
NOBEL BLENDS OF
RUBS & SEASONINGS



Kärleksfullt handblandade rubs & seasonings av utvalda 
kryddor och örter från hela världen, handblandade i Napa 
Valley. 

Våra rubs & seasonings gör din matlagning till en konstform 
och får smaklökar att dansa! Inga tillsatser, onödigt socker 
eller kemikalier! Helt naturligt helt enkelt!

EPIC SPICE ger dig dofter och smaker av marknader och 
basarer från världens alla kök. Från Perus höga höjder med 
syrlig jalapeño och lime, till medelhavets böljande kullar 
med örtkryddor och vitlök eller till ett rökigt BBQ shacks 
med de mörande rubsen med vinäger. 

EPIC SPICE är något utöver det vanliga när det kommer  
till perfekt sammansatta blandningar av kryddor. Prova så 
kommer du känna skillnaden! Från heta lyxkrogar i  
San Francisco, till rökiga BBQ shacks i Texas, våra rubs & 
seasonings är handblandade med kärlek och tar passionen 
och hettan från svåra små odlare runt hela världen in i ditt 
kök. Varje ingrediens är noga utvald och bara de mest 
seriösa odlare är våra leverantörer. 

Besök vår hemsida och inspireras av våra recept från hela 
världen och skapa nya goda rätter till familjen och vänner 
tillsammans med oss: epicspice.se

THE
ART OF 
SPICES



RUB
ME

Vare sig du är BBQ freak, röker en saftig bit kött i en smoker 
under 10 timmar, gillar indirekt cooking eller går för kolgrillad 
välhängd ribeye, hittar du här vad som tar din BBQ och 
grillning till nästa nivå.
 
Rub
En rub gnider du in i köttet, fisken eller grönsakerna innan du 
grillar. Vill du ha en djupare smak låter du rubben sitta ett par 
timmar innan grillning/stekning, detta mörar även din råvara.
 
Rub blir till glaze
En rub kan också röras ut med vätska till en glaze, blanda din 
favoritrub med ex äpplejuice samt sirap/honung. Pensla 
sedan din råvara med glazen innan samt under tillagningen.
 
Rub blir till grillolja
En rub kan också röras ut med olja och vips har du den
godaste grilloljan. Pensla grilloljan på råvaran före och 
under grillning.





Aromatiska krydd- och örtblandningar som ger maten toner 
från liten medelhavsby vid havet. Ett måste i köket bredvid 
spisen och kan användas till det mesta! Rotisserie Chicken, 
spaghetti vongole, den sötaste tomatsåsen, vitlöksdoftande 
rostad potatis i ugn och grönsaksrätter! Varför inte prova att 
göra egen pizza? Krydda tomatsåsen med Pizza Seasoning 
för att skapa den perfekta pizza toppingen. 

Våra kryddblandningar finns i två olika storlekar, 75 g samt 
150 g. Förpackade i mörka burkar bevaras både smak, doft 
och kulör och du kan ha dem framme som stapelvara i 
köket för att snabbt skapa goda vardagsrätter eller långa 
helgkok tillsammans med hela familjen.

Strö över vid tillagning eller blanda med olja
Våra medelhavsblandningars bästa följeslagare är en riktigt 
god jungfrulig olivolja. Blanda oljan med din favorit seasoning 
och massera in på kyckling eller fisk eller rostad potatis eller 
goda krispiga grönsaker. Strö över de goda blandningarna när 
du tillagar maten eller förbered en one-dish rätt i ugnsform. 

Fräscha lätta salladsdressingar
Gör en salladsdressing på olivolja, balsamvinäger, lite 
Dijonsenap, örterna samt havssalt. Sprinkla över en krispig 
grönsallad eller låt solmogna tomater bada i denna ljuvliga 
blandning.

Godaste tomatsåsen till pasta
Aglio Olio Peperoncino eller Pizza Seasoning går hand i 
hand för att skapa de sötaste och godaste tomatsåserna 
till pasta. Använd tomatsåserna som bas för pastasåser 
och gratänger.

SEASON 
ME

Välj rätt blandning till rätt råvara. På vår 
hemsida hittar du recept och tips på vad som 

bäst passar till vad!





Röror och dips är enkla att lyckas med och gott till det 
mesta. Dippsåser, tapas och plockmat skapar festlig 
känsla och är snabb och härlig festmat en ljummen 
sommarkväll! En god röra passar utmärkt till grillfesten, 
som aptitretare, i bakad potatis eller till fredagsmyset.

Yoghurt, majonnäs eller olja som bas
En bra bas till röror är en fet grekisk eller turkisk yoghurt. 
Lite sötma kan vara gott i också så rör gärna ned en tsk 
honung. Bland ned tex Lamb Rub med smak av mynta 
i grekisk yoghurt och du har en härlig dip för en libanesiskt 
meze fest.

Blanda sedan ned ex Aglio Olio Peperoncino i såsen och 
njut till rökta räkor, färska skaldjur eller varmrökt lax. 
Rör ut kryddorna med olja och dippa ett gott surdegsbröd 
i den kryddiga oljan. Eller pensla oljan över en god baguette 
och grilla brödet krispigt. Passar fint att servera till en 
somrig sallad och nygrillade läckerheter.

Aioli
Gör din egen aioli. Blanda Chipotle Honey Rub med en  
god hemslagen majonnäs. Servera chipotle aioli till rostad 
potatis i ugnen och en god hamburgare. 
 
Toppning till bröd
Gillar du att baka bröd kan du använda våra blandningar 
som toppning på brödet. Baka en god foccacia, pensa lite 
olja över det nygräddade brödet och toppa med Pizza 
Seasoning. 

DIP
ME

Kryddsmör
Steak Seasoning eller Herbes de Provence är extra gott att 
röra ned i rumsvarmt ekologiskt smör. Rulla kryddsmöret
i plastfilm och lägg in i kylen. Toppa nystekta biffar, grillad fisk 
eller ugnsrostade grönsaker med aromatiskt kryddsmör. 

Chimichurri
Chimichurri är en Syd- och Centralamerikans sås/röra/
marinad som används som topping till grillat kött, fisk eller 
kyckling. Den är ursprungligen från Argentina, men används 
också i Uruguay och i länder så långt norrut som Nicaragua, 
Colombia och Mexiko. Chimichurri sås gör du enkel genom 
att kombinera 2 msk Chimichurri krydda, 3 msk olivolja, 
2 msk vatten, 1/2 tsk vinäger och 1 tsk citronjuice. 
Rör samman alla ingredienser och låt dra ca 30 min innan 
servering. 

Zhug
Zhug är en eldig het kryddblandning av kardemumma, 
koriander, kryddnejlika, kummin, vitlök, salt och chili. 
Jemens heta zhug blandning är perfekt att strö över mat; 
den kompletterar nästan vilken maträtt som helst. 
Från sallader till veganska rätter, som du vill ge en exotisk 
touch såsom humus, falafel, soppor eller auberginröror.





Ge middagen lite tid och njut sedan av mustiga, rustika 
grytor. Tillaga i gjutjärnsgryta och låt puttra långsamt och 
länge och låt dofter och smaker från fjärran länder blomma 
ut. När maten lagas i en gryta blir det mört och bara godare 
om det får stå en dag eller två. Här hittar du både 
kryddblandningar för klassiska långkok och blandningar  
för exotiska måltider. Äkta indisk Tandoori från Bombay,  
Boeuf Bourgignon från Frankrike, och Ras el Hanout från 
Marockos basarer. Orienten väntar i en liten burk. 
 
Klassiskt franskt vilt eller nöt  a la Julia Child
Julia Child, en ikon och mästarinna på just Boeuf Bourgignon 
har inspirerat oss till vår senaste kryddblandning. Vi bjuder 
på hennes recept i original. Grytan och anrättningen kräver 
mycket tid i köket om receptet skall följas precist, så ta en 
ledig lördag och låt dofterna sprida sig i köket. 

Möra bitar av nöt- eller viltkött som kokas i en rik rödvinssås 
gör grytor som Boeuf Bourguignon till den perfekta familjen 
middag. Använd vår nya blend Boeuf Bourgignon för alla 
typer av mustiga grytor med nötkött, vilt eller lamm.  
Perfekt om du har mycket viltkött i frysen som behöver 
kokas länge. 

Färgsprakande hetta och runda smaker 
Nyhet för i år är även våra indiska kryddor. Masalas eller 
curryrätter från södra delen av Indien är exotiskt doftande 
och smakrika. Vår nya masala Roasted Kerala Coconut 
Curry är en krämig kokosnötscurry perfekt för grytor av 
kyckling, skaldjur, lamm eller grönsaker.

COOK
 ME





Adobo med sitt ursprung från mexikanska köket är en 
verklig alltiallo smaksättare, med hetta, syra och sälta! 
Mexicos variant av svensk grillkrydda fast helt utan 
tillsatser! Chicken wings är perfekt plockmat, till grillfesten, 
på buffén eller förbered och tag med ut på picknick. 

Ingredienser
16 kycklingvingar (ca 2 kg – räkna med 3 vingar p.p. 
som plockmat)
Adobo Seasoning efter smak
1 kopp sirap alt flytande honung
 
Garnering
Sesamfrön
Grillade lime skivor 

Tillagning
Lägg de rumstempererade kycklingvingarna i en ugnsform. 
Strö över Adobo kryddan samt mörk sirap alt flytande 
honung. Blanda om så att honung/kryddorna täcker 
vingarna väl. 
Hetta upp grillen till medium temperatur, ca. 180 °C. 
Lägg in en gjutjärnslagg i grillen och pensla med olja. 
Grilla vingarna ca 6–8 minuter på direkt värme. Flytta upp 
vingarna till mindre het plats i grillen och fortsätt tillaga 
ca 8 minuter tills köttet lossar enkelt från benen. 
Kycklingvingarna kan också tillagas i ugnen i ugnsform på 
180 °C ca 25 minuter. Grilla limeskivorna försiktigt på båda 
sidor. Strö över lite sesamfrö när vingarna är klara. 
Servera med guacamole och citrus/honungs dippsås.
Gott till är också tortillas eller flatbreads.

TIPS
Adobo rubbas på kött eller kyckling innan 
tillagning, används i bönrätter eller i guacamole! 
Sätter piff och sälta på det mesta!

Tillbehör
Guacamole
1/2 chili, urkärnad och finhackad
1 tomat, finhackad
2 avokado, urkärnad och mosad
2 tsk färskpressad lime
1 vitlöksklyfta, finhackad
1/2 tsk salt  
2 msk olivolja  
hackad koriander efter smak  
Mosa samman alla ingredienser i en skål. Vill du ha en helt 
slät guacamole, kör ingredienserna i en blender.
Garnera med koriander. Servera som dip sås till de grillade 
kycklingvingarna.

Citrus-Honey Dipping sauce
1 lime saften av
2 msk cidervinäger
2 msk rostad sesamolja
2 msk honung
1 tsk mirin
1 tsk fisksås
2 msk japansk soja
1 jalapeño, skivad tunt 
Blanda alla ingredienserna för såsen och servera som 
dip sås till de grillade kycklingvingarna. 
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THE TASTE OF FINGER FOOD

POP IT!
Några av våra mest populära artiklar är våra 
presentförpackade kryddkollektionerna, vilka är mycket 
uppskattade gåvor till alla matlagningsintresserade. 
Attraktivt förpackade, med 4 olika burkar som återspeglar 
5 kulinariska teman.

BBQ Addiction - The taste of meat perfection - för alla 
grillälskare
Vare sig du är en BBQ freak, röker en saftig bit kött i en 
smoker under 10 timmar, gillar indirekt cooking eller går för 
kolgrillad välhängd ribeye, hittar du här vad som tar din BBQ 
och grillning till nästa nivå.

Casserole Connoisseur - The taste of slow cooking - för 
långkok och grytor
Här hittar du kryddblandningar för klassiska långkok från 
Frankrike såväl som till grytor med mera exotiska smaker.

Pop It! - The Taste of Finger Food - för snacks, nötter och 
dipsåser
Röror och dips är enkla att lyckas med och gott till det 
mesta, skapar festlig känsla och är snabb och enkelt att 
röra ihop som aptitretare eller till fredagsmyset. 

Taqueria Flavors - The Taste of Mexico – 100% naturligt 
till texmex maten
Detta är kollektionen för alla som vill ta hemlagade tacos till 
en ny nivå med färgsprakande äkta smaker direkt från våra 
små odlar i Mexico! 

Cooking Essentials - The taste of the Mediterranean - för 
alla matlagningsintresserade
Aromatiska krydd- och örtblandningar som ger maten  
toner från liten Medelhavsby vid havet, och kan användas 
till det mesta! 

Roasted Coconut 
Kerala Curry

Ras  
el Hanout

Boeuf  
Bourguignon

Tandoori  
Spice
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Aglio Olio  
Peperoncino

Mediterranean 
Roasting Rub

Rotisserie  
Chicken Rub

Fish  
Seasoning
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info@epicspice.se  |  epicspice.se

FOLLOW US    

  Epicspicenapavalley    

  epicspicenapavalley

Låt oss inspirera  
med recept och tips! 

epicspice.se


