
ärtskott  
Söt ärtsmak. 

Gott i sallader.

solrosskott  
Gott i sallader eller som ingrediens 

i wokrätter, grytor och soppor.

örtselleri  
En spröd smak av selleri. 

Härlig i soppan och till fısken.

röd ängssyra  
Spännande i fısksåser eller i sallader. 

Även vacker som dekoration.

ängssyra  
Spännande i fısksåser 

eller i sallader.

vattenkrasse  
Gott som grönt till kött, sallader 

och som pålägg.

citrontimjan  
Spännande variant 

av Timjan

timjan  
Passar utmärkt till fısk, kött, 
soppor och grönsaksrätter.

tat-soi  
Fin kålsmak i sallader. 
Kan också lättfräsas.

tagetesört  
Smak av citron.
Gör en sorbé.

senapsört  
Smaken påminner om pepparrot. 

Ger sting åt sallader.

ananassalvia  
Har en underbar doft. Passar till  

desserter och att toppa drinken med.

dill  
Den klassiska 

svenska kryddan.

citronverbena  
En utmanare i världen 

av citronsmaker.

citronmeliss  
Frisk smak till fısk, sallader, 
desserter och till dekoration.

catalonia    
När kraftig beska önskas 
i salladen eller till köttet.

calamintha  
Ett möte mellan Oregano 

och Mynta.

bulls blood     
Utmärkt i salladsblandningar 

och som dekoration.

thaibasilika  
Basilika med 

orientalisk arom.

röd basilika  
Utmärkt som 

annorlunda dekoration.

limebasilika  
Spännade som en syrligare 

smak av basilika.

kanelbasilika  
När en sötare basilikasmak 

är önskvärd.

grekisk basilika  
Mycket aromatisk basilika. 

Lämplig även som krukväxt.

basilika  
Utmärkt god till tomaträtter, 

pasta och sallader.
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gula mangoldskott   
En smak av beta. 

Utmärkt till dekoration.

mâchesallat  
Mild och 

nötaktig smak.

libbsticka  
Passar utmärkt till alla slags grytor 

samt i soppor och fıskrätter.

lavendel  
Underbar doft, passar till glass 

och honung.

körvel  
Gott till sallader, grönsaksrätter 

och soppa.

kyndel  
Kraftig smak. Används i maträtter 

från främre orienten.

mini krispsallat  
Saftig och söt med 

lite beska.

krispsallat  
Saftig och söt med 

lite beska.

koriander  
Utmärkt i orientaliska rätter, 
soppor, grytor och till lamm.

isop  
Kan användas i korv och köttgrytor 

samt i salladsdressing.

gräslök  
En mild löksmak i pajer, 

sallader och såser.

fänkålsdill  
En spröd smak 

av fänkål.

ekbladssallat  
Välsmakande 
och färgstark.

duosallat  
Röd och grön,

 färdig att blanda.

mexikansk dragon     
Underbar i marinader 

och i såser.

fransk dragon   
Underbar i marinader 

och i såser.

salvia  
Gott med smör och grädde 

samt när köttet är fett.

röd salanova    
En generös sallat med 

spröda blad.

grön salanova    
En generös sallat med 

spröda blad.

rucola  
En smaksensation. 

Passar till förrätter och i sallader.

rosmarin  
Ljuvlig till vilt, fågel 

och fläskkött.

mini romansallat  
Grön smakrik 
och krispig.

romansallat  
Grön smakrik 
och krispig.

rachad  
Med smak av 

smörgåskrasse.

plocksallat  
Hållbar och 

mångsidig sallat.

bladpersil ja  
Passar i de flesta matsammanhang 

och ger en fın smakbrytning.

persil ja  
Passar i de flesta matsammanhang 

och ger en fın smakbrytning.

oregano  
Gott i alla tomaträtter, sallader 

och med köttfärs.

mynta  
Gott i drycker, drinkar 

och till efterrätter.

mizuna  
Mild kålsmak

i salladen.

mejram  
Ljuvlig i ärtsoppa, hemlagad korv, 
pastej samt ägg- och potatisrätter.

röda mangoldskott   
En smak av beta. 

Utmärkt till dekoration.
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