
 Ädel vinäger höjer matlagningen
till en ny nivå

         

   SORTIMENT



GRAN BIANCO 
BALSAM TYROLENSIS BIO
EKOLOGISK VITVINSBALSAMVINÄGER 

Den finaste ekologiska druvsaften och den delikata 
vitvinsvinägern kombineras i Gran Bianco Balsam 
Tyrolensis. Dessa skapar en utmärkt fin krydda 
med en ljuv fruktig ton, en bra struktur och härlig 
smakupplevelse.

Rekommenderas för smaksättning av: 
antipasti, fisk, skaldjur, färsk frukt, bär, grönsaker, 
kött och efterrätter.

POMME d’OR 
BALSAM TYROLENSIS BIO
EKOLOGISK ÄPPELBALSAMVINÄGER

Vår äppelbalsamvinäger Pomme d‘or är ambassadör 
för det sydtyrolska äppelparadiset. Den övertygar 
med en särskilt fruktig ton samt med finess och 
harmoni i gommen, som den får genom lämpligt 
åldrande i ekfat. 

Rekommenderas för smaksättning av:
fiskrätter, nötkött, grillsåser och desserter.
Perfekt i kombination med kryddig oliv-,
solros- och nötolja.



DATTEL GOLD
BALSAM TYROLENSIS BIO
EKOLOGISK DADELBALSAMVINÄGER

Den fina doften av mogna dadlar kännetecknar
denna orientaliska medelhavsmak. 
Dess tjockflytande konsistens och dess naturliga 
mörkbruna färg gör att den kan användas i stor
utsträckning i matlagning. Söt och sur balans med 
en krämig konsistens. 

Rekommenderas för smaksättning av: 
tomater och mozzarella, get- och fårost, 
kokta grönsaker och marinader.

RUBUS IDAEUS
BALSAM TYROLENSIS
HALLONBALSAMVINÄGER

Rubus Idaeus imponerar med doften av nyplockade 
hallon. Den tydliga hallonsmaken och den perfekta 
balansen mellan sötma och syra har också gjort den 
till en favorit för nya tidens cocktails. 

Rekommenderas för smaksättning av: 
dressing, tomater, grön- och ostsallader, fågel, fisk, 
lamm, vilt och cocktails.



AMBROSIUS SIUS
BALSAM TYROLENSIS BIO
EKOLOGISK HONUNGBALSAMVINÄGER

Med den fina doften av blommande ängar, 
en perfekt balans mellan honungens naturliga 
sötma och vinägerns friskhet skapar denna 
gourmetbalsamvinäger magi i ditt kök. 
Den kommer att imponera på de mest kräsna 
finsmakarna.

Rekommenderas för smaksättning av: 
köttsåser, marinader, lökrätter, räkor, laxfilé, 
mozzarella, kryddig ost och desserter.

MANGO D‘OR
BALSAM TYROLENSIS BIO
EKOLOGISK MANGOBALSAMVINÄGER

Endast mogna ”fair trade” mangofrukter smaksätter 
denna balsamvinäger. Av dessa frukter tillverkas en 
rik och högkvalitativ mangopuré som används för 
att skapa en fruktig och fin mangobalsamvinäger. 
Den härliga och söta aromen av den tropiska man-
gon är en extraordinär smakupplevelse. 

Rekommenderas för smaksättning av: laxfilé, 
rödpaprikasoppa, kyckling- och citrussallad, 
dressingar, grillade musslor och desserter. 



TOPAZ BIO
AGRO VERGINE
EKOLOGISK ÄPPELCIDERVINÄGER
 
Agro Vergine TOPAZ bio är en naturligt grumlig 
äppelcidervinäger gjord av färska ekologiska 
äpplen av sorten Topaz. Eftersom den är 
ofiltrerad och opastöriserad är den särskilt rik på 
fruktkött.

Rekommenderas att drickas i hälsofrämjande 
syfte eventuellt med vatten och lite honung.

GARANATAPFFEL BIO
AGRO VERGINE
EKOLOGISK  GRANATÄPPELCIDERVINÄGER

Agro Vergine GRANATAPFFEL bio är en naturligt 
grumlig fruktvinäger med levande vinägerbakterier 
från ekologisk granatäppeljuice. Som ofiltrerad och 
opastöriserad är den särskilt rik på fruktkött. 
Förutom att smaksätta maträtter har 
granatäppelcidervinägern också åtskilliga medicinska 
egenskaper.

Rekommenderas för smaksättning av:
grönsallader, vilt- och fågelrätter.


