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Kryddkvarnar, spice rub, 
marinader och oljor.

Lite mer tillsammans
för att alla ska med.
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ALLA PAKET 
KOSTAR 100 KR/ST

STÖD OSS!
Ditt stöd hjälper oss att förverkliga vår dröm.

Hälsningar

Idrottslag/förening/skolklass

Mobilnr.
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Alla paket kostar 100 kr/st

Ett paket innehåller allt från kryddkvarnar, spice rub, marinader och oljor.

Lite mer tillsammans
för att alla ska med.

Det är något med de där resorna. Där barn delar minnen som bygger livet. 
De drömmer, längtar och växer tillsammans. De planerar, sparar och minns. 

Och när alla kan åka med, blir allt lite mer tillsammans.

Sedan 1987 har vi gjort det möjligt för barn att åka iväg på cuper, 
träningsläger och klassresor genom att se till att de har samma 

förutsättningar. Alla ska kunna ta del av de där upplevelserna som blir minnen 
för livet.

Tack för ditt stöd!

Gör en god affär

I den här katalogen hittar du produkter som du inte kan köpa i butik. De säljs 
enbart av idrottsföreningar och skolklasser som jobbar för att nå ett gemensamt 

mål och förverkliga drömmar. Nu även på webben! Alla som säljer får en 
egen webbshop. Där kan du t.ex. hitta produkter som inte finns med i den här 

beställningslistan. Dessutom kan du handla hemifrån soffan. Fråga din förening/
klass om länken till deras webbshop! Vill du inte vänta på leverans kan du även 

betala dina produkter online och få dem hemskickade direkt. Smidigt och enkelt!
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3
PACK

Classic Spices-paketet innehåller fem av de mest använda kryddsorterna: 

Svartpeppar-Kycklingmix-Havssalt-Grillmix-Chilimix. Alla kryddor i detta 

paket är fria från gluten, glutamat och e-ämnen. Art nr. 9960

Oils & Vinegar-paketet innehåller två oljor och en balsamvinäger: Extra 

Jungfru Olivolja – Kallpressad Rapsolja – Balsamvinäger. Alla våra oljor och 

balsamvinäger är av hög kvalitet och förpackade i Sverige. Art nr. 9967

Classic Spices

Oils & Vinegar

5
PACK
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OILS & VINEGAR

EXTRA JUNGFRU OLIVOLJA 

(SPANIEN)

Denna extra jungfruolivolja från Spanien  

är kallpressad och har en ljusgrön smak-

karaktär som påminner om gräs och unga 

blad. Olivolja har en förmåga att passa in 

i alla sammanhang, från frukostbordet till 

sena nattmackan.

RAPSOLJA (SVERIGE)

Rapsoljan är en klassiker i svenska kök. 

Kallpressad är bäst, då vi får ut ca 30% av 

den finaste oljan ur rapsfröna. Då vi också 

hanterar oljan på bästa sätt d.v.s. inte 

håller den högre än 180 grader så behåller 

vi omega 3 (som det finns rikligt av i 

rapsolja). En typisk friskhet och nötaktig 

karaktär. God som salladsdressing och 

även att steka i blandat med lite smör.

BALSAMVINÄGER (ITALIEN)

Balsamvinäger som är IGP-certifierad han-

teras efter de regler som gör själva certifi-

eringen möjlig, d.v.s. att den har lagrats på 

ekfat i minst tre månader och upp till två 

år. Grunden är druvjuice. Denna härliga 

produkt passar utmärkt till alla typer av 

sallad, pizza, paj, ost och mängder av 

bröd. Kan med fördel även användas som 

sås på en grillad kött- eller fiskbit. Gifter 

sig fint med alla typer av grönsaker.
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Spice Rub-paketet innehåller fem spännande grillmix-

er: Mango Habanero-Chili&Lime-Texas Frank-Chimi 

Churri-Allround. Alla kryddor i detta paket är fria från 

gluten, glutamat och e-ämnen. Art nr. 9964

Spice Rub Grill & BBQ

5
PACK

Grill Latino-paketet, med inspiration från olika delar 

av Latinamerika, innehåller fem kryddmixer; Grill 

Cuba, Grill Argentina, Grill Peru, Grill Mexico, Grill Bra-

zil. Alla kryddor i detta paket är fria från glutamat och 

e-ämnen. Kan finnas spår av gluten. Art nr. 9968

Grill Latino

5
PACK
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American Grill & BBQ - fem spännande grillmixer: Grill USA-Grill Texas-Rök-

salt-Grill Bacon-Grill Chili & Smokey. Alla kryddor i detta paket är fria från 

gluten, glutamat och e-ämnen. Art nr. 9963

Spicy Dream Grill & BBQ Sauce innehåller fyra spännande grillsåser: Honey 

& Ginger-Smokey & Hot Chili Fire-Allround-Sweet´n Smokey. Art nr. 9965

American Grill & BBQ

Grill & BBQ Sauce

5
PACK

4
PACK

ENDAST PÅ WEBBEN!

MED GRILL & BBQ SAUCE OCH 
SPICE RUB GRILL & BBQ BLIR 
DU ENKELT MÄSTARE VID 
GRILLEN!

Beroende på dina förutsättningar – hur mycket 

tid du har – rekommenderar vi olika metoder för 

att smaksätta dina råvaror inför grillning. När du 

har mer tid till ditt förfogande, rekommenderar 

vi våra grillsåser. De kan användas som marinad 

eller injiceras i råvaran. När du vill marinera råva-

ran, fördelar du den med grillsåsen i en plastpåse, 

minst en timme innan tillagning. Tänk på att 

längre tid för marinering ger djupare smak. För 

ännu mer smak rekommenderar vi att du injicerar 

såsen på minst fyra ställen i råvaran. 

Tillsammans med våra grillsåser levereras en 

smart injiceringspip, och den används såhär: 

1. Pressa in pipen i köttet utan att klämma 

på flaskan

2. Tryck på flaskan och spruta in sås i råvaran, 

samtidigt som du långsamt drar ut pipen

3. Pensla även grillsås på råvaran innan 

grillning

4. Tänk på att skölja pipen noga efter varje 

användning!

Det går utmärkt att injicera våra grillsåser i 

kyckling, nöt, fläsk, köttig fisk och mjuka grönsaker 

såsom aubergine. Respektive grillsås levereras med 

tips på vilka råvaror de passar bäst ihop med. När 

du har mindre tid för förberedelser, men inte vill ge 

avkall på den goda smaken, rekommenderar vi vår 

Spice Rub Grill & BBQ. Kryddblandningen gnids in 

i eller strös över råvaran inför snabb grillning. För 

längre tillagning på hög temperatur rekommend-

erar vi att kryddblandningen blandas med olja och 

penslas på råvaran, eftersom den torra kryddbland-

ningen kan brännas och få en bitter smak. 

LYCKA TILL!
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Inspiration-paketet innehåller fem av de mest använda 

kryddsorterna: Citronpepparmix-Vitlökspeppar-Himala-

yasalt-Salladskrydda-BBQ mix. Alla kryddor i detta paket 

är fria från gluten, glutamat och e-ämnen.  Art nr. 9961

Taco Spice-paketet innehåller två olika sorters taco-

mix, Tex Mex Genuine Taco Mix som är en klassisk 

kryddblandning och Mexican Spicy Taco Mix som är en 

något starkare kryddblandning. Alla kryddor i detta paket 

är fria från gluten, glutamat och e-ämnen. Art nr. 9969

Spicy Inspiration Taco Spice Mix

Sea Salt Gourmet-paketet innehåller fem smaksatta 

havssalter: Forest – Provence – Barbeque – Truffels – 

Lemon. Alla kryddor i detta paket är fria från gluten, 

glutamat och e-ämnen. Art nr. 9966

Sea Salt Gourmet

Exklusivt för webben!
- Begränsat antal 

Asian Spices-paketet innehåller fem kryddmixer med 

inspiration från från olika delar av Asien: Chili Sich-

uan-Gul Curry-Lime salt-Thaimix-Tandoori Masala. Alla 

kryddor i detta paket är fria från gluten, glutamat och 

e-ämnen. Art nr. 9962

Asian Spices

ENDAST PÅ WEBBEN!

ENDAST PÅ WEBBEN!

ENDAST PÅ WEBBEN!

ENDAST PÅ WEBBEN!

www.spicydream.se
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GRILL & 

BBQ

SPICE RUB 
GRILL & 

BBQ

OILS & 
VINEGAR

GRILL 
LATINO PAKET

9960 9963 9964 9967 9968 Antal Betala
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CLASSIC 
SPICES

AMERICAN 
GRILL & 

BBQ

SPICE RUB 
GRILL & 

BBQ

OILS & 
VINEGAR

GRILL 
LATINO PAKET

9960 9963 9964 9967 9968 Antal Betala

OBS! Ange antal paket med siffror (ett paket = 1).

Alla paket 100 kr/st

Betalning, leverans & ångerrätt 
Genom att fylla i beställningslistan godkänner du våra allmänna villkor och åtar dig att 
betala för din order. Dina varor levereras inom 7 veckor från beställningsdatum och du 
kan ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du mottagit varan. Vill du nyttja din 
ångerrätt kontaktar du den säljare du beställt av för återbetalning. På vår hemsida 
www.spicydream.se kan du läsa mer om våra allmänna villkor och hur du byter, 
reklamerar eller ångrar ditt köp.

Artikelnummer:
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Följ oss på

www.spicydream.se |  Tel +46 31  709 56 50 

På gruppens webbshop kan du beställa produkter med leverans direkt 
och även hitta produkter som inte finns i katalogen. Fråga din grupp om 
länken till deras webbshop! På spicydream.se kan du även läsa om hur 
vi arbetar med hållbarhet eller se vilka resor och upplevelser Sveriges 

ungdomar kommit iväg på. Den fungerar lika bra i mobilen, på 
surfplattan som på datorn. 

Hoppas du gillar den lika mycket som vi gör.

Tack för ditt stöd!

Handla via gruppens webbshop!

Vinna-Vinna, vår ledstjärna

“På Newbody tänker vi långsiktigt och tar hänsyn till alla inblandade 
i samtliga beslut. Ingen ska förlora på affären för då riskerar kedjan 
att brytas. Kan vi tvärtom stärka kedjan genom att vårda våra rela-
tioner, har vi allt att vinna. Den som är sist i kedjan är också den som 
bestämmer ödet för alla andra inblandade. Kan vi göra slutkunden 
nöjd ger det en positiv kedjeeffekt bakåt i leden - alla vinner.”

Dahn Renholm, 
grundare av Newbody


