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NORTH OAK – PRESERVING
THE SEASONS
NORTH OAK er 100% velsmag. En smuk delikatesseserie skabt på kærligheden til den ægte smag og den nordiske natur.
Med NORTH OAK er årstidernes unikke smagsunivers nænsomt indkapslet.
Bær, frugt og krydderier er tilberedt til en velsmagende palette af delikate
produkter. Resultatet er delikatesser med stor velsmag, baseret på enkle
ingredienser som komplimenterer hverdagsmadens spændende kompositioner og gode smagsoplevelser.
Byd velbekomme med NORTH OAK…

Henkogte blommer
med solbæreddike
Vi elsker efterårets sveskeblommer! Henkoger du dem, får
du en topping som er perfekt til vafler og pandekager, men
især er den god i desserter, fx som blommetrifli med flødeskum, ved siden af vaniljeis eller sammen med en mazarin.
Du kan også spise dem til ost. Henkogning er en gammel
nordisk kogetradition, som gør, at vi kan nyde årstidernes
særegne råvarer året rundt. I denne opskrift fremhæves
blommernes syre elegant med solbæreddiken, mens stjerneanis, kar-demomme og vanilje afrunder smagen.

1 kg sveskeblommer
9 dl vand
1 dl OAK Juicy Blackcurrant
600 g sukker
Hel stjerneanis efter smag
Hele kardemommekapsler efter smag
1 vaniljestang
Skold dine henkogningsglas. Skyl blommerne og kom dem i glasset, fyld helt op. Kog lagen op med
krydderier og eddike. Når lagen er kølet lidt af, hæld den da over blommerne til de er dækkede. Sæt
låget på glasset og sæt det i ovnen ved 120 grader, til det begynder at småboble. Lad det køle langsomt
af, i ovnen eller overdækket på køkkenbordet. Glassene kan også henkoges i en gryde med vand. Lad
blommerne lagre et par uger, inden du forgriber dig på dem. Så vil krydderierne trænge ind i frugten
og mandelsmagen fra kernerne fremhæves.
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NORDISKE ØKOLOGISKE
FRUGTEDDIKER
Eddike er magisk… og et must i hverdagskøkkenet. Økologisk frugteddike
fra NORTH OAK har indkapslet sommerens sødme og gjort sommer, sol og
velsmag tilgængeligt hele året.
Bruges både i det salte og det søde køkken som smagsforstærker.

400200
Aromatic Apple
Æbleeddike, 350ml

400210
Sweet Elderflower
Hyldeblomsteddike, 350ml

400230
Juicy Blackcurrant
Solbæreddike, 350ml

400240
Blueberry
Blåbæreddike, 350ml

400003
100ml

400004
100ml

400006
100ml

400005
100ml

350ml
12 stk/kolli

100ml
12 stk/kolli
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ØKOLOGISK
MARMELADE

410060
Simply Strawberry
Jordbærmarmelade

410040
Real Raspberry
Hindbærmarmelade

NORTH OAK har plukket naturens modne
bær og frugter og fyldt dem på glas. Nyd den
intense smag af god og naturlig kvalitetsmarmelade.
De økologiske og solmodnede bær og frugter
er nænsomt tilsmagt med udsøgte og komplimenterende krydderier og kun ganske lidt
rørsukker.

410010
Black Blackberry
Brombærmarmelade

410020
Juicy Blackcurrant
Solbærmarmelade

325 g
6 stk/kolli

410030
Orange & Orange
Appelsinmarmelade

410050
Rhubarb & Strawberry
Rabarber/jordbærmarmelade

MARMELADE
NYHED

410110
Peppered Figs
Figen med 3-peber

410090
Spicy Winter
Orangemarmelade

VEGETABLE SPREADS
NYHED

410100
Vanilla TomatoTomat/
vanilje marmelade

NYHED

420030
Toasted Pebbers
Grillet peberfrugt-spread

NORTH OAK introducerer nu en serie af
marmelader og spreads specielt beregnet
til ostebordet og som tilbehør i det salte køkken.
NYHED

420050
Spicy Tomato
Tomat/oregano-spread

NYHED

420070
Indian Batatas
Sweet Potato/Curry-spread

110 g
6 stk/kolli
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OLIE & EDDIKE
Indrømmet! Der er ikke meget nordisk over olivenolie og balsamico.
Alligevel har NORTH OAK valgt at tage vores sydeuropæiske fætre
og kusiner med i sortimentet.
Disse er helt uundværlige i hverdagskøkkenet, særligt udvalgt
og med en formidabel smag.

400055
Pressed Olives
Spansk koldpresset
olivenolie af høj kvalitet.
350ml
12 stk/kolli

400100
Black Balsamico
350ml
12 stk/kolli
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400105
White Balsamico
350ml
12 stk/kolli

NORDISKE
ØKOLOGISKE
FRUGTEDDIKER

Eddike er magisk… og et must i køkkenet.
Økologisk frugteddike fra NORTH OAK
har indkapslet sommerens sødme og gjort
sommer, sol og velsmag tilgængeligt hele året.

401200
Aromatic Apple
Æbleeddike
5L

401210
Sweet Elderflower
Hyldeblomsteddike
5L

400901
Orange Glögg
Appelsin Glögg
5L

401230
Juicy Blackcurrant
Solbæreddike
5L

401240
Blueberry
Blåbæreddike
5L

401220
Dark Cherry
Kirsebæreddike
5L

401250
Pressed Green Olives
Olivenolie
(Ikke økologisk)
5L
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