Syltade granskott
Picea abies
De syltade granskotten är ekologiska och görs på skotten
från granar som växer i egna skogar. Den passar bra
tillsammans med mat med nordiska smaker.

Innehåll:

Kyl högst +8 ° C.
Öppnad burk förvaras i kyl,
håller ett par veckor.

Medium är 2-4 cm i storlek
och fortfarande läckra att
äta som de är.
Lagringstid 7 månader.

Ursprung:

Karaktär:

Högtorp gård, Mellösa,
Sörmland. Alla granskott
plockas för hand i en ekologisk, certifierad skog. Den
framställs i ett EU-godkänt
produktionskök under strikt
hygieniska former. Det
garanterar rena, säkra och
förstklassiga produkter.

De inlagda granskotten har
maximalt bibehållen fräschör
och tuggighet. Gransmaken
balanseras av lagens lätta
sötma. Eftersom inga konserveringsmedel används,
kan även lagen med sin
fräscha gransmak användas
som smaksättare.

Volym:

Passar till: Granskott är utmärkt för högre matlagning
där särpräglade, nordiska
smaker används.

Förvaring:

Granskott , vatten, socker ,
ättika* (*ekologisk)
*

*

Näringsdeklaration per 100 g:

Energi 221 kJ/ 53kcal.
Fett 0 g, varav mättat fett 0 g.
Kolhydrater 0 g, varav
sockerarter 0 g. Protein 0 g.
Salt 0 g.
Hållbarhet:

Minst sju månader från
produktionsdag. Man kan
ibland se en lätt rödfärgning
av skotten pga att klorofyllet
bryts ner, men det påverkar
inte smaken.

60 g och 400 g.
Framställning:

Skotten läggs in färska under
plocksäsong eller frysta
resten av året. Inläggningen
sker i ättikslag med socker
och görs mot efterfrågan för
att nå högsta möjliga kvalitet.
Skotten finns tillgängliga
i två storlekar, liten och
medium. Små granskott är
välformade och noga utvalda,
det blir ca 160 st på 60 g.

Bakom kvalitetsprodukterna från Högtorp gård står kemiingenjören Lena Engelmark Embertsén.
Tack vare hennes djupa kemikunskaper samt erfarenhet av smakförädling av vilda växter, framställs
Högtorps produkter genom en avancerad extraktion utan några som helst kemiska tillsatser.
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