
Vi inspireras av det etiopiska köket, deras smakrika rätter och deras 
långa tradition att laga mat från hjärtat med lök, starka kryddor, 
olja och vatten. 

Många av våra råvaror tar vi från Etiopien men sedan förädlas 
produkterna i Sverige. Vi importerar själva våra råvaror, så att vi 
kan garantera att de kommer från produktcenter som uppfyller 
våra krav. 

Berbere är den viktigaste ingrediensen i matlagningen, den är som 
vindruvan till ett gott fruktigt vin och måste odlas och skördas på 
rätt sätt. 

För mer information se: www.etifood.se 



Tacomarinerad sojafärs är 
en produkt vi är extra stolta 
över. En smakrik sojafärs kan 
ersätta det du blandar i kött-
färsen idag, till Tacon på fre-
dag, t.ex. eller till Vegetariska 
biffen. Välj sojafärs i stället 
för köttfärs i köttfärsså-
sen. Ta lite potatismjöl i so-
jafärsen till rätt konsistens 
och stek med lite olja. Blanda 
gärna in lite chilipasta i denna 
sås så får du en ny smakupple-
velse som vi tror du kommer 
att längta tillbaka till. 

Innehåll: SOJAFÄRS 33%. Lök, 
rapsolja, tomatpuré, vitlök, 
chili, ingefära, salt, vatten, 
spiskummin, koriander, orega-
no, nejlika, bockhornsklöver, 
svartpeppar, kardemumma & 
vitpeppar 

ALlergen: SOJA

Förvaras svalt  
öppnad  förpackning 
förbrukas inom 5 dagar 
i max +8 °C

Konsumentkontakt: 
0709 601 602       
www.etifood.se

Näringsinnehåll:     per 100g
Energi: 353,12 kJ  /  83,84 kcal 
Protein    4,09 g
Fett     5,50 g
Kolhydrat   3,57 g
Fiber    0,06 g
Salt    2,21 g
enkelomättade fettsyror   2,79 g
fleromättade fettsyror      1,35 g

Vikt: 300 g /st
Antal i kartong: 15 stycken



Chilipasta
Den viktigaste ingrediensen i det 
etiopiska köket heter Qulet, en 
chilipasta. Med den som bas till-
lagar man sedan de traditionella 
rätterna Segawet (köttgryta) 
och Dorowet (kycklinggryta). 
Sega betyder kött, doro betyder 
kyckling och wet gryta. 
    Men vi tycker att Qulet passar 
till så mycket mer: blanda ut med 
lika delar vatten och du får en 
perfekt pizzasås, tacosås eller 
stark kebabsås. En smakför-stär-
kare i köttfärssåsen, ju mer 
desto godare. Eller blanda 
chilipasta med lite vatten och 
olja till en läcker marinad. 

Innehåll: lök, rapsolja, 
tomatpuré, vitlök, chili, 
ingefära, salt, vatten, 
spiskummin, koriander, 
nejlika, bockhornsklöver, svart-
peppar, kardemumma & vitpeppar.

Förvaras svalt  
öppnad  förpackning 
förbrukas inom 5 dagar 
i max +8 °C

Konsumentkontakt: 
0709 601 602       
www.etifood.se

Näringsinnehåll: per 100g
Energi (kJ) 370,18 kJ
Energi (kcal) 88,46 kkal
Protein  562,70 mg
Fett         8,01 g
Kolhydrater       3,37 g
Fibrer           8,3 g
Salt             20 mg

Vikt: 350 g /st
Antal i kartong: 15 stycken



Etiopisk linsgryta                                                                                                                      
Äts traditionellt med enjeran, 
det etiopiska brödet, som ett klas-
siskt tillbehör, framförallt un-
der fasteperioder. Men linsgrytan 
passar också bra som vegansås 
till spagetti eller varför inte på 
tunnbrödsrulle med lite potatis-
lök och en klick crème fraiche. 
Bara brist på fantasi sätter stopp 
för denna goda gryta.

Innehåll: röda linser, lök, raps-
olja, tomatpuré, vitlök, chili, 
ingefära, salt, vatten, spiskum-
min, koriander, nejlika, bock-
hornsklöver, svartpeppar, 
kardemumma & vitpeppar.

Förvaras svalt  
öppnad  förpackning 
förbrukas inom 5 dagar 
i max +8 °C

Konsumentkontakt: 
0709 601 602       
www.etifood.se

Näringsinnehåll: per 100g
Energi (kJ)  514,90 kJ
Energi (kcal)  122,96 kkal
Protein        6,76 g
Fett         2,41 g
Kolhydrater    16,67 g
Fibrer       3,33 g
Salt             131,63 mg

Vikt: 350 g /st
Antal i kartong: 15 stycken



Medelhavsmarinerad Soja
Vår nya produkt är en perfekt 
kombination från det bästa av två 
kulturer. Den etiopiska basen är 
Alecha, en traditionell rätt, mild 
i smaken. Men vi har tillsatt 
kryddor från Medelhavsområdet.

Innehåll: SOJAFÄRS (33%), lök, 
vatten, rapsolja, vitlök, ingefära, 
salt, gurkmeja, oregano, basilika 
& persilja. 

Allergen: SOJA

Förvaras svalt  
öppnad  förpackning 
förbrukas inom 5 dagar 
i max +8 °C

Konsumentkontakt: 
0709 601 602       
www.etifood.se

Näringsinnehåll:     per 100g
Energi: 353,12 kJ  /  83,84 kcal 
Protein    4,09 g
Fett    5,50 g
Kolhydrat   3,57 g
Fiber    0,06 g
Salt    2,21 g
Summa enkelomättade fettsyror   
2,79 g
Summa fleromättade fettsyror      
1,35 g
Vikt: 300 g /st
Antal i kartong: 15 stycken


