
Werners Gourmetservice är känt för sina unika och exklusiva produkter. 
Nyfikenheten kring nya smaker, dofter och matupplevelser gör att vi alltid 
är på jakt efter de bästa råvarorna. Idag importerar vi delikatesser från hela 
världen som vi förser den nordiska marknaden med.
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FINNS AT T BESTÄLL A FR ÅN ICA:S CENTR ALL AGER

DRAGONBLAD I VINÄGER 55 G 
WGS.ART: 20503  ICA ART: 160434 

ENHET: ST | FÖRP: 12X55 G  
Välrensade dragonblad i vinäger som förenklar 

tillagning av såser, t.ex. en klassisk bearnaise. 55 g 
avser avrunnen vikt.

*
!3D0B7H-baedbb!

SHERRYVINÄGER 375 ML 
WGS.ART: 11405  ICA ART: 160433 

ENHET: ST | FÖRP: 12X375 ML  
Tillagas enligt solerametoden. Detta innebär att 
sherry alltid är en blandning av vin av olika ålder. 
Tunnorna som vinet lagras i ligger i rader ovanpå 

varandra. Den tunna som är längst ner är den 
äldsta, soleratunnan, och det är härifrån vinet 

tappas på flaska. En fantastisk smaksättare till bl.a. 
lamm, vilt, fisk, ostron och vinägretter.

+
!4D7AB2-cefahf!

CREOLE SEASONING TC 227 G 
WGS.ART: 159  ICA ART: 135552 

ENHET: ST | FÖRP: 12X227 G  
Bordskryddan från 1972 som består av 38 olika 

kryddor och örter och som passar till allt. Används 
i New Orleans istället för salt och peppar som 
smaksättare på allt från kyckling, kött, fisk till 
omeletter, soppor, dressingar, dippsåser och 

sallader.
#
!071998-aaaabd!

SICHUANPEPPAR 35 G 
WGS.ART: 219  ICA ART: 161808 

ENHET: ST | FÖRP: 12 X 35 G  
En pikant kinesisk krydda som består av lätt 
parfymerade torkade frökapslar som doftar 

apelsin med en oljig och intensiv smak av syrlig 
citrus, svartavinbär och enbär. Kryddan passar 

perfekt som smaksättare till fisk, räkor, vilt, anka, 
kyckling, fläsk och biff.

*
!3J1G9D-cbjabj!

FIVE SPICES 50 G 
WGS.ART: 228  ICA ART: 162441 

ENHET: ST | FÖRP: 12 X 50 G  
Kinesisk allkrydda som passar perfekt som 

smaksättare till fläskkött och Peking anka men 
även till skaldjur och i soppor, wok, grytor och 

marinader.

*
!3J1G9D-cciabb!

YUZU JUICE 100% PURE 120 ML 
WGS.ART: 200  ICA ART: 163239 
ENHET: ST | FÖRP: 18X120 ML  

100% ren Yuzujuice, utan salt och tillsatser. 
Använd som smaksättare i dressingar, marinader, 

efterätter och cocktails. Passar perfekt som 
smaksättare vid grillning av fisk, skaldjur och 

pilgrimsmusslor.

*
!3J1G9D-caadgj!

MISOPASTA SHIRO VIT 500 G 
WGS.ART: 772  ICA ART:  

ENHET: ST | FÖRP: 24 X 500 G  
Pastan framställs genom fermentering av 

sojabönor, ris, salt, vatten och mögelsvampen 
koji-Aspergillus oryzae. Används främst som 
vegetabilisk buljong i soppor, grytor, bröd, 

dressingar och såser. Pastan har låg salthalt och 
innehåller inga smakförstärkare eller tillsatser, 

utam bara naturlig umami. Sakuras miso är 
opastöriserad och aldrig upphettat.

*
!8J6A0H-ifhcba!

SOJA SAKURA JAPAN 150 ML 
WGS.ART: 505  ICA ART: 162594 
ENHET: ST | FÖRP: 6 X 150 ML  

Soja med mjuk och aromatiskt sälta trots en 
mycket låg salthalt (9,6 %). Sojan är naturligt 
fermenterad och producerad med GMO-fria 

ingredienser. Produceras med majsmjöl istället 
för vetemjöl vilket ger en naturligt glutenfri soja. 

Sakuras soja passar i princip till alla recept, oavsett 
om det står mörk eller ljus soja i receptet.

*
!8J6A0H-ibabcd!

RECEPT BEARNAISESÅS
200 g smör
3 äggulor
1 msk dragonblad i vinäger (Werners)
1 msk vatten
1 msk bladpersilja
Flingsalt och nymalen vitpeppar

Smält smör i en kastrull. Skumma avlagringarna från ytan så att 
smöret blir klart. 

Vispa samman äggulorna med dragonblad och vatten med lite salt 
och vitpeppar i en tjockbottnad kastrull. Sätt på svag värme och 
vispa kontinuerligt tills  
blandningen är så tjock att den inte omedelbart går 
samman om du drar ett spår i botten på kastrullen. 

Tag från plattan och vispa i det skirade smöret, först mycket 
långsamt och droppvis, sedan snabbare.  
Undvik att vispa ner bottensatsen från smöret. Tillsätt finhackad 
bladpersilja och smaka ev. av med salt,  
peppar och dragonblad.

Fler inspirerande recept 
och spännande läsning om 
allt från Werners sortiment 

finner du på 

wgs.se
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PANKO STRÖBRÖD 200 G 
WGS.ART: 770  ICA ART: 189472 
ENHET: ST | FÖRP: 12 X 200 G  

Panko är ett jäst vetebröd som är torkat och 
strimlat till tunna luftiga brödflingor. Finessen 

med Panko är att flingorna släpper ifrån sig fettet 
efter stekning eller fritering och därför behåller 
paneringen sin krispiga och frasiga textur. Detta 
gör att Panko är perfekt vid panering av kött, fisk, 

skaldjur, grönsaker och ost.

*
!3J1G9D-hhadcj!

CHILISÅS SRIRACHA HOT 482 G 
WGS.ART: 100  ICA ART: 160755 
ENHET: ST | FÖRP: 12 X 482 G  

En het chilisås av solmogen färsk chili (50%) som 
har lagrats i minst 3 månader och sedan malts till 

en chilipasta som smaksatts med rostad vitlök, 
salt, vinäger och socker. Såsen passar perfekt som 

smaksättare i såser, marinader, dressingar eller 
som dippsås på tallriken.

#
!781923-bcbgfb!

KIMCHI ORIGINAL KOREA 215 G 
WGS.ART: 380  ICA ART: 199936 
ENHET: ST | FÖRP: 12 X 215 G  

Krispig fermenterad kål som är smaksatt med 
chili, vitlök och ingefära. Servera Kimchi som en 
pikant sidorätt till exempelvis grillat/stekt nöt- 
och fläskkött, grillad korv och till hamburgare 

och mustiga grytor. Pastöriserad. Glutenfri och 
vegansk.

*
!3J1G9D-diajce!

ALGSALLAD TORKAD RISBERG 20 G 
WGS.ART: 382  ICA ART: 160566 

ENHET: ST | FÖRP: 20 X 20 G  
Algsalladen skördas utan för Koreas kust varje 

vinter. Därefter torkas algerna i ca 12 timmar i en 
varmluftsmaskin som har en skonsam temperatur 

på ca 40 grader. Innehåller wakame, agaragar, 
konbu och röd gigartina.

*
!3J1G9D-dicied!

SJÖGRÄSCHIPS SESAM 50 G 
WGS.ART: 381  ICA ART: 199935 

ENHET: ST | FÖRP: 16 X 50 G  
Nyttiga rödalger (Rhodophyta) från havet som 

först formas till Nori sjögräsblad och sedan rostas 
och smaksätts med sesamolja. Därefter rostas de 
igen, strimlas och blandas med sesamfrön. Prova 
som snacks till kall dryck eller som krispig topping 

på en sallad eller kokt ris.

*
!3J1G9D-dibege!

SÖTPOTATISNUDLAR 100% 250 G 
WGS.ART: 1782  ICA ART: 176383  

ENHET: ST | FÖRP: 12 X 250 G  
Sötpotatisnudlarna är tillverkade av sötpotatismjöl. 

De erhåller spänstig textur och genomskinlighet 
vid kokning och passar utmärkt i en wok eller 

soppa.

*
!3J1G9D-bhicjd!
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HICKORY LIQUID SMOKE 147 ML 
WGS.ART: 073  ICA ART: 183118 
ENHET: ST | FÖRP: 12X147 ML  

En flytande rökarom som ger en förstärkt rök- 
och träkolsgrillad smak på alla typer av råvaror. 

Används som smaksättare i marinader, såser eller 
penslas direkt på köttet före stekning. Hickory 
Liquid Smoke produceras av hickory, vit ek, eld 

och vatten. Efter förbränning och filtering blir det 
en ren naturprodukt som smakar intensivt av 

hickoryrök.

#
!075076-bdabia!

TIGER SAUCE 147 ML 
WGS.ART: 072  ICA ART: 183117 
ENHET: ST | FÖRP: 12X147 ML  

En het sötsyrlig ekfatslagrad chilisås. Speciellt 
framtagen för kyckling, fläsk eller nötkött men 

passar också till lax och scampi. Tigersås används 
främst som glaze eller marinad vid grillning, men 

också som smaksättare på hamburgare, i köttfärs, 
i wok, dressingar, grytor eller som dippsås direkt 

på tallriken. Tigersåsen är tillverkad efter ett 
originalrecept från 1960.

#
!075076-bdaabc!

SHIRATAKI NUDLAR 370/200 G 
WGS.ART: 681  ICA ART: 184625 
ENHET: ST | FÖRP: 12 X 370 G  

Tunna genomskinliga nudlar som är tillverkade av 
vatten och mjöl som utvinns från växten Konjak-

knölkalla. Nudlarna har en neutral smak och 
passar därför bra i en sallad, soppa, wok eller som 
ett pasta alternativ. Nudlarna innehåller bara 3 g 

kolhydrater per portion.

*
!3J1G9D-gibhbh!

SJÖGRÄS NUDLAR 330/300 G 
WGS.ART: 682  ICA ART: 159725 
ENHET: ST | FÖRP: 12 X 330 G  

Krispiga sjögräsnudlar som är tillverkade av tång 
från havet utanför Sydkorea. Nudlarna påminner 
om bön/glasnudlar och har en neutral smak och 
passar därför i en sallad, soppa, wok eller som 

alternativ till spagetti. Nudlarna innehåller bara 2 g 
kolhydrater per 100 g.

*
!3J1G9D-gicijj!

UDON NUDLAR TORKADE 250 G 
WGS.ART: 709  ICA ART: 199938 
ENHET: ST | FÖRP: 18 X 250 G  

Breda udonnudlar av vetemjöl, används oftast i 
soppor.

*
!3J1G9D-hajiig!

BÖNNUDLAR (GLAS) 250 G 
WGS.ART: 707  ICA ART: 164168 
ENHET: ST | FÖRP: 30 X 250 G  

Bönnudlar kallas också för Glasnudlar eftersom 
nudlarna blir genomskinliga när de värms 

upp med varmt vatten. Risbergs bönnudlar är 
tillverkade efter ett originalrecept bestående av 

stärkelse från gröna mungbönor och vatten.

*
!3J1G9D-hahidh!
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