
Nordamark

www.nordamark.se



Mikrogrönt är stadiet efter det vi kallar 
groddar och tar ca 8-14 dagar från frö 

till skörd. Det som gjort mikrogrönt mer och mer 
populärt är både utseendet och smaken som 
verkligen kan höja en tallrik. Fler har börjat 

experimentera och använda dem som kryddor 
till maten då vissa sorter kan användas som    

smaksättning. Beroende på sort kan de ha en 
pepprig smak, citronsmak, lakrismak och en 

mängd andra.



Rädisa 

Rödkålsmix 

Senapsmix

Broccoli

Beskrivning: 
Rädisan har en kraftig pepprig smak med 
en tydlig smak av rädisa

Styrka: + + + + _

Beskrivning: 
Rödkålsmixen består huvudsakligen av 
rödkål men även några delar grönkål och 
kholrabi. Har en mildare smak av kål 

Styrka: + _ _ _ _

Beskrivning: 
Senapsmixen består av flera olika  
senapssorter, smaken är lik pepparot och 
har en stark eftersmak.

Styrka: + + + + _

Beskrivning: 
Broccolin är något mildare och funkar bra 
till mycket för att framöva en tallrik. Den 
har också visat sig vara väldigt nyttig.

Styrka: + _ _ _ _



Storlekar

Beskrivning - En förpackning som 
är anpassad för mindre serveringar. 
Skotten är packeterade med bladen 
uppåt för att enkelt kunna användas.

Volym - 50 cl förpackning
(genomskinlig)

Vikt - ca 30 g 

Tillbehör:

Lock - för att enkelt återanvända om 
inte allt nyttjas samtidigt.

Absober - en vit absorber i botten 
tar upp överflödig vätska för att öka  
hållbarheten.

Beskrivning - En förpackning som 
är anpassad för större serveringar. 
Skotten är packeterade med bladen 
uppåt för att enkelt kunna användas.

Volym - 1 l förpackning 
(ej genomskinlig)

Vikt - ca 55 g 

Tillbehör:

Lock - för att enkelt återanvända om 
inte allt nyttjas samtidigt.

Absober - en vit absorber i botten 
tar upp överflödig vätska för att öka 
hållbarheten.



Vi driver en vertikal inomhusodling, vilket innebär att vi odlar på flera 
nivåer med hjälp av LED ljus från philips i holland. Produktionen sker 50 
veckor om året, utan någon anvädning av bekämpningsmedel eller annat. 
Vi har ett stort fokus på hållbarhet där energin är förnybar, fröerna är 
obehandlade, minskad vattenanvändning och  där våra restprodukter går 
till antingen biogasanläggning eller till åkerförbättringar. Vi vill öka  
tillgängligheten av hälsosam mat som erbjuds till ett rimligt pris. Vi 
pröver konstant nya produkter så alla förslag är välkomna!  

Är ni intresserade av att veta mer så gå in på:
www.nordamark.se

Är ni intresserade av att besöka eller veta mer om mikrogrönt hör av er 
till info@nordamark.se eller ring +46 736966145

Om oss


