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Cecina de León -  røget, tørret, krydret okseinderlår. Mørkerødt med den fine 
fedtmarmorering, man ser hos frilandskvæg. Kødet har en fyldig, cremet 
oksesmag med noter af røg. Vægt: 3,5 kg/stk, 2 stk/krt 

Med skank Varenr. 940001
Uden skank Varenr. 9400101

Chorizo Iberico Bellota er en tørret chorizo af magert svinekød og spæk fra 
spanske, agernfodrede sortfodssvin. Pølsen er krydret med pimentón, oregano, 
hvidvin og peber og har en fyldig, stærk smag med et strejf af nøddeagtig sødme.
Varenr. 7405001, vægt: 1,5 kg/stk, 4-5 stk/krt 

Mahon ost. En flot mørkegul ost, lavet på komælk og lagret i mindst 5 måneder, 
produceret på øen Menorca. Smagen er cremet, intens og aromatisk med hints af 
læder og alderene træ. Varenr. 9223401, vægt: 3 kg/stk, 2 pk/krt 

 

Søskendeparret Paula og Juande driver O-Med nær Granada i Andalusien. Firmaet 
har de overtaget fra deres far, så det er på én gang ungt og moderne, men med 
en lang erfaring og historie. De prisvindende, koldpressede, aromatiske olivenoli-
er af sorterne Arbequina og Picual giver med hver deres særpræg salat, grønt-
sagsretter, kød, fisk, frugt og mayonnaise en unik smag. 
Varenr Arbequina. 7621003, varenr. Picual 7620003 vægt: 250 ml/fl, 9 fl/krt 

 
O-Med har også en eddike serie med smagfulde, aromatiske eddiker, der er gode 
til både marinader og dressinger. Chardonnay eddiken giver et lille, sur-sødt 
pift til alle lette retter som skaldyr, grøntsager og salater.
Varenr. 7810503 Vægt: 2l/fl, 6 fl/krt  

Tilbuddene er gældende fra 1.-30. juni 2019 så længe lager haves. 

Pimentón røget paprika, sød eller stærk. Mild og sød, stærk og krydret  
med en flot, rød farve, en let syrlighed og lækre noter af røg.  
Varenr. sød: 8405403, stærk: 8405503, vægt: 75 g/stk, 75 stk/krt 

 
Saltede Marcona mandler. Marconamandlerne fra Olmeda Orígenes kommer 
fra Alicante og er kernen i mandeltræet Prunus Amygdalus’ stenfrugter. Buttede 
og næsten smøragtige i smagen. 
Varenr. 7700103, vægt: 1 kg/ps  

 

Svinenakkefileten på de sortfodede, spanske frilandsgrise har en fyldig smag 
og bliver smeltende mør, når den langtidstilberedes. 
Varenr. 7006521 Vægt: 1,5-2,1 kg/stk, 11 kg/krt FROSTVARE


