




· Glutenfritt

· 1g fett

· Vakuumpack i sluten förpackning har dom en livslängd på 12 månader

· Förvaras torrt, behöver inte kylas eller frysas

· Enkel att använda. Värm upp i den torr stekpanna eller 30 sek i mikron 

· Glutenfritt

· 1g fett

· Vakuumpack i sluten förpackning har dom en livslängd på 12 månader

· Förvaras torrt, behöver inte kylas eller frysas

· Enkel att använda. Värm upp i den torr stekpanna eller 30 sek i mikron 
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Mjuka vita majstortillas, helt unika i smak och kvalitet. Tillsatt med fibrer 
och proteiner för att uppnå en tortilla med lång hållbarhet och med 
känslan av en hemmagjord majstortilla, med konsistens som tillåter att den 
är flexibel och gör den perfekt till Tacos. 

Mjuka blå majstortillas, helt unika i smak och kvalitet.  Tillsatt med fibrer 
och proteiner för att uppnå en tortilla med lång hållbarhet och med 
känslan av en hemmagjord majstortilla, med konsistens som tillåter att den 
är flexibel och gör den perfekt till Tacos. 

Vi har utvecklat vår egen vetetortilla som är överlägset bäst i marknaden i 
både smak, textur och konsistens. Den ger smörig smak av hemmalagad 
vetetortilla. Den är flexibel, lätt att använda och kan både ätas varm och 
kall. Passar perfekt till tacos, quesadillas, enchiladas och burritos.

15cm 250g 10pack 

12cm 250g 13pack 

12cm 250g 13pack 

12cm 10pack 

15cm 10pack

20cm 10pack

25cm 10pack

30cm 10pack

SKU20019065 

SKU20019066 

SKU20019058

SKU16380

SKU20019060

SKU163801

SKU20019026

SKU20019067

SONORAS VITA MAJSTORTILLA FRÅN HUIXQUILUCAN MEXICO SONORAS BLå MAJSTORTILLA FRÅN HUIXQUILUCAN MEXICO

Premium Vetetortillas



Biofase
För att vi vill bevara vår natur och miljö! 

FRÅN MICHOACAN MEXIKO 
Dessa produkter är gjorda av avokado frön och har vunnit några priser i USA, Mexiko 

och Latinamerika och de växer väldigt snabbt. Vi på SONORA har fått äran att 
representera denna otroliga produkt som kan utesluta plastbestick helt från vår natur. 
De biologiskt nedbrytbara besticken från BIOFASE är helt unik på marknaden. De är 

utmärkta för varm och kall mat: de bidrar dessutom med stora steg till att bevara 
miljön. Avokado besticken är hårda, tåliga och är av högsta kvalite.  

Det tar 240 dagar aDet tar 240 dagar att bryta ner våra bestick i Naturen. Medans plast tar det 100 år eller 
mer att bryta ner. 

Vi tänker på allas framtid och vår kärlek till maten, naturen och miljön! 

BIOFASE KNIV (24st)
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR

BIOFASE GAFFEL (24st)
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR

BIOFASE SUGRöR (150st)
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR (25cm)

BIOFASE SKED (24st)
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR



SONORA HETA SÅSER 
FRÅN GUADALAJARA MEXIKO

ANANAS HABANEROSÅS (HET & FRUKTIG) 

Orange Habanerosås (Het)

Grön Habanerosås (Het)

MANGO HABANEROSÅS (HET & FRUKTIG) 

Habanerosås på Rödbeta och Tranbär (HET & FRUKTIG) 

Sonora heta och fruktiga såser är framtagna av Martinez & 
Rodriguez och tillverkad av högkvalitativa produkter från 

Mexiko. Något som kännetecknar våra produkter är 
kvaliteten, kunskapen och kärleken bakom varje sås. Vi har 

uppnått såser i världsklass tack vare råvarorna och den 
bördiga jorden i Mexiko. 

Gjord på dom finaste, sötaste och saftigaste Ananas och dom bästa 
Habaneros från Yucatan halvön. Upplevelsen av denna sås är helt unik, det 
är perfekt harmoni i smakerna, Smaker som du kommer att minnas.  Passar 

perfekt till sallad, fisk, fågel, kött, smoothies och vegetariska rätter. 

Handplockat från dom bästa  Mango träden i Mexiko, samt Habaneros 
från Yucatan Halvön. Mangon från Mexiko är helt i en klass för sig själv, 
eftersom den växer perfekt i dess klimat och sin bördiga jord. Detta är 

en sås som är i exakt balans. Inte för stark och inte för het. 
Passar bra till sallad, fisk, fågel, kött, smoothies och vegetariska rätter. 

Denna sås är en blandning av Orange habanero chili och morötter. Den 
har en unik fruktig smak med mild hetta. En riktig favorit till grytor, 
fågel, kött, fisk och vegetariska rätter. 

Består av färsk grön habanero chili, kryddnejlika och peppar och 
utsökta kryddor som gen en smakfull sås. Med denna sås behöver du 

endast några klickar för att förgylla din guacamole, dina kötträtter eller 

En lekfull fruktig het sås, gjord på rödbeta och tranbär. Den mildaste 
av Sonora familjen. En helt ny twist på heta såser. En innovativ smakrik 
sås med mycket smak av frukt. Passar bra till sallad, fisk, fågel, kött, 
smoothies och vegetariska rätter. 

100% NATURLIG



ACHIOTE FRÅN YUCATAN MEXIKO

MOLE AV SONORA FRÅN GUERRERO MEXIKO

SONORA FRIJOLES BAYOS
omstekta bruna Bönor

Mole är den mest prestigefyllda såsen i Mexiko och används för 
marinader till alla slags maträtter. Mole är en uråldrig marinad, den 
är komplicerad och det krävs många generationers erfarenhet för 
att nå till den perfekta smaken. Sonora Mole är gjord på många 
olika slags chilifrukter, kakao, mandlar m.m. Den är väldigt söt och 
har mycket smak av mandlar. Helt enkelt en Exklusivtitel. 

Att tillaga bönor är ett hårt jobb, rengöring, blötläggning, matlagning och 
kryddor. För att kryddor och konsistens ska vara riktigt hemlagad och 
välsmakande krävs det också erfarenhet. Vi på Sonora har gjort jobbet till 
dig! Vi har handplockat de bästa bönorna från Mexiko och malt dom ner med 
vår egenkryddblandning. Tillsätt vatten och dom är klara att servera. Passar 
bra till Tacos, sides, burritos, enchiladas, quesadillas m.m.





EL MEXICANO TOMATILLO



 Vi vet att förberedande såser och marinader är en 
syssla. För att kryddor och konsistens ska vara 

riktigt hemlagad och välsmakande krävs det också 
erfarenhet. Av denna anledning har vi skapat 

följande rad av dehydrerade marinader som ger 
dig en hemlagad smak och perfekt konsistens för 

att skapa gudomliga maträtter enkelt. 

"På Sonora är vårt mål 
att underlätta driften 

av ditt kök”

Fördelar med Sonora såser:
• 75% minskning av svinn
• Besparingar i el genom att frigöra 100% av kyl 
utrymmet.
• Bränslebesparingar genom att minska vikten och 
transportvolymer med 65%
• Minimera mik• Minimera mikrobiologiska risker�* beredning
• Omedelbar rehydrering
• Smakens enhetlighet överallt
• Hållbarhetstid på 12 månader (torr plats och 
förseglad väska)
• Utmärkt smakprofil
• Utan konserveringsmedel

SONORA MARINADER 
FRÅN QUERETARO MEXIKO

SONORA GUAJILLO MARINAD

SONORA CHIPOTLE MARINADSONORA AL PASTOR MARINAD

SONORA SALSA VERDE (SÅS)

Gjord av den bästa Guajillo chilin, samt  Tomater, vitlök, 
lök, havssalt. Kan användas till Glaze, Rubs, Marinader, 
såser allt du kan tänka dig. Passar bra till alla maträtter. 

Chipotle har en rik rökig 
smak med måttlig värme, 

finns även inslag av kakao. Vi 
har kryddat till den med 
Tomat, paprika och lök. 

Chipotle marinaden är en 
hett nektar för dina grillade 
kökötträtter, grytor och såser. 

Salsa verde är fundamentalt i 
Mexikanska köket. Det är ett 

måste vid alla tillfällen där det 
serveras mat. En smakrik syrlig 

sås där solmogen grön tomat är 
huvudingrediensen. 

VVi har tagit fram den bästa 
kryddblandningen för att få 

fram den bästa smaken.

Den efterlängtade och 
efterfrågade Al Pastor 
marinaden har kommit. Nu 
kan alla göra sina bästa 
Tacos på Al Pastor marinad! 
Den har blandats med dom 
bästa kryddorna och huvud 
ingingredienserna Achiote och 
Guajillo chili. Ett måste i 
alla Mexikanska kök. 

Gjord av den bästa Guajillo chilin, samt  Tomater, vitlök, 
lök, havssalt. Kan användas till Glaze, Rubs, Marinader, 
såser allt du kan tänka dig. Passar bra till alla maträtter. 





(0) (0) (0)
kundtjänst

info@sonoramex.se


