ØKOLOGISK
CITRON
LEMONADE
Frisk og syrlig smag,
uden at være for sød.

Den klassiske citron lemonade kan ofte være lidt for sød. Dét er vores ikke.
Vi har sødet vores økologiske citron lemonade med sparsom hånd og har fyldt
den med modne citroner, så den smager frisk og syrlig, uden at være for sød.
Vi synes selv, at den faktisk smager af dét, den hedder, nemlig af citron.
Den er perfekt som en tørstslukker på varme sommerdage, da den uden
problemer kan klare at blive fortyndet af et par smeltende isterninger.
Men den kan selvfølgelig nydes året rundt.
Ingredienser: Vand, øko. citronsaft 22%, øko. rørsukker, øko. citronverbena.
Pasteuriseret.

ØKOLOGISK
LIME/INGEFÆR
LEMONADE
Smager af modne limefrugter,
med en blid og underspillet eftersmag af ingefær.

Nogle kan lide en kraftig ingefærsmag, og andre kan ikke.
Vi har nedtonet ingefærsmagen i vores økologiske lime/ingefær lemonade, så
den smager af lime, som efterfølges af en blid og underspillet eftersmag af
ingefær.
Vi kalder selv vores økologiske lime/ingefær lemonade for en rigtig terrasselemonade, da lime og ingefær er den perfekte kombination at nyde på varme
sommerdage.
Ingredienser: Vand, øko. limesaft 15%, øko. rørsukker, øko. ingefær 2%.
Pasteuriseret.

ØKOLOGISK
HYLDEBLOMST
LEMONADE
Frisk og let smag,
med små noter af darjeeling te og citron.

Foretrækker du din hyldeblomst lemonade tung og sød, eller frisk og let? Vi
har puttet lidt citron i vores, så den er frisk, samt tilføjet en smule darjeeling
te, så den samtidig er let.
Vores økologiske hyldeblomst lemonade er den sværeste indtil videre, som vi
har lavet.
Vi troede, at det var den nemmeste at lave, men det at finde punktet, hvor
den blev let og frisk, var tydeligvis sværere at finde, end beregnet.
Vi synes selv, at det er lykkedes glimrende, så den lige når at knække over til
at blive frisk og let, uden at den kommer til at smage af citron, i stedet for
hyldeblomst.
Ingredienser: Vand, øko. hyldeblomstekstrakt 30% (øko. hyldeblomster, vand),
øko. rørsukker, øko. citronsaft, øko. darjeeling te. Pasteuriseret.

ØKOLOGISK
RABARBER/VANILJE
LEMONADE
Frisk, sød og syrlig smag.

Dette er smagen af dansk forår! En klassisk lemonade lavet på danske
rabarber, med et lille strejf af vanilje, som kan minde lidt om rødgrød.
Smagen er til dels sød, men syren fra rabarberne er stadig fremtrædende, så
den samtidig er frisk.
Så nu er det muligt at få smagen af forår, hele året rundt, med vores
økologiske rabarber/vanilje lemonade.
Ingredienser: Vand, øko. rabarbersaft 45%, øko. rørsukker, øko. vaniljeekstrakt
0,2%. Pasteuriseret.

ØKOLOGISK
MANGO
NEKTAR
Ren og frisk mangosmag,
med et lille hint af lime.

Vi bruger kun modne Alphonso mangoer (der regnes blandt verdens bedste)
i vores økologiske mangonektar, og den er hverken for sød eller tung, da vi
kommer et stænk limejuice i den, som gør den lettere og friskere i smagen.
Vi har kommet hele 40% mango puré i flasken, så den fyldige og rene smag af
mango virkelig træder frem.
Ingredienser: Vand, øko. Alphonso mango puré 40%, øko. rørsukker, øko.
limesaft. Pasteuriseret. Indhold af frugt: mindst 40%.

OM OS
Det handler om smag! Derfor elsker vi at skabe økologiske lemonader og nektarer,
hvor smag og ingredienser går op i en højere enhed.
Matr Copenhagen holder til i København, og vi betragter mere os selv som et smagsfirma, end som en traditionel lemonadeproducent. Smag... og masser af det! Dét er
vores løfte til dig, når vi laver lemonader og nektarer.
Matr betyder mad på oldnordisk, og vi har taget navnet til os, da vi er inspireret af
den nordiske tradition for enkelhed, hvilket kommer til udtryk i en ingrediensliste så
kort, som muligt.
Hos os drejer det sig kun om smag, og vi er ganske stolte over de små
smagsforskelle, der er i hvert enkelt produktion, som vi laver, da vi kun bruger
økologiske råvarer, fyldt med velsmag og i rigelige mængder.
Vi bruger ofte lang tid på at lede efter råvarer i den helt rigtige kvalitet, så når vi
endelig finder dem, ser vi ingen grund til ikke at bruge rigeligt af dem. Desuden er
alle vores råvarer økologiske, og vi benytter aldrig koncentrater, eller tilsætter Enumre til vores produkter. Samtidig søder vi kun med økologisk rørsukker og ikke
med andre kunstige og naturlige sukkererstatninger.
Vi tilsætter sukker til lemonaderne og nektarerne for at trække smagen frem, men
også for at sørge for at lemonaderne ikke bliver for sure, samt at nektarerne ikke
bliver tynde i smagen. Selvfølgelig skal de ikke smage af sukker, så for at undgå, at
de bliver sukkersøde, bruger vi så lidt sukker som muligt, uden at gå på kompromis
med smagen.
Alle vores produkter bliver blandet, tappet og kvalitetssikret i Danmark. Dermed er
selve produktionen også underlagt dansk økologikontrol.

