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Innehåll: 2 gram äkta saffran. Saffranstrådarna i burken är pistiller som handplockats från ungefär 300 krokusblommor. För att bibehålla smaken och doften på bästa sätt har pistillerna inte malts till pulver. Dessa kan man
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och Spanien. Allt vårt saffran går igenom rigorösa kvalitetskontroller
hos vår leverantör Antonio Sotos SL i Spanien, för att garantera dess höga kvalité.
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Användning: Mortla gärna pistillerna med lite salt/socker innan
de tillsätts. Saffranet kan användas till så mycket mer än bakning
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