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Gogrilla är en svensk produkt speciellt framtagen för att hjälpa lag,
föreningar och skolklasser med inkomster till deras aktiviteter.
Gogrilla står för högkvalitativa produkter med endast äkta råvaror
helt utan tillsatser.
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Alla våra produkter är Glutenfria,
Mjölkfria & Sojafria. Bäst föredatumet på flaskorna gäller även
öppnade förpackningar.
Grillsås: 100ml/flaska
Hot Sauce: 100ml/flaska
Tacokit: Sås 100ml, Salsa 150ml,
krydda 150ml
Alcogel: 50ml/flaska
För fullständig produktbeskrivning
och innehållsförteckning:
www.gogrilla.se

Alcogel 3-pack
Svenskproducerad gel för daglig handdesinfektering,
verkar snabbt utan att klibba. . Förebygger och förhindrar mikrobiologisk smittspridning, bakterier och
virus.
Perfekt storlek (50ml x 3) för att ta med sig i väskan
eller fickan.

nyhet!

Certifierade tester: EN 1276,
EN 1650,
DIN EN 14476:2005-08
samt dermatologiskt testad.
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PERFEKT STORLEK PÅ FLASKORNA FÖR ATT
TA MED SIG I VÄSKAN ELLER FICKAN

Sveriges mest
sålda Grillsås
Passar till ALLT - bara fantasin sätter gränser!

VÅR mest
POPulära
produkt
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🐟 Marinera/Glaza Köttet, Kycklingen,
fisken eller skaldjuren

e

Använd som bordssås direkt
på maten

J
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Använd till matlagning
Gör en snabb och god kallsås
eller dipp

En förpackning Grillsåser innehåller
tre olika smaker:
Original- Stark. Högklassig smak med attityd och
en tydlig smak av färsk piri-piri
Garlic- Medium. För vitlöksälskaren. Hela 32%
färska vitlöksbitar blandade med piri-piri
Lemon- Mild. Stor fräschör och distinkt citruston.
Perfekt balans mellan färskpressad citron och
piri-piri

Förslag på användningsområden
finns på kartongen

sydamerikanskt
En Tacoupplevelse med annorlunda smaker

Med naturliga och äkta smaker från Sydamerika

Gogrilla Tacokit innehåller tre olika produkter:
Tacomix– Original En lagom stark kryddmix som är avsedd
att blandas med köttfärs eller kyckling vid tillagning. Kryddmixen är helt fri från socker. Tacomixen räcker till 1,6kg
köttfärs.
Tacosås – Medium En mediumstark sås med mexikansk
karaktär som används direkt på maten. En flaska Tacosås
räcker länge (ca: 45 stycken tacos eller tortillas)
Tacosalsa – Stark En unik het salsa som är baserad på paprika och chili (Ej tomat som många andra) En burk Tacosalsa
räcker till ca. 30
stycken tacos eller tortillas.
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Starka smakrika såser
som inte dödar smaken
”Vi kallar dom godstarka”

En förpackning Hot Sauce
innehåller tre olika smaker
EXTREME- En mycket HET och

smakfull sås som inte lämnar
någon oberörd…

NYHET
Heta smakrika
såser

Habanero- Säg hej till

mr. Habanero som får dig att
känna att du lever…

Jungle Piri-Piri- En riktig

djungelupplevelse som lämnar ett STARKT avtryck...
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GRILLKASS AR

MEGA

KASSEN
Storsäljare med Gogrillas
alla smakupplevelser och
nyheten Alcogel

INNEHÅLLER:
1 Förpackning Grillsås 3-pack
1 Tacokit, tacokrydda, salsa, tacosås
1 Förpackning Hot Sauce 3-pack
1 Förpackning Svensk Alcogel 3-pack
1 Cool grillkasse som är återvinningsbar

Vad är en Marinadspruta?!

Gogrillas professionella marinadspruta i rostfritt stål möjliggör ett
effektivare sätt att marinera, som ger smak inne i köttet och inte bara i
ytan. Fyll den med marinad och stick ner nålen i köttet. Rymmer 45ml.
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LYX

370:-

KASSEN
Den perfekta gå-bort
presenten till den som
har allt

INNEHÅLLER:
1 Förpackning Grillsås 3-pack
1 Marinadspruta Professionell i rostfritt stål
1 Hamburgerpress i rostfritt stål
1 Grillvajer 2-pack
1 Cool grillkasse som är återvinningsbar

Vad är en Hamburgerpress?!

Med Gogrillas Hamburgerpress skapas perfekta hamburgare på ett kick!
Superenkelt & snabbt.Glöm inte att blanda ner lite gogrillasås i färsen för
mer smak.

Vad är en Grillvajer?!

Gogrillas grillvajer fungerar som ett böjligt grillspett. Trä upp
kött, grönsaker och skaldjur, lägg sen ner de färdigträdda vajrarna
direkt i marinadpåsen. Vid grillningen är det bara att slingra ut
vajern på de fria ytorna på grillen.

GRILLKASS AR

MARINAd
KASSEN
Ge din grillning en ny
dimension, marinera
maten inifrån på bara
några minuter.

INNEHÅLLER:
1 Förpackning Grillsås 3-pack
1 Marinadspruta Professionell i rostfritt stål
1 Cool grillkasse som är återvinningsbar

Ett måste i alla grillares arsenal!
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BURGER
KASSEN

Skapa perfekta hamburgare
på ett kick, lika smart som
praktisk i snygg design

INNEHÅLLER:
1 Förpackning Grillsås 3-pack
1 Hamburgerpress i rostfritt stål
1 Cool grillkasse som är återvinningsbar

Storsäljare!
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Beställningslista

Alla våra produkter är Gluten-, Mjölk- och Sojafria. för Fullständig
produktbeskrivning och innehållsförteckning, se gogrilla.se

Alcogel

Alcogel

Grillsåser

Grillsåser

Burgerkassen Marinadkassen

Burgerkassen Marinadkassen

Lyxkassen Megakassen

Lyxkassen Megakassen

Tacokit

Tacokit

HOT Sauce

HOT Sauce
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