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TORO súpur

TORO hefur framleitt vinsælar frostþurrkaðar súpur í Noregi í yfir 60 ár. Þær innihalda 
aðeins fyrsta flokks náttúruleg hráefni og vegna frostþurrkunar er líftími vörunnar langur. 
Aðeins þarf að bæta við vatni eða vatni og mjólk. 

Ungversk gúllassúpa  - 10 L
Vrn:  060234 
Ljúffeng og bragðmikil ungversk gúllassúpa með kartöflum, 
papriku, tómat o.fl. Innihald blandast með 10L af vatni.

Ofnæmisvaldar: mjólk, hveiti, sellerí.

Sveppasúpa - 13 L
Vrn:  060245 
Dásamleg klassísk sveppasúpa, kremuð og mild sem hentar fólki á 
öllum aldri. Innihald blandast með 10,4l af vatni og 2,6l af mjólk. 

Ofnæmisvaldar: mjólk og hveiti.

Blómkálssúpa - 15 L
Vrn:  060210 
Klassísk kremuð blómkálssúpa með heilum blómkálsbitum (24%).
Innihald blandast með 12l af vatni og 3l af mjólk.

Ofnæmisvaldar: mjólk og hveiti.

Kjúklingasúpa - 17 L
Vrn:  060250 
Mild kjúklingasúpa með gulrótum, karrí, sellerírót, grikkjasmára og 
hvítlauk. Innihald boxins blandast með 13,6l af vatni og 2,4l mjólk.

Ofnæmisvaldar: mjólk, hveiti. egg, sellerí.



TORO súpur

Ljúffengar  Fljótlegar   Lítið saltinnihald (0,8-0,9%)

Engin pálmaolía Ekkert MSG   Langt geymsluþol  

Mexíkósk tómatsúpa - 12 L
Vrn:  060270 
Uppáhald íslensku þjóðarinnar! Bragðmikil tómatsúpa með 
papriku, chili og jalapeno. Innihald boxins blandast með 8,8l af 
vatni, 1,1l af mjólk og 1,1l af rjóma.
Ofnæmisvaldar: mjólk og hveiti.

Grænmetissúpa - 10 L
Vrn:  060220
Bragðmikil og fljótleg grænmetissúpa með miklu grænmeti. 
Inniheldur m.a. púrrulauk, gulrætur og belgbaunir.  Innihald 
blandast með 10l af vatni. 
Ofnæmisvaldar: sellerí.

Púrrulauksúpa  - 15 L
Vrn: 060235 
Mild púrrulauksúpa með góðu púrrulauksbragði, vinsæl sem súpa 
og krydd í aðra rétti. Innihald boxins blandast með 12l af vatni og 
3L af mjólk.
Ofnæmisvaldar: mjólk og hveiti.

Aspassúpa - 15 L
Vrn:  060205 
Ljúffeng og bragðmikil ungversk gúllassúpa með kartöflum, 
papriku, tómar o.fl. Innihald boxins blandast með 12l af vatni og 3l 
af mjólk.
Ofnæmisvaldar: mjólk og hveiti.



TORO sósur
Bragðmiklar og fljótlegar sósur hafa verið stolt TORO og vinsælar á heimilum Íslendinga í 
áratugi. TORO býður fjölbreytt úrval af sósum fyrir stóreldhúsasvið og eru góðar 
eldunarleiðbeiningar fyrir skammtastærðir á boxunum. 

Hollandaise sósa - 9,5L - 190 skammtar
Vrn:  020220 
Ljúffeng Hollandaise sósa, fljótleg og passar vel með 
fiskmeti. Skilur sig ekki við kælingu. Innihald blandast 
með 6,2l af vatni, 1,4l mjólk og 1,9kg smjöri. 
Ofnæmisvaldar: mjólk.

Piparsósa - 11L - 147 skammtar
Vrn:  020225
Vinsæl og klassísk piparsósa sem passar frábærlega 
með öllu kjöti. Innihald blandast með 3l af vatni, 7,5l 
mjólk. Leiðbeiningar fyrir minni skammta á boxinu. 
Ofnæmisvaldar: mjólk.

Kantarellu og sveppasósa - 7L - 70 skammtar
Vrn:  088076
Bragðgóð kantarellu og sveppasósa, paste sem auðvelt er að 
vinna með. Innihald blandast með 2,5l af vatni og 5l af mjólk. 
Leiðbeiningar fyrir minni skammta á boxinu. 
Ofnæmisvaldar: hveiti og mjólk.

Engin pálmaolía          Ekkert MSG    Langt geymsluþol  



TORO grýtur
TORO grýturnar eru ljúffengur og mettandi matur fyrir alla aldurshópa. Grýturnar innihalda 
alla jafna mikið grænmeti og góð, náttúruleg krydd. Á boxunum eru góðar leiðbeiningar 
fyrir mismunandi skammtastærðir. 

Balí kjúklingagrýta - 40 skammtar
Vrn:  030106 
Virkilega góð mild karrígrýta með papriku, eplum og 
ananas. Mest selda grýtan í Noregi og vinsæl hjá bæði 
börnum og fullorðnum. 
Ofnæmisvaldar: hveiti, soja, sinnep.

Mexíkósk kjúklingagrýta - 22 skammtar
Vrn:  030095
Klassísk mexískósk grýta sem er í grunninn vegan svo 
auðvelt er að gera vegan-rétti úr henni. Inniheldur m.a. 
hrísgrjón, papriku, tómat og baunir.  
Ofnæmisvaldar: hveiti og sinnep.

Stroganoff grýta - 35 skammtar
Vrn:  030090
Góð og mettandi stroganoff grýta, með papriku og lauk. 
Virkilega ljúffeng með nautakjöti.

Ofnæmisvaldar: hveiti, sinnep og mjólk.

Engin pálmaolía               Ekkert MSG    Langt geymsluþol  



TORO kryddjurtir í olíu
TORO kryddjurtir í olíu eru bragðmiklar kryddjurtir, maukaðar í pureé. Fljótlegar og 
ljúffengar í hina ýmsu rétti. 

Hvítlaukur í olíu - 350g
Vrn:  050037 

Maukaður hvítlaukur í olíu. Virkilega bragðmikill, góður 
og ferskur. 68% hvítlaukur.  Passar vel í flesta rétti og 
gefur gott hvítlauksbragð. 

Ítalskar jurtir í olíu - 350g
Vrn:  050038

Mauk (pureé) af ferskri basiliku, steinselju, oreganó, 
timjan, salvíu, rósmarín og baunarjurt í olíu. Frábært í 
pastarétti eða aðra ítalska rétti. 


