
Bärta är en 100% naturligt fermenterad svensk ekologisk ärta. Bärta
är lättsmält, är full med vegetabiliska proteiner och är rik på fiber.
Vegansk, ekologisk, glutenfri, utan tillsatser och framför allt god!

Fermenterat?

Fermentering är en teknik för att bearbeta livsmedel med hjälp av goda
bakterier och svampar. 

Hur görs BÄRTA?

Grundtekniken kommer från den traditionella indonesiska metoden för att göra tempeh - en 
fermenterad sojaprodukt. Vi har anpassat den till den svenska ärtan och lagt till en groddning som 
ytterligare förbättrar smak, textur och kroppens förmåga att ta upp näring från ärtan.

Tillverkningssteg

1. Ärterna groddas

2. Kokas

3. Vi tillsätter fermenteringskulturen, dvs svampfrön från microsvampen Rhizopus.

4. Ärterna placeras i ett värmeskåp där de får stå i 2-3 dygn. Svampen utvecklar då ett 
tjockt, vitt mycel som binder ihop ärterna i en vit, smakrik kaka.

5. Den nautrella produkten fryses in. Bärta som ska bli burgare och bitar marineras och 
tillagas innan de fryses in.

PRODUKTER

Bärta Naturell, 1 kg

är den fermenterade ärtan i sin enklaste form. Enkel att tillaga i ugnen och smakar bra med bara 
olja och salt. Kan serveras som tilltugg, pålägg, till sallad, i grytor mm.

Tillagning: Skär i 1 cm tjocka skivor. Lägg skivorna på en plåt. Tillsätt generöst med neutral olja 
och salta. Vänd bitarna så att olja och salt fördelas jämnt. Stek i ugn 175°C i 710 minuter.

Storlek: 1 kg, ca 27 x 20 x 3 cm

Frysvara

Ingredienser: Gula ärter* (98,5%), ättika*, fermenteringskultur (ris, SOJA**, Rhizopus sporer)

*KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkning verifieras av SMAK. 

**Sojaböna används vid framställning av fermenteringskulturen. Till 1 kg produkt används 0,3 gram 
fermenteringskultur.



Bärta Burgare umami

lyxigt smakrika burgare med en för vegovärlden unik textur -  varken köttimitation eller bönbiff utan 
något helt annat.

Tillagning: pensla/spraya med olja, tillaga i ugn 175°C i 10-12 minuter. Eller grilla.

Storlek: en burgare är ca 11 cm i diameter och väger 90 g.

Frysvara

Ingredienser: BÄRTA (Gula ärter*, ättika*, fermenteringskultur (ris, SOJA, Rhizopus-sporer)) Marinad: vatten,
tamari** (vatten, SOJABÖNOR, havssalt, Aspergillus Oryzae), rapsolja*, ingefära**, vitlök**, paprika*, chili**, 
espresso**

*KRAV-ekologisk ingrediens. **EU-ekologisk ingrediens. KRAV-märkning och EU-ekologisk märkning 
verifieras av SMAK. 

               

Bärta Bitar Chili&Lime
saftiga och smakrika bitar som passar bra till grillspett eller i bowls.

Tillagning: pensla/spraya med olja, tillaga i ugn 175°C i 10-12 minuter. Eller grilla.

Storlek: ca 2 x 2 cm.

Frysvara

Ingredienser: BÄRTA (Gula ärter*, ättika*, fermenteringskultur (ris, SOJA, Rhizopus-sporer)) Marinad: vatten,
tamari** (vatten, SOJABÖNOR, havssalt, Aspergillus Oryzae), limesaft**, rapsolja*, chili**, ingefära**, 
SESAMOLJA**, kokossocker*, vitlök**

*KRAV-ekologisk ingrediens. **EU-ekologisk ingrediens. KRAV-märkning och EU-ekologisk märkning 
verifieras av SMAK. 

Bärta Alspånsrökt

varmrökt med alspån där den kraftiga röksmaken möter ärtornas milda sötma. Perfekt att servera 
kallskuren på mackan eller som tilltugg.

Tillagning: serveras kall 

Storlek: ca 13 x 20 x 3 cm, 175 g

Kylvara

Ingredienser: BÄRTA (Gula ärter*, ättika*, fermenteringskultur (ris, SOJA, Rhizopus-sporer)), rapsolja*, 
havssalt

*KRAV-ekologisk ingrediens. **EU-ekologisk ingrediens. KRAV-märkning och EU-ekologisk märkning 
verifieras av SMAK. 

Tillverkad av: 
Swedish Temptations AB i Karlshamn
bärta.se | info@swedishtemptations.com | 0733 565988
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