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Gott till julgröt och glöggtillverkning:  

Ekologisk äkta kanel till butiker i hela landet 
Det är skillnad på kanel och kanel. Lagom till jul kommer Urtekram med nyheten ekologisk 
Ceylonkanel i svenska butikshyllor. Ceylonkanel kallas också äkta kanel och har en mild, 
rund sötma och ljus färg. Smaken skiljer sig mycket från kassiakanelen, den dominerande 
kanelsorten i Sverige som ofta säljs som ”kanel” utan förklaring kring ursprung eller sort.  

Äkta kanel heter Ceylonkanel eftersom den ursprungligen kommer 
från Ceylon, dagens Sri Lanka. Den anses vara den finaste kanelsorten 
och den tunna barken används som traditionell smaksättare i indisk, 
persisk och arabisk mat. Äkta kanel sätter bland annat sin 
karaktärisktiska smak till den indiska kryddblandningen garam masala.  

Den kanel som säljs i Sverige är nästan uteslutande av sorten 
kassiakanel. Barken är grövre och smaken är starkare och sötare.  
I Urtekrams sortiment finns mald äkta kanel, mald kassiakanel och 
kanelstång från äkta kanel, allt naturligtvis ekologiskt odlat. 

– Varför inte köra en kanelprovning till julgröten i år? Testa både äkta 
kanel och kassiakanel för att känna skillnaden. Eftersom båda 
kanelsorterna är ekologiska är de dessutom laddade med smak och 
bra för miljön, säger Anders Tengelin, Sverigechef på Urtekram. 
 
Ekologiska kryddor får mer smak 
Urtekram har ett sortiment på 81 ekologiska kryddor. Eftersom kryddorna är odlade utan besprutning 
och konstgjorda gödningsmedel växer de långsammare och får mer smak. Kryddorna säljs i svarta 
metallburkar, utformade för att inte släppa in varken luft eller ljus för att bevara kryddornas naturliga 
smak och arom.  
– Vi ser en stark försäljningsökning för ekologiska kryddor och jag tror att det beror på att moderna 
konsumenter inte vill få i sig onödiga tillsatser men också på att de upplever en smakskillnad. Att våra 
kryddor smakar mer gör också att de räcker längre, säger Anders Tengelin. 

Sedan november 2014 finns Urtekrams kryddor tillgängliga på de flesta Coop-butiker i landet. 
Kryddorna finns sedan tidigare också i andra butiker och försäljningen ökar starkt.  

Rek. pris: Mald kanel (kassiakanel), 30 g, 23 kr. Äkta kanel (Ceylonkanel), 20 g, 23 kr. Hel kanel 
(Ceylonkanel), 25 g, 30 kr. 

För högupplösta bilder, gå in på http://www.urtekramsverige.se/produkter/livsmedel/kryddor och 
scrolla ner till kanelen.  

För mer information, kontakta gärna: 
Johanna Dannesund, marknadschef Urtekram, 070 544 26 59, jda@urtekram.dk  
Anders Tengelin, Sverigechef Urtekram, 070 428 70 84, ate@urtekram.dk  
Elin West, Vår pr-byrå, 073 350 26 25, elin.west@varprbyra.se 

 
Urtekram är ett danskt företag som sedan 1972 har producerat ekologisk mat och hudvård. Huvudkontoret och en del av produktionen 
finns i Mariager på Jylland i Danmark. Företaget har över 1500 ekologiska produkter och är en av Nordens ledande producenter av 
ekologiska produkter. I Sverige har Urtekram en organisation på 20 personer och omsätter cirka 74 miljoner kronor per år. Urtekrams 
produkter säljs över hela Sverige i matvaruaffärer, via internet och hälsokostbutiker.  
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