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Rapunzel - økologi af kæ
rlighed

1997
Grundlæggelse af det 
tyrkiske datterselskab 

Rapunzel Organic Ltd. 1998 
Stiftelse af 

HAND IN HAND 
 fondene 

1985 
Køb af den tidligere 

mælkefabrik i 
Legau og 

ombygning deraf

1987 
Rapunzel får 

verdens første 
økologiske 

chokolade på 
markedet

1990 
SAMBA 

kommer på 
markedet 1992 

Registrering af HAND  
IN HAND mærket som  
varemærke
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2003
Åbning af Rapunzels 
logistikcentrum i Bad 

Grönenbach med 
fuldautomatisk 

højreollager

1974
Joseph Wilhelm og 
Jennifer Vermeulen lejer 
en gård i Pestenacker med 
det formål at dyrke sunde 
fødevarer

1975
Åbning af  helsekostbutikken 
”Rapunzel Naturspeisen” i 
Augsburg 

De første egne produkter: müsli, 
nøddecreme og frugtbarer

1979 
Flytter til 

Kimratshofen 
im Allgäu

1976 
Første kontakt med 
landmænd i Italien og 
Tyrkiet

Flytter til Tegernbach

1977 
Første landsdækkende 

levering af produkter

2014 
Rapunzel fejrer 40 års 
erhvervshistorie

4. One World Award

Produktionsudvidelse 
med 2. 
nøddecremeanlæg

2015 
Opbygning af 
blokkraftvarmeværk og 
et mandeltørreanlæg

Den første veganer-
kongres for økologiske 
forhandlere i Legau

2016 
IG FÜR ærespris i guld til  
Joseph Wilhelm

Særpris  ”Bayersk grundlægger-
pris” til Rapunzel

Første palmeolieforum i Legau
2013 

Dt. Nachhaltigkeits preis:  
Top 3 af Tysklands  
mest bæredygtige 
mærker

Åbning af det nye 
råvarelager i Legau 

B.A.U.M.-Umweltpreis

2008 
Joseph 
Wilhelm 
sætter One 
World Award i  
verden

2009 
Genfrei Gehen, 2. 
march fra Berlin til 
Bruxelles

2010 
Nyt koncept for 
virksomhedsledelse 
med glaskorridor, 
biograf og museum

2007 
Udvidelse af produktionen 
med biomassefyret 
kraftvarmeværk og solceller på 
alle tagflader

Genfrei Gehen, 1. march for 
en GMO fri verden fra Lübeck 
til Lindau

2004 
Anerkendelse 
som Demeter 
producent

Fra 1. juli 2017 har Biogan fået an-
svaret for afsætning af Rapunzel 
Naturkosts produkter i Danmark. Det 
er vi i Biogan meget glade for, da 
Rapunzels produkter er lig med god 
kvalitet, økologi og fairtrade i højsæ-
de - alle værdier som vi selv sætter 
meget højt. I den forbindelse vil vi 
gerne præsentere denne spænden-
de virksomhed:

Den første grundsten til Rapunzel 
blev lagt i 1974 på en bondegård 
i Pestenacker ved Augsburg, da  
Joseph Wilhelm sammen med  
Jennifer Vermeulen skabte et lille  
bo- og arbejdsfællesskab. 

I bondegårdens have arbejdede 
de begge til solnedgang. De bagte 
brød, ristede nødder i træovnen og 
hakkede nødder til müsli i køkkenet. 

Et par venner flyttede ind og alle 
have ønsket om at komme væk fra 
det normale liv. De ændrede livsstil 
og levede vegetarisk. Det gav dem 
en fantastisk følelse og oplevelse, 
som de ville dele med deres med-
mennesker. Altoverskyggende var 
deres højeste ønske om at ændre 
livsomstændighederne radikalt. En 
sundere og retfærdigere verden, 
hvor biodiversitet og miljø beskyt-
tes, var deres største forestilling og  
motivation.

Rapunzel er en betegnelse for en 
gruppe grøntsager og blomster, 
hvoraf Joseph og Jennifer dyrkede 
flere. Ligesom heksens klokkeblom-
ster i eventyret om Rapunzel, var 
deres grøntsager også uimodståe-
ligt lækre, og inspireret deraf opstod 
idéen til navnet Rapunzel Naturkost.

 

Rapunzel i handelen
1975 åbnede de butikken “Rapunzel 
Naturspeisen” i Augsburg centrum, 
hvor de blandt andet solgte deres 
hjemmedyrkede og -producerede 
grøntsager, brød, müsli og nødde-
cremer. Med denne butik begyndte 
Rapunzels handelshistorie. Som 
landmand uden nogen handelser- 
faring begyndte Joseph med en stor 
portion idealisme, flittighed og selv-
disciplin at køre sine varer ud til det 
stigende antal kunder i hele landet. 

I dag er Rapunzel en af de  
førende økologiske producenter i 
Tyskland. De producerer en stor del af  
deres produkter på fabrikken i  
Legau. Uanset hvilket produkt og  
dets produktionssted er kvaliteten af  
største vigtighed, hvilket også  
bidrager til den kontinuerlige vækst.

Økologi på verdensrejse
Josephs rejselyst og pionerånd 
bragte ham ud over de tyske græn-
ser. Både dengang og i dag vil  
Rapunzel kun have produkter af 
bedste kvalitet. Derfor handler de 
ikke med  mellemhandlere, men  
direkte ved landmænd og igennem 
egne handelsprojekter.

I søgen efter svovlfri sultanas rosiner 
kom Joseph til Tyrkiet, for at dele sin 
begejstring for økologi med andre 
landmænd. Denne rejse bar frugt og 
i 1985 blev Tyrkietprojektet grund-
lagt. Det er i dag Rapunzels største 
og ældste landbrugsprojekt, som  
cirka 600 landmænd er en del af.

Rapunzels HAND IN HAND pro-
jekt (HIH) opstod ligeledes i forbin-
delse med Josephs søgen efter  
økologiske råvarer. I sin søgen  
efter kakao til verdens første øko-
logiske chokolade, rejse Joseph i  
midtfirserne til Bolivia for at finde 
samarbejdspartnere. 

Økologi, lidenskab og kærlighed 
Over fire årtier med Rapunzel Naturkost: et virksomhedsportræt

Der overbeviste han landmænd i El 
Ceibo om fordelene ved økologisk 
dyrkning og støttede dem i omstil-
lingen. De blev de første partnere i 
fairtradehandelsprojektet HAND IN 
HAND.

HAND IN HAND er mere end bare 
økologi. I ånd med Josephs ønske 
om en retfærdig og fair verden, er 
HAND IN HAND mærket en forsik-
ring om fairtrade, social og økono-
misk sikkerhed og meget mere.

I denne forbindelse er der opret-
tet flere HIH-fonde. 1% af indkøbs- 
værdien af HAND IN HAND produk-
ter sættes derind. Fondene støtter  
forskellige økologiske og sociale 
projekter i hele verden. Ligeledes 
får partnerne også en del deraf til at 
støtte sine projekter.

I 2015 kom der 119.830 euro ind i 
fondene og de har siden stiftelsen i 
1998 støttet 259 projekter i 55 lande 
med en sum af 1,13 mio. euro.

Politik og etik i social kontekst 
Rapunzel går ind for en fremtid uden 
genmodificering. I den forbindelse 
opstod “Genfrei Gehen” (Gå Genfrit)  
med fredelige marcher, underskrift-
indsamlinger og events for at sprede 
budskabet. 

Med den vegetariske og vegan-
ske internetplatform “Jedes Essen  
Zählt” (Hvert Måltid Tæller) har Ra-
punzel siden 2011 gjort opmærk-
som på vigtigheden af sundhed,  
kødfri ernæring, dyrerettigheder samt  

klima- og dyrebeskyttelse. Forskelli-
ge begivenheder i Rapunzels egne 
lokaler informerer ligeledes både 
forhandlere men også forbrugere om 
dette. De afholdte for eksempel den 
første veganske kongres i 2015.

I dag får Rapunzel råvarer fra mere 
end 40 forskellige lande, og eks- 
porterer til endnu flere. Joseph  
besøger derfor store dele af verden, 
og han beskæftiger sig intensivt med  
temaet globalisering. Inspireret af de  
erfaringer han får derfra samt det 
succesfulde arbejde med HAND 
IN HAND, satte Joseph i 2008 den  
internationale pris ”One World 
Award” (OWA) i verden. Filosofien 
bag er, at vi alle lever i én og samme 
verden og må beskytte den sammen.

Denne pris gives derfor til innovative 
idéer, projekter eller personer, som 
med ekstraordinært engagement 

giver globalisering en positiv di-
mension og derigennem gør verden  
bedre og mere retfærdig. 

I 2014 blev prisen med 25.000 euro 
for første gang uddelt til to projekter: 
den koreanske forening Hansalim og 
det indiske Timbaktu Kollektiv. 

Et indblik i fremtiden
Familieforetagendet Rapunzel vil 
også i fremtiden være et familiefore-
tagende. Alle Josephs børn er aktio-
nærer i virksomheden og generalfor-
samlinger finder ofte sted.

Joseph fortæller, at i stedet for at 
ønske at hele verdens landbrug  
bliver økologisk og blive skuffet over 
mislykkelsen, gør han sit bedste for 
at skabe en fremtid der er værd at 
leve for alle mennesker på planeten 
Jorden. Økologi til alle i fremtiden 
vil ikke blot være mulig, det er den  
eneste bæredygtige vej.

Rapunzel - økologi af kæ
rlighed

2011
Søsættelse af 
”Jedes Essen  
Zählt”

Joseph ved jordnøddemøllen

Genfrei Gehen i Bonn 21. juli 2009

Uddeling af One World Award 2014
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4104
TØRGÆR 
9g  ØKO

4400
KAKAOSMØR naturel 
250g ØKO

2477
VANILJESTÆNGER 
2 stk  ØKO

1772
PEKANNØDDER 
100g  ØKO

2291
KAKAOPULVER uden sukker
250g vegan ØKO

2217
CAROB PULVER 
250g vegan  ØKO

1143
HAMPMEL 
250g ØKO

2231
JOHANNESBRØDSKERNEMEL 
65g ØKO

Bagning og desserter

Müsli og grød

1619
GRØD syre/base balance 
500g vegan ØKO

1617
GRØD ayerveda 
500g vegan ØKO

1618
GRØD basis 
500g vegan ØKO

1606
ORGINAL müsli 
750g vegan ØKO

0441
GÆR 
1kg  ØKO

4103
GÆRFLAGER 
150g ØKO

0467
MARGARINE prima 
250g ØKO

1144
HØRFRØMEL 
250g ØKO

2720
AGAR-AGAR pulver 
60g ØKO

En god start på dagen begynder med den rigtige morgenmad. Rapunzels grød og 
müsli indeholder alt hvad der skal til for at holde kroppen i gang.

Müsli var det første Rapunzel selv producerede. En müsli med hjemmedyrkede  
fuldkornsflager, nødder og boghvede ristet i træovnen og lidt rosiner til den søde 
tand - ingen sukker eller andre tilsætningsstoffer. 
Tilbage i 1976 blev müslien blandet i et dertilkøbt badekar. Nu er badekarret blev 
skiftet ud med store maskiner, værdierne er dog de samme.

Frugter og nødder kommer primært fra Tyrkiet gennem Rapunzels landbrugsprojekt, 
chokoladen fra Rapunzels HAND IN HAND partnere. 

Morgengrøden er hurtig og nem at tilberede, da den ikke skal koge. Nyd den varm 
om morgenen, som mellemmåltid eller som energibooster efter sport. 

Vidste du:
Man bør spise, 

hvad der svarer til en  
fjerdedel af sit daglige 

energiindtag til  
morgenmad, for at  
give kroppen og  

sindet den bedste  
start på dagen.

0441A
GÆR 
12 stk a 42 g ØKO

2150
MELASSE af sukkerrør 
300g ØKO

4280
BUDDINGPULVER med chokolade
50g ØKO

4281 
BUDDINGPULVER med vanilje
40g ØKO
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1852
BALSAMICO mørk 
500 ml ØKO

1853
BALSAMICO lys 
500 ml ØKO

2205
VEGE-BOUILLION 
8 tern vegan ØKO

Vidste du:
Eddike var et af de første krydderier i 

verden og har på grund af syreindholdet 
næsten ubegrænset holdbarhed. Derfor 

anvendes eddike også som 
konserveringsmiddel. 

2294
KAPERS i lage 
206g ØKO

Vegetabilsk smørrepålæ
g

4238
MANDELCREME 
500g vegan ØKO

4239
JORDNØDDECREME fin 
250g vegan ØKO

2234
BIONELLA CHOKOCREME 
400g ØKO

2236
SAMBA DARK
250g vegan ØKO

4234
MANDELCREME hvid 
250g vegan ØKO

4235
HASSELNØDDECREME 
250g vegan ØKO

4236
MANDELCREME 
250g vegan ØKO

4237
CASHEWNØDDECREME 
250g vegan ØKO

4247
TAHIN uden salt 
250g vegan ØKO

4249
NØDDECREME ren 4 nødder 
250g vegan ØKO

4250
NØDDECHOKOCREME 
250g vegan ØKO

Økologisk madlavning

4233
ABRIKOSKERNECREME 
250g vegan ØKO

2207b
VEGE-BOUILLION 
8 tern uden gær vegan ØKO

2207
VEGE-BOUILLION 
250g vegan ØKO
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Chokolade, slik og barer

4421
RISCHOKOLADE med hasselnød 
100g vegan ØKO

4436
CHOKOLADE lys med kokoscreme 
100g ØKO

4416A
CHOKOLADEHJERTER lys 
chokolade ca. 60 stk. ØKO

4472
MINTPASTILLER med ingefær
50g ØKO

4476
MINTPASTILLER med citron 
50g  ØKO

4478
MINTPASTILLER  
50g ØKO

2090
SESAMBAR multipack 
4x27g vegan ØKO

Chokolade, slik og barer

4402
CHOKOLADE lys m. rom/druer/nød 
100g ØKO

4408
CHOKOLADE mørk med praline 
100g vegan ØKO

4411
CHOKOLADE med mandel 
80g vegan ØKO 

4413
CHOKOLADE 70% kakao 
80g vegan ØKO 

4414
CHOKOLADE 85% kakao 
80g vegan ØKO

4419
RISCHOKOLADE 
100g vegan ØKO

4418
RISCHOKOLADE med praline 
100g vegan ØKO

4415
CHOKOLADE mørk med ingefær. 
80g vegan ØKO

4416
MARIEHØNS lys chokolade med trøffel 
800g - ca. 160 stk. ØKO

2092
SESAMBAR med chokolade 
multipack 4x27g vegan ØKO
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Fairtrade og økologi
Kakaoen i Rapunzels chokolade er handlet igennem HAND 
IN HAND projektet. Den kommer fra El Ceibo i Bolivia og  
Conacado i den Dominikanske Republik.

Rørsukkeren i chokoladen og mintpastillerne kommer ligeledes 
fra faste HAND IN HAND leverandører i Costa Rica, Paraguay 
og Brasilien.

For at blive mærket med HAND IN HAND mærket, skal 50 % af 
råvarerne være fra HAND IN HAND leverandører. 
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7440
BIODYNAMISKE HASSELNØDDER 
200g Demeter

7404
BIODYNAMISKE SULTANAS  
250g Demeter

7409
BIODYNAMISKE ABRIKOSER 
250g Demeter

7419
BIODYNAMISKE FIGNER 
250g Demeter

Demeter = biodynamik
Demeterprodukter skal opfylde strengere krav end øko- 
logiske produkter.

Hele tankegangen bag demeter stammer fra Rudolf  
Steiners foredrag om landbrugets velstand tilbage i 
1924. Nogle år senere valgte landmændende der fulgte  
Rudolf Steiners tankegang at kalde sig Demeter, efter frugt- 
barhedens gudinde. Hovedkernen i Demeter er nemlig 
ikke blot at dyrke sunde, økologisk og miljøvenlige pro-
dukter, men snarere et verdenssyn og ønske om en bedre,  
sundere og mere harmonisk jord. Alt er forbundet og har 
gensidig indflydelse, altså skal alle elementer i landbruget 
være sundt, næringsfyldt og af god kvalitet.

Demeter tillader derfor kun 13 tilsætningsstoffer ud af 
de over 350 der findes. Til sammenligning er 47 tilladt i  
økologiske produkter.

Demeter



BIOGAN A/S · Møgelbakken 5 · 8520 Lystrup · Tlf.: 8674 0771 ·  kontor@biogan.dk

Ved at vælge Rapunzel får du:
• Økologiske produkter af førsteklasses kvalitet
• Et spændende og alternativt sortiment
• Særligt udvalgte produkter, der skiller sig ud fra 

mængden
• Mulighed for at sammensætte dit eget sortiment 

og at få nye varer fra Rapunzels store sortiment

Som Biogankunde er du sikret følgende fordele 
og værdier:
• Et unikt sortiment, som eneste forhandler af 

Rapunzels produkter i Danmark
• Et bredt sortiment, der sætter dig i stand til 

at kunne tilbyde dine kunder “en verden af 
økologiske produkter” 

• Økologiske produkter af høj kvalitet

Det er nemt og ukompliceret at være kunde  
hos Biogan:
• Servicen er i top
• Høj leveringssikkerhed
• Hurtig levering
• God logistik
• Konstant udvikling af nye produkter – sig til hvis 

du mangler et produkt
• DERFOR – vælger flere og flere at samarbejde 

med Biogan
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