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Biogan A/S er en engrosvirksomhed med speciale i økologiske og 
miljøvenlige produkter.

Biogan blev grundlagt i 1996 af parret Connie og Anders Kok, som 
driver virksomheden fra moderne faciliteter i Lystrup ved Århus.

Siden den spæde start har vi opbygget en meget stor viden om 
økologiske fødevarer og kan i dag tilbyde jer et total sortiment af 
økologiske tør- og kolonialvarer til konkurrencedygtige priser. 

Biogan er Danmarks største forhandler af økologiske tør- og 
kolonialvarer til specialhandlen – og det er vi blevet, fordi vi lytter til jer 
og hele tiden tilpasser vores produkter til markedets behov. Samtidig 
yder vi ALTID en god og nærværende service. Hos os er I ikke bare et 
nummer i rækken.

Vi vil fortsat arbejde hårdt for at kunne tilbyde alle vores 
samarbejdspartnere et alsidigt sortiment, som er med til at gøre jeres 
butik til et mere interessant indkøbssted for jeres kunder.

I vores varekatalog for 2018 kan I finde mange nye og spændende 
produkter – samt naturligvis, de gode gamle klassikere. Vi tilbyder 
også et bredt sortiment af tørvarer i store enheder til bagerier, 
produktionsvirksomheder og storkøkkener. Hvis I ikke kan finde 
produktet i kataloget, hjælper vi jer med at skaffe det.

Venlig hilsen 
Connie og Anders Kok, Biogan A/S
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Tag også et nærmere kig i vores varekatalog, hvor du 
finder flere lækre økologiske produkter.

Vi har et stort udvalg af nødder og tørrede frugter, 
bønner og linser, mange meltyper, ris og pasta.

Velbekomme!

Velkommen til

Tørret frugt &
 nødder

1202
PITABRØD fuldkorn
4 stk. ØKO vegan

1203
PITABRØD
4stk. ØKO vegan

1201
BURGERBOLLER 
4 stk. ØKO vegan

Rugsticks er en ny udgave 
af den klassiske saltstang. 
Disse økologiske rugsticks 
er lavet af fuldkornsrugmel 

og surdej - kokosolie og 
himalayasalt. De er derfor 
særdeles velegnet som en 
sund snack på farten eller i 

madpakken.

2010
VAFLER hasselnødder
175g ØKO vegan

2053
POPPET HIRSEKUGLER 
150g ØKO glutenfri vegan

2055
POPPET HIRSEKUGLER med 
peanut 75g ØKO glutenfri vegan

2056
POPPET HIRSKUGLER med 
paprika 75g ØKO glutenfri vegan

2058
MUNGBØNNECHIPS
50g ØKO glutenfri vegan

2090
SESAMBAR
4x27g ØKO vegan

2092
SESAMBAR med chokolade
4x27g ØKO vegan

2070
RUGSTICKS
45g ØKO vegan

1772
PEKANNØDDER
100g ØKO vegan

B
rød

S
nacks

2035
BØRNEKIKS sødet med sirup
140g ØKO vegan
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O
lie, eddike og balsam

ico

Græskarkernerne i 
græskarkerneolien kommer 

fra Steyrgræskar og er 
renset i rent vand, før 
de forsigtigt ristes ved 

70o. Frøskallerne er rige 
på klorofyl og caroten, 
som giver olien dens 

dyb rødlig-grønne farve. 
Græskarkerneolien bør ikke 

opvarmes.

Avocadoolien smager af 
frisk blød avocado og har 
en karakteristisk sødme, 
der vil forbedre alle slags 
salatdressinger og saucer. 
Den er også velegnet på 
pande, wok eller i ovn, da 

den har et højt røgpunkt og 
kan tåle stegning ved høj 

varme.

1800
OLIVENOLIE mild
500ml ØKO vegan

1836
OLIVENOLIE med appelsin
250ml ØKO vegan

1829
ARGANOLIE ren native
100ml ØKO vegan

1847
ARGANOLIE ristet
100ml ØKO vegan

1845
OLIVENOLIE med citron
250ml ØKO vegan

1834
GRÆSKARKERNEOLIE
250ml ØKO vegan

1835
SESAMOLIE ristet
250ml ØKO vegan

1835A
SESAMOLIE
250ml ØKO vegan

1837A
JORDNØDDEOLIE
250ml ØKO vegan

1841
AVOCADOOLIE
250ml ØKO fairtrade vegan

1844
HØRFRØOLIE
250ml ØKO vegan

1803
OLIVENOLIE
3l ØKO vegan

1825
STEGEOLIE
3l ØKO vegan

1832
RAPSOLIE
3l ØKO vegan

7480
BIODYNAMISK OLIVENOLIE
500ml Demeter vegan

Mild kokosolie er en 
lækker kokosolie lavet 

af frisk hvidt frugtkød fra 
økologiske kokosnødder. 
Olien er blevet behandlet, 

så den ikke længere 
har smagen af kokos, 

men stadig har de 
gode indholdsstoffer og 

egenskaber.

1802
OLIVENOLIE mild
1l ØKO vegan

1833
RAPSOLIE
1l ØKO vegan

1811
KOKOSOLIE mild
400ml ØKO vegan

1812
KOKOSOLIE mild
1l ØKO vegan

1814
KOKOSOLIE
2,5l ØKO vegan

1824
KOKOSOLIE
400ml ØKO vegan

1842
KOKOSOLIE
200ml ØKO vegan

1843
KOKOSOLIE
1l ØKO vegan

O
lie, eddike og balsam

ico

1852
BALSAMICO mørk
500ml ØKO vegan

1853
BALSAMICO lys
500ml ØKO vegan

2212
TAMARI
250ml ØKO glutenfri vegan



6 7

Tofu er en sojabønnemasse, 
der er lavet af koaguleret 

sojamælk. Denne faste tofu 
er velegnet til stegning, 

da den nemt kan skæres i 
skiver. Den er også velegnet 
i supper og gryderetter som 

erstatning af kød. 
Tofu naturel har en neutral 
smag. Biogan tofu fås også 
med smag af karry og chili.

Denne tomatsovs er 
en vegansk bolognese 

tomatsovs. Den indeholder 
soja i stedet for oksekød.

Alle la Bio Ideas tomatsaucer 
er lavet af friske øko tomater. 

Arrabiata tomatsaucen er 
krydret med rød peber og 
chili, Napoli tomatsaucen 

med hvidløg, løg og oregano. 1907
TOMATSAUCE med basilikum
340g ØKO ikke tilsat sukker vegan

1909
TOMATSAUCE arrabiata
340g ØKO ikke tilsat sukker vegan

1913
TOMATSAUCE napoli
340g ØKO ikke tilsat sukker vegan

1912
TOMATSAUCE bolognese med soja 
340g ØKO ikke tilsat sukker vegan

K
onserves: tom

atsauce

2214
TOFU med chili
330g ØKO

2216
TOFU med karry
330g ØKO

2294
KAPERS i lage
206g ØKO vegan

2203
ÆBLEMOS
700g ØKO vegan

2219
SURKÅL
680ml ØKO vegan

2222
MAYONNAISE
250ml ØKO glutenfri vegan

2215
TOFU naturel
330g ØKO

Alle Biogans pestoer er 
veganske. Modsat mange 

andre pestoer på markedet 
indeholder Biogans pesto 
ingen ost. Dette er blevet 

erstattet af tofu.
2276
PESTO grøn
450g ØKO vegan

2285
OLIVENTAPENADE
190g ØKO vegan

2288
KALAMATATAPENADE
190g ØKO vegan

2270
PESTO rød
120g ØKO vegan

2272
PESTO rød
450g ØKO vegan

2274
PESTO grøn
120g ØKO vegan

K
onserves: pesto og tapenade

Prøv at anvende La Bio 
Ideas tomatsauce på pizza 

eller i andre pastaretter.
Tomatsaucerne er også 
fremragende i chili sin 

carne, vegansk lasagne eller 
veganske pizzasnegle med 

soja “kød”.

K
onserves: diverse
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P
lantedrikke

The Bridge er en italiensk 
familievirksomhed. De 

arbejder udelukkende med 
vegetabilske og økologiske 

produkter. Ris og sojabønner 
kommer udelukkende 

fra italienske bønner og 
kildevandet fra en økologisk 
nationalpark nærved. Bridge 

plantedrikke er lig med 
kvalitet!

2802
RISDRIK med calcium
1l ØKO vegan

2800
RISDRIK 
1l ØKO vegan

2834
RISDRIK med kokos
1l ØKO vegan

2804
MANDELDRIK usødet
1l ØKO glutenfri vegan

2808
QUINOADRIK 
1l ØKO glutenfri vegan

2800A
RIS CUISINE
200ml ØKO vegan

2806A
RISDRIK med kakao
250ml ØKO vegan

2805
RISDRIK med kakao
1l ØKO vegan

2803
SOJADRIK naturel
1l ØKO vegan

Risdrik med kakao i 
lille format. Perfekt til 
at have med på farten 

eller til madpakken. Brug 
den som en impulsvare, 

og skab mere salg 
ved at stille den med 
andre kakaodrikke i 
takeawayafdelingen.

Mælke- og laktosefri og 
kun sødet med æblejuice.

2803A
SOJADRIK med vanilje
1l ØKO vegan

Havre cuisine er 
madlavningsfløde til 

forbrugere der undgår brug 
af mælkeprodukter. Havre 

cuisine giver en god cremet 
smag, men kan ikke piskes, 

da det ikke indeholder 
fortykningsmidler eller 

stabilisatorer.

2809A
HAVRE CUISINE
200ml ØKO vegan

Mandeldrik er et 
godt alternativ til 

mælkeprodukter. Det kan 
anvendes i tilberedning 

af kager og desserter og 
smager pragtfuldt koldt. 

Mandeldrikken er ligesom 
alle de andre plantedrikke 

vegansk. Derudover er 
den også glutenfri og 

uden tilsat sukker.

2236
CHOKOLADECREME mørk Samba
250g ØKO vegan

4233
ABRIKOSKERNECREME
250g ØKO vegan

4234
MANDELCREME hvid
250g ØKO vegan

4235
HASSELNØDDECREME
250g ØKO vegan

4236
MANDELCREME
250g ØKO vegan

4237
CASHEWNØDDECREME
250g ØKO vegan

4238
MANDELCREME
500g ØKO vegan

4240
JORDNØDDECREME fin
250g ØKO vegan

4247
TAHIN uden salt
250g ØKO vegan

4249
NØDDECREME ren 4 nødder
250g ØKO vegan

4250
NØDDECHOKOCREME
250g ØKO vegan

4218
STREICH - kinder tomat
180g ØKO glutenfri vegan

4227
STREICH - karry
180g ØKO glutenfri vegan

4228
STREICH - basilikum
180g ØKO glutenfri vegan

4232
STREICH - rødbede/peberrod
180g ØKO glutenfri vegan

Rapunzels smørepålæg  
har et stort indhold af 

nødder. De rene nødde-
cremer er 100% nød. De 
er lækre på brød, som 
dyppelse og i bagværk, 

hvor nøddesmagen 
er ønsket. Den mørke 

Samba indeholder 45% 
hasselnød, og er derfor et 
sundt alternativ til mange 
andre chokoladecremer.

Zwergenwieses lækre 
streich lækre smørepålæg 

er vegansk og glutenfri. 
De består af rene 

ingredienser og har et højt 
indhold af solsikkekerner.
De er gode på brød og 
kiks, under pålæg og 

som dyppelse. Prøv dem 
også i madlavningen - de 
giver en lækker smag og 

cremet konsistens.

Vegansk sm
ørepålæ

g

2234
BIONELLA chokocreme
400g ØKO vegan
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Biogan slik er vegansk fordi 
det ikke indeholder gelatine. 
Forskellige smagsvarianter 
sørger for, at der er noget til 

enhver smag.

S
lik &

 chokolade 4472
MINTPASTILLER med ingefær
50g ØKO vegan fairtrade

4476
MINTPASTILLER med citron
60g ØKO vegan fairtrade

4478
MINTPASTILLER
50g ØKO vegan fairtrade

4444A
METERLAKRIDS salt
43g ØKO vegan

4445A
METERLAKRIDS sød
43g ØKO vegan

4445
SKÅRET LAKRIDS sød
100g ØKO vegan

4446
SKÅRET LAKRIDS salt
100g ØKO vegan

4448
LAKRIDSSTANG finsk Maxi Tubi
28g ØKO vegan

Maxi tubi er vegansk 
finsk lakrids. En praktisk 

stang der er lige til at 
tage med på farten. 

Maxi Tubi, meterlakrids, 
lakridsstænger og skåret  
lakrids er første klasses 
finsk lakrids lavet uden 

gelatine. Alle seks slags 
er derfor veganske.

Mørk chokolade med 
hele 90% kakao. 

Chokoladen er sødet med 
kokosblomstsukker, der ikke 
påvirker blodsukkeret lige så 
meget som raffineret sukker.
Chokoladen er fair trade og 

vegansk.

Vegansk rischokolade med 
praline er en lækker lys 

chokolade. Det er et godt 
vegansk alternativ til klassisk 

lys chokolade, da den er 
lavet på risdrik. 

4400
KAKAOSMØR naturel
250g ØKO vegan fairtrade

4408
CHOKOLADE mørk med praline
100g ØKO vegan fairtrade

4428
CHOKOLADE 90% kakao
80g ØKO vegan fairtrade

4411
CHOKOLADE med mandel
80g ØKO vegan fairtrade

4413
CHOKOLADE 70% kakao
80g ØKO vegan fairtrade

4414
CHOKOLADE 85% kakao
80g ØKO vegan fairtrade

4415
CHOKOLADE mørk med ingefær
80g ØKO vegan fairtrade

4424
CHOKOLADE mørk kakaocrunch
80g ØKO vegan fairtrade

4425
CHOKOLADE mørk med tranebær/
chili 80g ØKO vegan fairtrade

4426
CHOKOLADE mørk med espresso
80g ØKO vegan fairtrade

4418
RISCHOKOLADE lys med praline
100g ØKO vegan fairtrade

4427
CHOKOLADE mørk m. kokoscreme
100g ØKO vegan fairtrade

4419
RISCHOKOLADE lys
100g ØKO vegan fairtrade

S
lik &

 chokolade4420
VINGUMMIBAMSER
75g ØKO vegan

4422
SYRLIGE FRITTER 
75g ØKO vegan

4423
VINGUMMISUTTER
75g ØKO vegan

4468
LAKRIDSRULLER
75g ØKO vegan

4445B
LAKRIDSSTÆNGER twist
10 stk ØKO vegan
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Sojakød er lavet af 
økologiske sojabønner, som 

er presset for olie.
Det kan fint anvendes som 
erstatning af kød. Denne 
ekstra fine sojakød kan 

bruges på samme vis som 
hakkekød. Et rigtigt godt 
produkt til den veganske 

forbruger.

2205
VEGE-BOUILLON 
8-tern ØKO vegan

2206
URTE-BUILLON
8-tern ØKO vegan

2207
VEGE-BOUILLON 
250g ØKO vegan

2207B
VEGE-BOUILLON uden gær
8-tern ØKO vegan

1162
FALAFELMIX
160g ØKO glutenfri

2210
SOJA “KØD” ekstrafint
250g ØKO vegan

2231
JOHANNESBRØDSKERNEMEL 
65g ØKO vegan

2720
AGAR-AGAR pulver
60g ØKO vegan

2208C
SOJA “KØD” groft
250g ØKO vegan

2209
SOJA “KØD” fint 
250g ØKO vegan

Gærflager er veganske. De 
har en smag der beskrives 
bedst som en mellemting 

mellem nødder og ost, 
og kan have en cremet 

konsistens. De anvendes 
mest som smagsgiver og 

som et alternativ til ost. Prøv 
dem i sovs, brød, salat eller 

på vegansk pizza.

2291
KAKAOPULVER uden sukker 
250g ØKO vegan fairtrade

2735
MISO HATCHO 100% SOJA 
300g ØKO glutenfri vegan

1204
CROUTONER 
150g ØKO vegan

4280
BUDDINGPULVER med chokolade
50g ØKO vegan

4281
BUDDINGPULVER med vanilje 
40g ØKO vegan

4103
GÆRFLAGER 
150g ØKO vegan

2217
CAROBPULVER 
250g ØKO vegan

G
lutenfri

2112A
AHORNSIRUP
330g  ØKO vegan

2133
DADELSIRUP
250g ØKO vegan fairtrade

2150
MELASSE af rørsukker
300g ØKO vegan

2135
DADELSIRUP
550g ØKO fairtrade vegan

2136
KOKOSBLOMSTSIRUP
550g ØKO vegan

1144
HØRFRØMEL
250g ØKO vegan

1143
HAMPMEL
250g ØKO vegan

D
iverse

D
iverse

S
irup og m

elasse
M

el
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2053
POPPET HIRSEKUGLER 
150g ØKO glutenfri vegan

2055
POPPET HIRSEKUGLER m.peanut 
75g ØKO glutenfri vegan

2056
POPPET HIRSEKUGLED m. 
paprika 75g ØKO glutenfri vegan

2058
MUNGBØNNECHIPS 
50g ØKO glutenfri vegan

2222
MAYONNAISE
250 ml ØKO glutenfri vegan

2735
MISO HATCHO 100% SOJA 
300g ØKO glutenfri vegan

2804
MANDELDRIK usødet 
1l ØKO glutenfri vegan

2808
QUINOADRIK 
1l ØKO glutenfri vegan

4218
STREICH - kinder
180g ØKO glutenfri vegan

4227
STREICH - karry
180g ØKO glutenfri vegan

4228
STREICH - basilikum
180g ØKO glutenfri vegan

4232
STREICH - rødbede/peberrod
180g ØKO glutenfri vegan

Grød er ikke bare grød. 
Rapunzels grød indeholder 
op til 10% mandler. Der er 
kræset om alle de gode 
råvarer og er kun sødet 

med ren bourbon vanilje. En 
lækker grød der er perfekt 
til morgenmaden eller som 
en energibooster i løbet af 

dagen.
Det er en instant grød der er 
hurtig og nem at lave. Der 

skal blot hældes varm væske 
(sojadrik, vand eller mælk) 
over blandingen, mens der 

røres samtidig. Mængden af 
væske afhænger af, hvilken 

konsistens der ønskes. 
Efter at have stået i 2-5 
minutter, kan den lækre 

varme grød nydes - evt tilsat 
mandelsmør, frisk frugt eller 

lignende.

1618
GRØD basis
500g ØKO vegan

1619
GRØD syre/base balance
500g ØKO vegan

1617
GRØD ayerveda
500g ØKO vegan

Denne grød er sammensat 
efter den klassiske indiske 
sundheslære - Ayurveda. 

(Ayur = Liv) (Veda = viden)
Grøden indeholder kanel, 
kardemomme, sort peber,       

gurkemeje og vanilje og har 
derfor alle smagsretninger.

G
rød

G
lutenfri
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ksem

pel på en B
iogan sektion

Som Biogan kunde er du sikret  
følgende fordele og værdier:
• Et unikt sortiment, som dækker alle vigtige 

kategorier indenfor tør - og kolonialvarer så du 
kan ”skille dig ud fra mængden”

• Et bredt sortiment, der sætter dig i stand til  
at kunne byde dine kunder “en verden af 
økologiske produkter” 

• Meget konkurrencedygtige priser (valuta for 
pengene)

• Priser og produkter der giver dig en konstant god 
indtjening 

Det er nemt og ukompliceret  
at være kunde hos Biogan:
• Servicen er i top
• Høj leveringssikkerhed
• Hurtig levering
• God logistik
• Mange varer pakket i storkøb, så du kan 

producere økologiske måltider billigt og rationelt
• 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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