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Tørret frugt & nødder

INDHOLDSFORTEGNELSE

Vores vision
Vi vil være det mest attraktive
og innovative handelshus i
Norden med fokus på økologiske
kvalitetsprodukter.

1707
ROSINER “grønne” Rawfood
250g ØKO

1704
ROSINER sultanas
1kg ØKO

1704A
ROSINER sultanas
500g ØKO

Biogans lakridsdadler er
smagsgivet og blandet
i vores egne faciliteter i
Lystrup ved Aarhus.
Det er lækre økologiske
Deglet Noir dadler med
økologisk rålakridspulver.

D

Biogan blev grundlagt i 1996 og er i dag at finde i Lystrup ved Aarhus med et lager
og moderne pakkeri og mikroristeri.

Vores mission
Vi stimulerer befolkningen i Norden
til at have lyst og interesse i
spændende økologiske fødevarer
og produkter fra hele verden lavet
af naturlige råvarer.
Vores sortiment er med til at
skabe fokus på vigtigheden i at
tilberede og spise sunde økologiske
fødevarer.
Vi ønsker, at forbrugerne og
køkkenaktørerne bliver inspireret og
oplever økologiske, lækre og sunde
madretter hver dag.

1700E
ROSINER sultanas
200g ØKO

HE

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

1700
ROSINER mørke
1kg ØKO

NY
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1709B
ABRIKOSER
500g ØKO

1709C
ABRIKOSER
200g ØKO

1720
LAKRIDSDADLER
200g ØKO

1713
GOJIBÆR
100g ØKO

1713B
GOJIBÆR
400g ØKO

1717
MANGO tørret
125g ØKO

1726B
DADLER uden sten
500g ØKO

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 2019 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 dig med at skaffe det.
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Venlig hilsen
Connie og Anders Kok, Biogan A/S

De økologiske lakridsdadler
er en eftertragtet vare.
Sæt større fokus på dem
med en second placement,
f.eks. som på billedet med
et skilt og smagsprøver.
Kontakt os for mere
information og inspiration.
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1729
MORBÆR Rawfood
200g ØKO

1784
GRANATÆBLEKERNER tørrede
60g ØKO

1735
STUDENTERMIX
140g ØKO

Kokos smil er lavet af
fuldmodne økologiske
kokosnødder fra Sri Lanka.
Flagerne er ekstra tykke
med et lækkert bid.
De har den brune hinde fra
kokosnødden, hvilket giver
et flot og eksotisk look.
Kokos smil er gode som
crunch i salat, müsli,
asiatiske retter og som en
hurtig sund snack.
Kokos smil fås både rå,
ristede og ristede i lakrids.
De lakridsristede kokos
smil er ekstra lækre og en
meget populær vare.

NY

HE
D

1735B
NØDDE-ROSIN MIX
200g ØKO

1712B
HAVTORNBÆR torrede
75g ØKO

1723
TRANEBÆR sødet med æblekonc.
150g ØKO

1728
VILDE BLÅBÆR tørrede sødet
med æble 75g ØKO

1783
ARONIABÆR tørrede
100g ØKO

1730
MANDLER jumbo
500g ØKO

1730B
MANDLER jumbo
200g ØKO

1730C
MANDLER jumbo
1kg ØKO

1732H
MANDLER californiske
400g ØKO

1719A
FIGNER
500g ØKO
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1722
SVESKER Agen uden sten
250g ØKO

Disse økologiske svesker er
af sorten Agen. De er direkte importeret fra Frankrig.
Sveskerne er store og
ekstra svampede.
Blommerne tørres i ovn,
hvor temperatur og tid kan
justeres, så de bliver helt
perfekte. Når de så skal
tilføres fugt, bliver disse
svesker, som de eneste,
produceret ved brug af
damp, og ikke ved at ligge
i vand. Dette bevarer smag
og sukker i svesken og
skåner samtidig miljøet
gennem mindre vandforbrug.
1722C
SVESKER Agen uden sten
500g ØKO

Tørret frugt & nødder

Tørret frugt & nødder

1721B
INCABÆR
75g ØKO

Studentermixen er en
lækker blanding af usaltede
nødder og rosiner.
Det er en lækker, hurtig
snack på farten, i
madpakken eller som
det sunde alternativ til en
lækker snack om aftenen
med en kop te.
Blandingen bliver lavet i
Biogans egne faciliteter i
Lystrup nær Aarhus.
Med vores maskineri kan
vi lave mange forskellige
blandinger - også saltede
eller tilsat anden smag.

2003
KOKOS SMIL lakridsristet
130g ØKO

1782
ÆBLECHIPS
75g ØKO

2005
BANANCHIPS
400g ØKO

2002
KOKOS SMIL rå
175g ØKO

2001
KOKOS SMIL ristede
175g ØKO

2006
KOKOSCHIPS rå
200g ØKO

2008
KOKOSCHIPS ristede
200g ØKO
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1750
PINJEKERNER sibiriske
75g ØKO

1758A
JORDNØDDER ristede i skal
250g ØKO

1769A
PISTACIEKERNER rå usaltede
50g ØKO

1753B
PARANØDDER
750g ØKO

1753C
PARANØDDER
75g ØKO

Vi mener, Biogans peanuts
er de bedste økologiske
peanuts på markedet!
De er først lagt i en saltlage
og efterfølgende tørristede i
vort mikroristeri. Med dette
produkt kan du tilbyde dine
kunder noget helt særligt og
skabe loyale kunder.

Skab ekstra salg med udstillinger af Biogans produkter
Vi foreslår, at I periodevis laver en udstilling eller second placering med udvalgte produkter.
1757C
CASHEWNØDDER
100g ØKO

1760B
VALNØDDER halve
500g ØKO

1760E
VALNØDDER halve
60g ØKO

Kontakt os for idéer til spændende udstillinger og sæsonbestemte produkter.

1766
PEANUTS ristede og saltede
200g ØKO

I kan få rigtig god succes med impulsprodukter, så som ristede peanuts, lakridsdadler, slik, chips eller kokos smil.

NY

HE

D

1757B
CASHEWNØDDER
750g ØKO

1768
PEANUTS rå
200g ØKO
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1740B
HASSELNØDDER
200g ØKO

NY

Biogan har et mikroristeri,
hvor vi selv rister vores
nødder. På billedet ses
jordnødder i skal, der er ved
at blive ristet i en af vores
ovne.

HE

D

1774
MACADAMIANØDDER rå
400g ØKO

1718
INGEFÆR tørret og skåret
100g ØKO

1740C
HASSELNØDDER
500g ØKO
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1516
BULGUR fuldkorn
1kg ØKO

1518
COUSCOUS fuldkorn
500g ØKO

1515B
BOGHVEDEGRYN
750g ØKO

D
HE
NY

D
HE
NY
1524
BOGHVEDE ristet
500g ØKO

Boghvede indeholder
mange gode næringsstoffer
og er for alvor blevet
populær i det danske
køkken igen.
Ristet boghvede knaser
dejligt. Det er derfor rigtigt
godt som drys på salat.

1603B
QUINOAFLAGER
400g ØKO glutenfri

1604
BOGHVEDEFLAGER
500g ØKO glutenfri

1590
HAVREKLID
400g ØKO

1120
SPELTRIS
400g ØKO

1523B
SPELTFLAGER
500g ØKO

D
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1519
HEL BOGHVEDE
1kg ØKO

1556
QUINOA sort
500g ØKO

HE

1503B
HIRSEFLAGER
500g ØKO

Der er i dag stor
efterspørgsel på økologisk
quinoa. Det er derfor en
rigtig god fødevare at have i
sortiment.
Den poppede quinoa
kan anvendes til meget
forskelligt og bidrager med
mange gode næringsstoffer.

1340
HEL AMARANTH
500g ØKO

NY

1557
QUINOA rød
500g ØKO

1502
HEL HIRSE
1kg ØKO

1553B
QUINOA
500g ØKO

1105
HEL SORGHUM
500g ØKO

Frø, kerner & flager

1544
RUGFLAGER
500g ØKO

Frø, kerner & flager

Frø, kerner & flager

1109
HEL RUG
1kg ØKO

Sorghum er en af verdens
vigtigste afgrøder, da den
kan tåle meget høj varme
og tørke.
Sorghum kan spises som
tilbehør i stedet for ris og
blandes i salater og supper.

1558
QUINOA poppet
150g ØKO

Vores speltris er kendt i
århundreder i Tyskland og
USA som freekeh. Spelten
høstes grøn og tørres
derefter over åben ild.
Speltris er et nyt og
spændende alternativ til ris
og pasta. Speltris er meget
næringsrige.

1521
BYGGRYN
750g ØKO

1129
PERLEBYG
1kg ØKO

1522
BYGFLAGER
500g ØKO
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1500
HØRFRØ
1kg ØKO

1500B
HØRFRØ
500g ØKO

1506
HØRFRØ gule
500g ØKO

1505
GRÆSKARKERNER
500g ØKO

1514
SESAMFRØ
1kg ØKO

1514C
SESAMFRØ
500g ØKO

1517
SESAMFRØ sorte
500g ØKO

1507
GRÆSKARKERNER europæiske
400g ØKO

1547
MAJSGRYN polenta
1kg ØKO

1555
BLÅ BIRKES
250g ØKO

1546
HAMPEFRØ afskallede
400g ØKO

1546B
HAMPEFRØ afskallede
1kg ØKO

1474
FUSILLI af kikærtemel
250g ØKO

Biogans glutenfri pasta
er lavet udelukkende på
økologisk majs.
Den har en god smag og
konsistens og er glutenfri.
Den glutenfri pasta kommer
som penne, skruer og
spaghetti. Der er derfor
noget til enhver smag og
ethvert behov.
Pastaerne har en super
vejledende udsalgspris.

1468
PASTA spaghetti
500g ØKO Glutenfri

1441F
SPAGHETTI spelt med vilde hvidløg
350g ØKO

1501
CHIAFRØ
500g ØKO

1441H
SPAGHETTI spelt med tang
350g ØKO

Pasta

1504A
SOLSIKKEKERNER
500g ØKO

Frø, kerner & flager

Frø, kerner & flager

1504
SOLSIKKEKERNER
1kg ØKO

Disse fusilli er udelukkende
lavet af mel fra økologiske
kikærter. De har et højt
kostfiber- og proteinindhold.
De er derfor en del af en
sund varieret vegetarkost.

1432B
PENNE
250g ØKO

1472
STROZZAPRETI af rød linsemel
250g ØKO

1434
SPAGHETTI
500g ØKO

1464
PASTA skruer
500g ØKO Glutenfri

1441C
SKRUER spelt tricolore
350g ØKO

1466
PASTA penne
500g ØKO Glutenfri

1449
LASAGNEPLADER spelt m. spinat
250g ØKO

Biogans kvalitets
speltpastaer er produceret
i Ungarn. Det er rene
speltpastaer tilsat
forskellige smage.
Spaghetti varianterne er
lavet efter gammel tradition,
hvilket giver dem et ekstra
flot udseende og en lækker
spiseoplevelse. I butikken
vil de derfor adskille sig
fra andre pastaer, og
du vil kunne tilbyde dine
kunder produkter, man
ikke finder i almindelige
discountbutikker og
supermarkeder.
1441A
TAGLIATELLE spelt med tang
350g ØKO
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Bønner, ærter & linser

Bønner, ærter & linser

1306
KIKÆRTER italienske
1kg ØKO

NY
HE
D

Danmarks bedste sortiment af bælgfrugter
Vi har en målsætning om at være den bedste leverandør
af økologiske bælgfrugter. Biogan har det bredeste
og mest innovative udvalg af bønner, linser og ærter
– produkter som passer i forbrugernes veganske og
vegetariske ønsker om alsidig proteinrig kost.
Vil du tage del i denne udvikling, anbefaler vi at du
sætter hele sortimentet på hylden.

1300B
BRUNE BØNNER
500g ØKO

1321
GRØNNE HELE ÆRTER
500g ØKO

1301
SORTE BØNNER
1kg ØKO

1302B
AZUKIBØNNER
750g ØKO

1303
SOJABØNNER
1kg ØKO

1304B
HVIDE BØNNER
750g ØKO

1305B
BUTTER BEANS
750g ØKO

1308B
MUNGBØNNER
750g ØKO

1314
BLACK-EYE BØNNER
400g ØKO

1315
KIDNEYBØNNER
1kg ØKO

1326B
KÆMPE BØNNER
500g ØKO

12

1320
GULE FLÆKÆRTER
1kg ØKO

Bønner og linser indeholder
mange proteiner. De er
derfor særdeles velegnet i
en vegetarisk og vegansk
kost.
De indeholder også mange
kostfibre, mineraler og
vitaminer.

1324
SORTE KIKÆRTER italienske
500g ØKO

Fodboldlinser er hele flotte
røde linser. Linserne koger
meget nemt ud og bliver til
en gylden puré.
De er derfor ideelle til
suppe, vegansk dhal og
andre indkogte retter.

1317
FODBOLDLINSER røde
750g ØKO

1309
RØDE LINSER
750g ØKO

1313
BELUGALINSER
500g ØKO

1318
MUNG DHAL LINSER
500g ØKO

1316
KULINARISKE LINSER type du
puy 750g ØKO

1322
GRØNNE LINSER
750g ØKO

Favabønner er også kendt
som hestebønner. De er af
europæisk oprindelse.
Favabønnerne er afskindet,
hvilket gør dem nemme at
anvende - f.eks. i falafler i
stedet for kikærter.

1319
PINTOBØNNER
1kg ØKO

1312
FAVABØNNER
500g ØKO

13

1410A
BASMATIRIS hvide
1kg ØKO

1412
BRUNE RUNDE RIS
1kg ØKO

14

Slik, kiks & snacks

Ris
1400
LANGE BRUNE RIS
1kg ØKO

Røde ris er med til at skabe
variation på rishylden og
giver dine kunder en ekstra
smagsoplevelse. Desuden
er røde ris mere aromatiske
og fyldt med antioxidanter.
På nettet kan dine kunder
læse en masse om røde ris,
som givetvis er med til at
skabe efterspørgsel.

1411D
BASMATIRIS brune
1kg ØKO

1415
VILDE RIS
200g ØKO

1425B
RØDE RIS
500g ØKO

1416
JASMINRIS fuldkorn
1kg ØKO

1420B
RISOTTORIS
500g ØKO

4422
SYRLIGE FRITTER
75g ØKO vegan

Biogan slik er vegansk, da
det ikke indeholder gelatine.
Forskellige smagsvarianter
sørger for, at der er noget til
enhver smag.
Den veganske slik
appellerer til den bevidste
forbruger.

4423
VINGUMMISUTTER
75g ØKO vegan

4468
LAKRIDSRULLER
75g ØKO vegan

4420
VINGUMMIBAMSER
75g ØKO vegan

2070
RUGSTICKS
45g ØKO vegan

2034
FULDKORNSKIKS
200g ØKO

2040B
SPELT BIOSTOGNEKIKS
175g ØKO

2053
POPPET HIRSEKUGLER letsaltet
150g ØKO glutenfri vegan

2055
POPPET HIRSEKUGLER med
peanut 75g ØKO glutenfri vegan

2056
POPPET HIRSKUGLER letkrydret
75g ØKO glutenfri vegan

2035
BØRNEKIKS sødet med sirup
140g ØKO
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1122B
KOKOSMEL
500g ØKO

1123
KOKOSFIBRE
500g ØKO

Sorghum er en græsart og
den er glutenfri.
Den supplerer andre
glutenfri mele med dens
smag samt dens evne til at
binde vand og give et saftigt
brød. Flere og flere læser
om sorghum, så sørg for at
have sorghummel på hylden

1110
SORGHUMMEL
1kg ØKO glutenfri
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Mel

Mel
1111B
TEFFMEL
500g ØKO

1126B
MAJSMEL
1kg ØKO glutenfri

1141B
HIRSEMEL
1kg ØKO glutenfri

1136C
QUINOAMEL
500g ØKO

1139B
SOJAMEL ristet
500g ØKO

1140B
MANDELMEL
500g ØKO

1140
MANDELMEL
100g ØKO

Chufa er også kendt som
jordmandler. Chufamel har
en fin mild og nøddeagtig
smag. Melen er en superfood med et højt indhold af
kostfibre, vitaminer, olier
og mineraler. Chufamel er
naturligt glutenfrit.

1127B
KIKÆRTEMEL
1kg ØKO

2249
KARTOFFELMEL
500g ØKO glutenfri

1126
MAJSMEL
1kg ØKO glutenfri

1134
RISMEL fuldkorn
1kg ØKO glutenfri

1134B
RISMEL fuldkorn
1kg ØKO glutenfri

1135B
BOGHVEDEMEL
1kg ØKO glutenfri

1119
HAVREMEL
500g ØKO glutenfri

1112
CHUFAMEL
500g ØKO

1132D
DURUMMEL fint
1kg ØKO

1142
KASTANJEMEL
500g ØKO

1135
BOGHVEDEMEL
1kg ØKO glutenfri
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Ren natur!
Biogan har flere forskellige
frugt- og grøntsagssafter.
Fælles for dem er, at de
alle er rene safter.
Der er derfor hverken
tilsat vand, sukker eller
tilsætningsstoffer, modsat
mange andre safter på
markedet.
Det betyder at du
får den bedste saft,
med alle frugtens og
saftens kvaliteter og
næringsstoffer.
2109B
BRUN FARIN
300g ØKO

Biogan granatæblesaft
indeholder ingen
koncentrater og er ikke
tilsat sukker, vand eller
tilsætningsstoffer.
Det er direkte presning af
økologiske frugter. Den
har derfor den naturlige og
unikke smag af granatæble.

2478A
VANILJESUKKER
1kg ØKO

2103B
RØRSUKKER muscovado
600g ØKO

2105B
FLORMELIS
600g ØKO

4409
CHOKOLADEDRÅBER
200g ØKO

2293
CACAONIBS criollo raw bønner
100g ØKO

2112
AGAVESIRUP
350g ØKO

2119
AGAVESIRUP raw
350g ØKO

2151
BLOMSTERHONNING
500g ØKO

2152A
BLOMSTERHONNING
1kg ØKO

2170
AKACIEHONNING
500g ØKO

2118
KOKOSBLOMSTSUKKER
500g ØKO

Sukker & alternative sødemidler

Drikkevarer

Vores helt unikke økologiske
brune farin er lavet i
Biogans egne faciliteter.
Den er lavet af økologisk
uraffineret grov rørsukker
og melasse.
Det har en dejlig smag af
karamel og har en blød og
lækker konsistens.

Biogans citron- og limesaft
er udelukkende lavet af
citroner og limefrugter.
Til en liter saft bruges i
gennemsnit henholdsvis 32
økologiske citroner og 48
økologiske limefrugter.
2950
CITRONSAFT 100% frugt
1l ØKO

2952
LIMESAFT 100% frugt
1l ØKO

2964
GRANATÆBLESAFT 100% frugt
1l ØKO

Biogans tranebærsaft
indeholder ligesom de
andre safter ingen
koncentrater og er ikke
tilsat sukker, vand eller
tilsætningsstoffer.
En så koncentreret og
ren saft er svær at finde
på markedet, og vores er
derfor meget populær.
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2308
BIOGAN KAFFE
400g ØKO

2968
TRANEBÆRSAFT 100% frugt
750ml ØKO

2960
GULERODSSAFT 100% ren saft
720ml ØKO

2966
RØDBEDESAFT 100% ren saft
720ml ØKO
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Diverse

Konserves
1986
CHERRYTOMATER
400g ØKO

1980
KIDNEYBØNNER
400g ØKO

1981
KIKÆRTER
400g ØKO

1982B
HVIDE BØNNER
400g ØKO

1983
BUTTER BEANS
400g ØKO

1930
KIKÆRTER
330g ØKO

1932
KIDNEYBØNNER
330g ØKO

1910
TOMATER mosede
720ml ØKO

4122
BAGEPULVER
1kg ØKO

NY

HE

D

2202
SVESKEMOS
335g ØKO uden tilsat sukker

D

2224
MAYONNAISE
370ml ØKO

Kendt i århundreder i
Tyskland og USA (Freekeh).
Spelten høstes grøn og
tørres over åben ild.
Spelt “kød” bruges til
supper, bolognese sin
carne, frikadeller og
vegetarburgere samt til at
bage i brød.

HE

Sveskemosen er lavet af
lækre franske Agen svesker.
Der er ikke tilsat sukker
eller andet. Sveskemosen
har derfor den gode smag
af svesker og intet andet.

NY

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.

2214
TOFU med chili
330g ØKO
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2215
TOFU naturel
330g ØKO

2216
TOFU med karry
330g ØKO

2218
JACKFRUIT i saltlage
400g ØKO vegan

Jackfruit er stort på det
veganske marked. Med sin
trævlede konsistens er den
godt som erstatning for
kød i pulled pork og tun i
tunsalat.
Jackfruit er en eksotisk
frugt, som i rå tilstand
er meget besværlig at
tilberede. Derfor har vi
valgt at tilbyde en nem
jackfruit på dåse. Da den
er en frugt, har jackfruiten
en mild frugtig smag. Den
smager dog ikke af særligt
meget, og bør derfor
krydres godt.
Se opskrifter på
www.biogan.dk

2208C
SOJA “KØD” groft
250g ØKO vegan

2209
SOJA “KØD” fint
250g ØKO vegan

1121
SPELT KØDERSTATNING
400g ØKO vegan

2251
MAJSSTIVELSE
1KG ØKO glutenfri

1851
ÆBLECIDEREDDIKE
500ml ØKO

2212
TAMARI
250ml ØKO glutenfri vegan

7480
BIODYNAMISK OLIVENOLIE
500ml Demeter vegan

2295E
TOMATER soltørrede
240g ØKO

2229
RISTEDE LØG
200 g ØKO

2250B
POPCORNMAJS
500g ØKO

2250
POPCORNMAJS
1kg ØKO

21

NY
HE
D

Krydderier

Pesto, oliven & tapenader

2405B
SPIDSKOMMEN hel
100g ØKO

2407
SPIDSKOMMEN stødt
100g ØKO

2409A
NIGELLAFRØ/ jomfru i det grønne
250g ØKO

2403
CHILIPULVER
100g ØKO

2402
CHILIFLAGER
100g ØKO

2410A
LAKRIDSRØDDER
5 stk ØKO

NY

HE

D

NY

HE
D

Tørrede ingefærstykker er
gode til at lave en krydret
ingefærte med. De kan
også males til ingefærpulver
og anvendes i madlavning.
De tørrede ingefærstykker
har en kraftig smag, og er
derfor meget drøje i brug.

2254
OLIVEN kalamata uden sten
340g ØKO

2276
PESTO grøn
450g ØKO vegan

22

2270
PESTO rød
120g ØKO vegan

2256
OLIVEN grønne uden sten
320g ØKO

Biogans pestoer er
veganske. Begge er lavet
med tofu istedet for ost.
Fælles for de to pestoer
er den gode smag og
aroma af de lækre, friske
råvarer.

2274
PESTO grøn
120g ØKO vegan

2285
OLIVENTAPENADE
190g ØKO vegan

2288
KALAMATATAPENADE
190g ØKO vegan

1718
INGEFÆR tørret og skåret
100g ØKO

2421C
BASILIKUM
100G ØKO

2427B
STJERNEANIS
50g ØKO

2426
INGEFÆRPULVER
100g ØKO

2412
LAKRIDSPULVER
100g ØKO

Kanelpulver ikke bare
kanelpulver.
Denne kanel er 100%
ceylon - altså ægte kanel.
Ceylon kanel indeholder
kun en meget lille smule
kumarin.

2429
KANELSTÆNGER 100% ceylon
50g ØKO

2431C
KANELPULVER 100% ceylon
100g ØKO
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Mikroristeri & pakkeri

Krydderier
På vores adresse i Lystrup har vi eget risteri og pakkeri.
Vi har derfor mulighed for at lave nogle helt særlige
produkter.
2432A
KARDEMOMME malet
100g ØKO

2435B
KARRY mild
100g ØKO

2440
LAURBÆRBLADE
50g ØKO

2446
MUSKATNØD hel
30g ØKO

2455B
OREGANO
100g ØKO

2458A
HVIDLØGSPULVER
100g ØKO

2461B
PAPRIKA sød
100g ØKO

2462B
GURKEMEJE
200g ØKO

2465
PEBER sort hel
250g ØKO

2475C
TIMIAN
100g ØKO

2483
BRÆNDENÆLDER
50g ØKO

2404F
HIMALAYASALT fint
500g konventionel

1509B
LOPPEFRØSKALLER /psyllium fint
200g ØKO

1510B
LOPPEFRØSKALLER /psyllium
200g ØKO

Himalayasalt siges at
være den reneste form
for salt. Det er 100%
naturligt. Det indeholder
en masse mineraler
blandt andet kalcium,
zink, magnesium og jern,
hvilket er med til at give
saltet dets flotte farve.

24

2404E
HIMALAYASALT groft
500g konventionel

I vores mikroristeri rister vi mange forskellige nødder og
laver lækre saltede og usaltede nøddeblandinger, kokos
og mandler med smag og meget andet.
Ristningen foregår således, at det givne produkt
lægges i blød med den salt eller krydderi, som er valgt.
Dernæst ristes produktet enten i nødderisteren eller i
en ovn, afhængigt af produktet. Det helt specielle ved
denne fremgangsmåde er, at produkterne ristes uden
tilsætning af olie. Dét, samt at produktet har ligget i
blød i krydderiet, resulterer i et mindre fedtet produkt
med en fin overflade.
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Kafir lime blade er tørret
i den asiatiske sol straks
efter høst. De giver maden
en lækker friskhed.

T
NY

Biogans eksklusive brands

Lavet af små røde chilier
- en krydret blanding
perfekt til marinader.

T

For hos Biogan betyder kvalitet alt!
Udover vores egne økologiske mærker og produkter, forhandler vi også produkter fra en række forskellige
leverandører. Med et godt mix af høj-kvalitets leverandører er vi i stand til at tilbyde vores kunder og forhandlere et
bredt sortiment af både økologiske, vegetariske og veganske, glutenfri, laktosefri og sukkerfri produkter.
Du kan læse mere om vores brands og deres produkter på de næste sider.

2769
KOKOSNØDFLØDE 22%
160ml ØKO

2751
KAFFIR LIME blade
5g ØKO

2765
WOKSAUCE Thai sur/sød
200ml ØKO

2766
DIPSAUCE sweet chili
200ml ØKO

2768
SAMBAL oelek
110g ØKO

En frisk og let sur
kokossuppe med citrongræs
og galangal. En klassiker i
det thailandske køkken.

nem økologisk thai mad

Vi repræsenterer eksklusivt en række brands og producenter

2760
SUPPE thai tom kha
50g ØKO

ONOFF SPICES er ikke
blot krydderier, men
lækre saucer, supper,
karrypastaer og andre
thaiinspirerede produkter
til din thai madlavning.
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2755
KARRYPASTE rød thai
50g ØKO

2764
WOKSAUCE Pad Thai
200ml ØKO

2756
KARRYPASTE grøn thai
50g ØKO

2757
KARRYPASTE gul thai
50g ØKO

Lækre thailandske råvarer produceret i Thailand!
ONOFF SPICES handler
udelukkende om autentiske thai ingredienser
- at give mulighed for at
tilberede Thaimad med
rette smag og ånd.
Produkterne har både
natur og avlernes forhold
for øje og de er af
højeste kvalitet.
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1834
GRÆSKARKERNEOLIE ristet
250ml ØKO vegan

D

1838
TRØFFELOLIE
100ml ØKO

HE

Sortkommenolie er også
kendt som nigellafrøolie.
Olien er udelukkende lavet
af nigellafrø. Olien er kendt
som kuren mod alting og
er igennem tiden både
blevet anvendt som naturligt
lægemiddel, krydderi og
plejemiddel.

1835
SESAMOLIE ristet
250ml ØKO vegan

1840
SORTKOMMENOLIE
100ml ØKO

1835A
SESAMOLIE native
250ml ØKO vegan

Bio Planètes hørfrø olie er
helt særlig. Gennem deres
unikke 3D filtrering bliver de
bitre partikler sorteret fra,
hvilket giver olien en mere
blid nøddeagtig smag.
Den bør ikke varmes op
og er derfor ideel til salat, i
dressing og dips.

1802
OLIVENOLIE mild
1l ØKO vegan

1833
RAPSOLIE
1l ØKO vegan

1803
OLIVENOLIE
3l ØKO vegan

1825
STEGEOLIE
3l ØKO vegan

1843A
KOKOSOLIE jomfru
950ml ØKO vegan

1814
KOKOSOLIE jomfru
2,5l ØKO vegan

1824
KOKOSOLIE jomfru
400ml ØKO vegan

1804
OLIVENOLIE koldpresset
10l ØKO vegan

Lækker kokosolie med
en god fyldig smag.
Olien bliver presset af
kokoskød fra fuldmodne
kokosnødder.
Alle kokosolierne er
veganske. De har et højt
røgpunkt og er derfor
velegnet til stegning.

1842
KOKOSOLIE jomfru
200ml ØKO vegan

1845
OLIVENOLIE med citron
250ml ØKO vegan

1837A
JORDNØDDEOLIE
250ml ØKO vegan

1844
HØRFRØOLIE
250ml ØKO vegan

1811
KOKOSOLIE mild
400ml ØKO vegan

1841
AVOCADOOLIE
250ml ØKO fairtrade vegan

1829
ARGANOLIE native
100ml ØKO vegan

1847
ARGANOLIE ristet
100ml ØKO vegan

1812A
KOKOSOLIE mild
950ml ØKO vegan

Bio Planète - økologiske kvalitetsolier fra hele verden

1800
OLIVENOLIE mild
500ml ØKO vegan

NY

Bio Planète - økologiske kvalitetsolier fra hele verden

100% økologisk virksomhed
i over 30 år.
Markedsleder i den franske
og tyske specialhandel.

Bio Planète er når
drømme bliver til
virkelighed. Det var
en drøm om økologisk
jordbrug der startede det.
Bio Planète er med hele
vejen, fra marken til olien
kommer på flaske. En
rejse hvor intet overlades
til tilfældighederne, men
alt behandles og udføres
med største ekspertise.
Bio Planète er lig med
kvalitet. De er en enestående producent af
mange økologiske kvalitetsolier, og det er derfor
ikke uden grund, at de
er markedsleder i både
Tyskland og Frankrig.
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Picual olien er ekstra
jomfru olivenolie.
Den er udelukkende
lavet af 100% tidligt
høstet Picual oliven.
Olien har en mellem
intens, let bitter og
frugtagtig smag med
aroma af frisk græs og
olivenblade.
Den er velegnet til salat,
suppe og sauce. Grundet
picual olivens forskellige
indholdsstoffer, er olien
også velegnet til stegning.
30

1873
OLIVENOLIE Hojiblanca
250ml ØKO

Hojiblanca olien er ekstra jomfru olivenolie.
Den er udelukkede lavet
af hojiblanca oliven.
Den har en intens frugtig
aroma med noter af
tomat, æble og banan.
Den er meget kompleks
og afbalanceret. Smagen
er sød med noter af
salat og mandler og har
en god balance mellem
krydret og bitter.
Den har en høj organoleptisk værdi, hvilket kun
kan nydes i kold udgave.
Den er derfor særligt
velegnet til salater, den
spanske suppe gazpacho, ost og ristet brød.

1875
OLIVENOLIE Arbequina
250ml ØKO

Arbequina olien er en
ekstra jomfru olivenolie
udelukkende lavet af
arbequina oliven.
Den har en medium blød
frugtig og frisk aroma af
mandler og moden frugt
- meget harmonisk og
afbalanceret.
Smagen er også blød
og hverken bitter eller
krydret.
Den er derfor meget
velegnet til desserter,
fisk og skaldyr.
Den er klart bedst ved
lave temperaturer for at
bevare sine kvaliteter.

Denne tomatsovs er
en vegansk bolognese
tomatsovs. Den indeholder
soja i stedet for oksekød.
Alle La BIO IDEAs
tomatprodukter er lavet af
friske økologiske tomater.
1880
OLIVENOLIE Valle de la luz
500 ml ØKO - ekstra virgin

1912
TOMATSAUCE bolognese m. soja
340g ØKO ikke tilsat sukker. Vegan

1877
OLIVENOLIE Coupage
250ml ØKO

Coupage olien er en
helt særlig ekstra jomfru
olivenolie.
Den er en blanding
af de tre oliventyper,
hvilket giver den superbe
premiumkvalitets olie,
som kun produceres i en
begrænset mængde.
Ved at blande picual,
hojiblana og arbequina oliven, opnåes den
samme prisvindende
kvalitet år efter år.
Den har en aroma af
friskslået græs, tomat
med noter af citrus, en
rund og let bitter smag.
Den er god til dressing,
ost, pasta, marinade,
gazpacho og brød.

1436
LASAGNEPLADER
250g ØKO

1436B
LASAGNEPLADER fuldkorn
250g ØKO

1900
KETCHUP
300ml ØKO

2825
GAZPACHO spansk suppe
1liter ØKO

1442
SUPPEHORN
500g ØKO

1443
SUPPEHORN fuldkorn
500g ØKO

La BIO IDEA - mediterran diæt

1871
OLIVENOLIE Picual
250ml ØKO

D
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Oro del Desierto er en familiejet spansk virksomhed.
Oro del Desierto olierne nedenfor er estate olier,
da de udelukkende laves af oliven fra én familieplantage, “El Vicario”. Valle de la luz olien kaves af
oliven fra flere gårde. Fælles for dem er, at olivenerne presses samme dag som de plukkes, hvilket
betyder, at iltningen ikke når at få indflydelse på
smag og holdbarhed. Dette giver olierne en karakteristisk og nuanceret smag.

NY

NY

Oro del Desierto - spanske økologiske estate olier

1907
TOMATSAUCE med basilikum
340g ØKO ikke tilsat sukker. Vegan

Gazpacho er en traditionel
spansk tomatsuppe, der
serveres kold.
Den er lavet af tomater,
peberfrugter og agurker
- alle modnet under
Middelhavets sol.
Suppen er lige til at servere
på en varm sommerdag.

“Med kærlighed og passion” - dét er hvad det
økologiske mærke La BIO IDEA står for.
Det er et sortiment af økologiske produkter inspireret af
Sydeuropa og Middelhavet, som er stærkt repræsenteret
i naturkostbutikker i store dele af Europa.
Råvarerne og produkterne bliver dyrket og produceret
af lokale ud fra lokale, traditionelle opskrifter. Mange er
familievirksomheder, der har bestået i flere generationer.
I 1989 blev La BIO IDEA grundlagt og samlede bønderne
under et brand.
Kendetegnende for La BIO IDEA er, at kvaliteten af
produkterne er i højsæde og af største vigtighed.
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2800
RISDRIK
1l ØKO glutenfri vegan

Vegansk iskaffe er lavet
uden sukker. Udover at
være vegansk er den også
glutenfri.
Iskaffen er smagt til med
mandelpasta, for en rund
og fyldig smag.

2802
RISDRIK med calcium
1l ØKO glutenfri vegan
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2803
SOJADRIK naturel
1l ØKO glutenfri vegan
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Sanddorn Storchennest
er med sine 120 hektar
store havtornplantage
en af Tysklands største
havtornavlere.
Havtornbær er et yderst
sundt bær. Det dufter
frisk og sødt, men er
meget surt.
Ét havtornbær indeholder
ligeså meget C-vitamin
som en hel appelsin.

2801
RISDRIK fuldkorn
1l ØKO glutenfri vegan

2810
ICE COFFE VEGGY
200ml ØKO glutenfri vegan

2800A
RIS CUISINE
200ml ØKO glutenfri vegan

2809A
HAVRE CUISINE
200ml ØKO vegan

Mandeldrik er et godt
alternativ til mælk. Det
smager pragtfuldt koldt
og kan anvendes i
tilberedning af desserter
og kager. Mandeldrikken
er ligesom de andre
plantedrikke vegansk og
glutenfri og uden tilsat
sukker.

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
og på køl ved takeaway.
Mælke- og laktosefri og kun
sødet med æblejuice.

2805
RISDRIK med kakao
1l ØKO glutenfri vegan

Havtornsaft 100% frugt
består udelukkende af
havtorn. Den bør blandes
op, hvorimod nektaren er
klar til anvendelse.
Nektaren er sødet med
en smule økologisk
rørsukker, for at give en
dejlig rund smag.
De kan nydes kolde eller
varme, men bør ikke
opvarmes til mere end
60oC for at bevare vitaminerne og smagen.
Den mousserende
havtornvin har en mild
duft af havtorn og en
gylden farve. Den er
frugtig i smagen og perler dejligt på tungen.

2972
HAVTORNSAFT 100 % frugt
750ml ØKO

2970
HAVTORNSAFT nektar
750ml ØKO

Sanddorn Storchennest - økologiske havtorndrikke

The Bridge - økologiske veganske plantedrikke

The Bridge er en italiensk familievirksomhed, der
har eksisteret siden 1994. De er en 100% økologisk
virksomhed, der gør en dyd ud af at finde de bedste
råvarer hos loyale og pålidedelige leverandører.
Ris, sojabønner, havre, hasselnødder og mandler kommer
udelukkende fra italienske bønder og kildevandet fra en
økologisk nationalpark nærved.
Bridge plantedrikke er lig med kvalitet!

7060
HAVTORNVIN mousserende
750ml ØKO

Vore havtorn produkter
har oprindelse i det
gamle Østtyskland. Før
”muren faldt” i 1989
havde man i DDR ikke
valuta nok til at
importere citroner og
appelsiner og man
sikrede derfor sine
borgeres indtag af
C-vitaminer ved at
plante store områder
med havtorn.
2806A
RISDRIK med kakao
250ml ØKO glutenfri vegan

2804
MANDELDRIK usødet
1l ØKO glutenfri vegan
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2060A
MAJSCHIPS naturel
150g ØKO

2063
MAJSCHIPS naturel
250g ØKO

2204
KOKOSMÆLK 17%
400ml ØKO

1209
TACOSKALLER
150g (12stk) ØKO

Amaizin er en serie eksotiske, økologiske produkter af
bedste kvalitet. De har et flot design, der i sin helhed
pynter på hylderne.
Produkterne er inspireret af mange forskellige
nationaliteter og med fokus på den autentiske
smagsoplevelse lige fra Mexico til Sri Lanka og alt
derimellem, hvor inspiration og fødevarer fås direkte
fra lokale producenter.

4335
TUN I ØKO OLIVENOLIE
120g bæredygtigt

2204B
KOKOSMÆLK 17%
200ml ØKO

4325
SARDINER I ØKO OLIVENOLIE
120g bæredygtigt

4345
TUN I ØKO OLIVENOLIE
525g bæredygtigt

Små sardiner bliver fanget
af tre småbåde ud for
Spaniens kyst.
Sardinerne indeholder
både skind og ben, som
giver sardinerne en ekstra
sprødhed.

4340
ANSJOSER I ØKO OLIVENOLIE
50g bæredygtigt

D

1211
RISPAPIR
110g / 12 stk. ØKO glutenfri

4330
TUN I VAND
120g bæredygtigt
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2062A
MAJSCHIPS med nacho
150g ØKO

4320
MAKREL I ØKO OLIVENOLIE
120g bæredygtigt

NY

2062
MAJSCHIPS med chili
75g ØKO

1205
TORTILLAWRAPS
6 stk. dia. 20 cm ØKO
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Flere og flere vil gerne købe
gode ingredienser og lave
mad fra bunden. Rispapir
er ikke kun til at lave
forårsruller, man kan også
lave sushi og andre former
for wraps - f.eks. til dessert.
Disse rispapir består af øko
ris og øko tapioka.

4315
MAKREL I ØKO TOMATSOVS
120g bæredygtigt

Pan do Mar - bæredygtigt fangede fisk

Amaizin - økologisk mexicansk mad
2060
MAJSCHIPS ruller med tomat
100g ØKO

Pan do Mar er en spansk virksomhed. De benytter kun
bæredygtige fiskemetoder ved Atlanterhavskysten. Der
er derfor korte transportveje og mindre CO2 udledning.
Tun bliver fanget med klassisk fiskestang, sardiner med
et lille fiskenet og makreller med en line. På denne
måde tages der hensyn til truede arter, mindstestørrelse,
fisketider og -kvoter.
Fiskene ligger i økologisk tomatsauce eller økologisk
ekstra jomfru olivenolie, hvor der i mange andre er
anvendt billigere solsikkeolie. Dette er med til at give
fiskene den høje kvalitet og en lækker smagsoplevelse.
Dåserne indeholder op til 20% mere fisk end andre på
markedet.

4326
SMÅ SARDINER I ØKO OLIVENOLIE
120g bæredygtigt

Økologisk kokoscreme er
lavet af det hvide kokoskød
i nødden. Det er en god
råvare at have i køkkenet,
da den kan bruges ad
flere omgang. Kokoscreme
anvendes til at give
etniske retter en cremet
kokossmag. Den er også
god i kager og desserter.

1942
SALSA hot
260g ØKO

2201
KOKOSCREME 100%
200g ØKO
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7055
Toscar Airén bib
3 liter ØKO

En praktisk 3 liter boks. En
god rødvin med intens aroma
af kirsebær og skovfrugter.

En praktisk 3 liter boks. En
frisk hvidvin med kraftig
aroma og smag af frugt.

Da Bodegas Latúe begyndte sin økologiske produktion
tilbage i 2000, var det ikke tilladt at mærke vinen eller
kalde den økologisk. De var dog tydeligvis økologiske,
hvorfor navnet blev “Clearly organic”.

7050
Clearly Organic Tempranillo
75 cl ØKO

7051
Clearly Organic Barrica
75 cl ØKO

En prisvindende rødvin med
frisk aroma og smag af
moden frugt.

En prisvindende rødvin af
syrah og cabernet sauvignon
druer. Intens og afbalanceret.

Bodegas Latúe - økologiske spanske vine

Le Pain des fleurs - økologiske, veganske og glutenfri knækbrød

“Le Pain des fleurs” betyder “brødet af blomster”.
Le Pain des fleurs er en fransk virksomhed, som kun
producerer de bedste og mest velsmagende glutenfri
og veganske knækbrød. De er derfor ganske naturligt
markedsleder indenfor segmentet i Frankrig.
Det hele startede med veganske knækbrød med
boghvede Der er dog sidenhen kommet andre typer
knækbrød til.
Knækbrødene er gode som en hurtig snack og et godt
og let morgen- og mellemmåltid.

7056
Toscar Tempranillo bib
3 liter ØKO

1234
KNÆKBRØD med kastanje
125g ØKO glutenfri

1232
KNÆKBRØD boghvede
125g ØKO glutenfri
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Vi sælger to slags knækbræd med boghvede, da
boghvede er en stærktvoksende efterspurgt råvare.
Det ene knækbrød er helt særligt uden noget som helst
andet end boghvede. Der er derfor heller ingen salt i. Det
andet med boghvede er tilsat en smule salt og rørsukker.
Vi har også valgt det helt unikke knækbrød med
kastanje. Det er lavet af rismel og kastanjemel og en lille
smule salt. Det har en dejlig rund og sød smag, grundet
kastanjens naturlige sødme. Det kan derfor sagtens
nydes uden noget pålæg, som en snack.

1230
KNÆKBRØD boghvede uden salt
125g ØKO glutenfri

7052
Clearly Organic Rosé
75 cl ØKO

7053
Clearly Organic Verdejo
75 cl ØKO

7054
Clearly Organic Sauvignon blanc
75cl ØKO

En prisvindende rosévin med
frisk og frugtig smag og en
skøn aroma af jordbær.

En frisk og frugtig hvidvin
med aroma af eksotiske hvide
frugter og planter.

En lækker hvidvin med spor
af fersken, ananas og tropisk
frugt.

Bodegas Latúe er en spansk familieejet vinkælder
specialiseret i veganske og økologiske vine
Det blev grundlagt i 1954 af 131 familier af vinbønder.
Idag er der 630 medlemmer. Udover dedikationen
til økologi og bæredygtighed påtager de sig også
det sociale ansvar at forhindre ørkendannelse i
landdistrikterne
Med sine 4.300 hektarer vinmarker, er de en af de
største økologiske vingårde i Europa.
Grundet de unikke vilkår til dyrkning af druerne med
knap regn og stenet kopper-brun jord på kalksten,
producerer de vine med exceptionel kvalitet.
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1974
Joseph Wilhelm og Jennifer
Vermeulen lejer en gård sammen
med det formål at dyrke sunde
fødevarer

Første kontakt etableres
med landmænd i Italien og
Tyrkiet

1977
Distribution af Rapunzel
produkter i hele
Tyskland
Åbning af naturlig helse-

1975

og fødevarebutik i Augsburg
i Sydtyskland

Flytning til Legau i
tidligere
mejeribygninger, hvor
hovedkvareteret stadig
er i dag

Rapunzel introducerer den første
økologiske chokolade på markedet
Konstruktion af en ny nøddecremeproduktionslinje

Åbning af Rapunzel
kontor i Izmir/
Tyrkiet

1997
Grundlæggelse af
datterselskabet
Rapunzel Organic Ltd. i
Tyrkiet

Registrerer eget fairtrade
mærke HAND IN HAND
Garanti på 100% økologi
og fairtrade
AN

Grød er ikke bare grød.
Rapunzels grød indeholder
op til 10% mandler. Der
er kræset om alle de gode
råvarer. En lækker grød der
er perfekt til morgenmaden
eller som en energibooster.
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.
Efter at have stået i 2-5
minutter, kan den lækre
varme grød nydes - evt
tilsat mandelsmør, frisk
frugt eller lignende.

2009

Udvidelse af produktionslinjen
af nøddecremer
Opførelse og åbning af
Rapunzel tårnet i Legau

Certificeret
som demeter
producent

2008

2012

Opførelse af et nyt
råvarelager i Legau

2017
Fusion af Rapunzel
og Zwergenwiese

Introduktion af
ny innovativ
produktserie kvalitetsgrød

ADE

Joseph Wilhelm lancerer
One World Award som
præsenteres for første
gang

2013
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Rapunzel er det førende brand i faghandlen indenfor økologi på det tyske marked. De har eksisteret siden 1975, hvor
det hele startede med en drøm om en bedre, sundere, mere retfærdig og grønnere verden.
De producerer den bedste kvalitet, både hvad angår smag, men også råvarer i form af kontrol og kvalitetssikring.
Rapunzel er en socialt ansvarlig virksomhed, som igennem årene både har stiftet eget fairtrade-mærke og fået utallige
fairtrade samarbejdspartnere. Dermed sikrer de den gode kvalitet gennem de bedste økologiske råvarer.
Rapunzel har derudover også stiftet en fairtrade fond, hvor 1% af indkøbsværdien af HAND-IN-HAND produkter sættes
ind. De støtter økologiske og sociale projekter i hele verden. Ligeledes uddeler Rapunzel med jævne mellemrum One
World Award til innovative idéer, projekter eller personer, som gør verden bedre og mere retfærdig.
Det kan derfor med sikkerhed slås fast, at Rapunzel laver økologi af kærlighed!

4478
MINTPASTILLER
50g ØKO vegan fairtrade

4103
GÆRFLAGER
150g ØKO vegan

Kampagnen Genfrei Gehen - den
første march for en GMO-fri
verden - fra Lübeck til Lindau

2004

Stiftelse af HAND
IN HAND fonden

Opbygning af ny
ristningsanlæg til nødder
og frø

T

A

1617
GRØD ayerveda
500g ØKO vegan

1619
GRØD syre/base balance
500g ØKO vegan

1998

D IN H AN
D

ORG

1618
GRØD basis
500g ØKO vegan

Åbning af Rapunzel
logistikcenter med
fuldautomatisk
højreolslager

2014

2010
Genfrei Gehen GMO-fri march fra
Berlin to Bruxelles

2003

1992

H

4476
MINTPASTILLER med citron
60g ØKO vegan fairtrade

Bæredygtig energiforsyning
gennem installation af biomasse
opvarmningsanlæg og solceller på
alle tage

1989

1987

Produktion af de første Rapunzel
produkter - müsli, nøddecremer
og frugtbarer

4472
MINTPASTILLER med ingefær
50g ØKO vegan fairtrade
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1976

2007

Rapunzel - økologisk markedsleder i Tyskland

Rapunzel - økologisk markedsleder i Tyskland

1985

Demeter betyder ekstra omsorg og kærlighed for
dine produkter. Demeter er nemlig biodynamik, og
biodynamisk landbrug skal leve op til endnu strengere
krav end økologisk landbrug. Derfor opfatter forbrugerne
også demeterprodukter som ekstra gode og lækre.
Biodynamiske fødevarer har større livskraft, sundhed og
“indre balance”. De giver næringsstoffer og -kræfter til
hele mennesket, og den gode kvalitet kan smages.
Demeter er navnet på frugtbarhedens gudinde, hvilket
er alt det biodynamik står for.

4104
TØRGÆR
9g ØKO vegan

7404
ROSINER SULTANAS
250g demeter

7409
ABRIKOSER
250g demeter

7440
HASSELNØDDER
200g demeter

7419
FIGNER
250g demeter
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4413
CHOKOLADE 70% kakao
80g ØKO vegan fairtrade

Rapunzel - økologisk markedsleder i Tyskland

Rapunzel - økologisk markedsleder i Tyskland

Øko-pioner siden 1974

Vi har et bredt
sortiment af fairtrade
kvalitetschokolader i flotte
og eksklusive emballager.
Smag dem og forstå
dem!

4436
CHOKOLADE lys med kokoscreme
100g ØKO fairtrade

4414
CHOKOLADE 85% kakao
80g ØKO vegan fairtrade

4408
CHOKOLADE mørk med praline
100g ØKO vegan fairtrade

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.

Kakaodyrker i smålandsbrugskooperativet
El Ceibo i Bolivia.

"I over 20 år, har
jeg sammen med min
familie dyrket økologisk kakao
i blandingskultur. I El Ceibo og Rapunzel
fællesskabet, har vi opnået meget, blandt andet
den bedste økologiske kvalitet og priser for fairtrade.
Hos os er der altså ingen børnearbejde. Vores børn har
muligheder for at få en kvalificeret uddannelse, og dermed også
ægte jobmuligheder, både indenfor og udenfor kooperationen."

4411
CHOKOLADE med mandel
80g ØKO vegan fairtrade

læs mere på rapunzel.de/en/fair

Vi laver økologi af kærlighed

4428
CHOKOLADE 90% kakao
80g ØKO vegan fairtrade

Mariehøns af økologisk lys
chokolade fyldt med trøffel.
Hver mariehøne har en
stregkode i bunden og kan
derfor sælges stykvis.
1772
PEKANNØDDER
100g ØKO vegan
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2291
KAKAOPULVER uden sukker
250g ØKO vegan fairtrade

4426
CHOKOLADE mørk med espresso
80g ØKO vegan fairtrade

4400
KAKAOSMØR naturel
250g ØKO vegan fairtrade

4416
MARIEHØNS lys chokolade med trøffel
800g ØKO fairtrade

4427
CHOKOLADE mørk m. kokoscreme
100g ØKO vegan fairtrade

4415
CHOKOLADE mørk med ingefær
80g ØKO vegan fairtrade

4424
CHOKOLADE mørk kakaocrunch
80g ØKO vegan fairtrade

Løft det veganske salg!
Vegansk rischokolade
med praline er en lækker
lys chokolade. Det er et
godt vegansk alternativ til
klassisk mælkechokolade,
da den er lavet på risdrik
uden komælk.

4418
RISCHOKOLADE lys med praline
100g ØKO vegan fairtrade

4419
RISCHOKOLADE lys
100g ØKO vegan fairtrade
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4237
CASHEWNØDDECREME
250g ØKO vegan

4234
MANDELCREME hvid
250g ØKO vegan

4243
KOKOS/MANDELCREME med dadel
250g ØKO

4235
HASSELNØDDECREME
250g ØKO vegan

4236
MANDELCREME
250g ØKO vegan

4238
MANDELCREME
500g ØKO vegan

I over 40 år har Rapunzel produceret lækre økologiske nøddecremer. Dengang med
simple stenkværne og håndaftapning - i dag med den mest moderne teknologi kvaliteten er dog den samme.
Alle kvalitetsråvarerne bliver skånsomt bearbejdet og kommer fra 100% økologiske og
pålidelige landmænd eller egne HAND IN HAND partnere.
Rapunzels nøddecremer er udelukkende lavet af nødder - ingen stabilisatorer,
emulgatorer eller andet, men fulde af vitaminer og mineraler. Cremerne med chokolade
har et højt indhold af nødder i forhold til andre på markedet. Alle er lækre på brød, som
dyppelse og i madlavning, bagværk og desserter. Ren og sund nydelse!
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2205
VEGE-BOUILLON
8-tern ØKO vegan

2206
URTE-BUILLON
8-tern ØKO vegan

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

2207
VEGE-BOUILLON
250g ØKO vegan

2217
CAROBPULVER
250g ØKO vegan

1852
BALSAMICO mørk
500ml ØKO vegan

1853
BALSAMICO lys
500ml ØKO vegan

2294
KAPERS i lage
206g ØKO vegan

4247
TAHIN uden salt
250g ØKO vegan

2090
SESAMBAR
4x27g ØKO vegan

2234
BIONELLA chokocreme
400g ØKO vegan

2092
SESAMBAR med chokolade
4x27g ØKO vegan

2236
CHOKOLADECREME mørk Samba
250g ØKO vegan

2477
VANILJESTÆNGER bourbon
2 stk ØKO

2133
DADELSIRUP
250g ØKO vegan fairtrade

2150
MELASSE af rørsukker
300g ØKO vegan

2101
RØRSUKKER rapadura
500g ØKO fairtrade

4250
NØDDECHOKOCREME
250g ØKO vegan

2231
JOHANNESBRØDSKERNEMEL
65g ØKO vegan

2720
AGAR-AGAR pulver
60g ØKO vegan

1144
HØRFRØMEL
250g ØKO vegan

1143
HAMPMEL
250g ØKO vegan

Rapunzel - økologisk markedsleder i Tyskland

NY

Rapunzel - økologisk markedsleder i Tyskland

4249
NØDDECREME ren 4 nødder
250g ØKO vegan

Nøddecremer uden
sukker!
Eksotisk kokosnød, ristede
mandler og let sødme fra
dadler: en herlig nydelse
uden sukker og fedt kun lækre råvarer. Kan
anvendes både som pålæg,
i müsli og meget mere.
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Storkøb

Specialløsninger

Lad os designe dit produkt!
På vor adresse i Lystrup ved Aarhus har vi risteri, vi blander økologiske produkter samt pakker disse.
Vi har derfor muligheder for at være fleksible og lave specialblandinger af forskellige tørvarer. Vi kan desuden tilbyde
mange forskellige størrelser af poser i både store og små oplag.
Vi kan også tilbyde, at riste nødder med dit favorit krydderi.
Vi pakker poser til måltidskasser, der både passer til enkelt personer og familier. Biogan pakker nødder, tørrede
frugter, mel, gryn, frø og meget mere. Vi leverer de gode råvarer, du ønsker pakket i en størrelse som passer til dine
kunder med dit logo og navn.
Et eksempel kunne være, at du gerne vil lære dine kunder at spise flere tørrede bønner. Vi kan lave et spændende
bredt sortiment i små poser, som vil kunne sælges til en attraktiv pris.
Et andet eksempel kunne være, at du gerne vil tilbyde dine gæster en sund møde forplejning. Vi kan lave en lækker
nødde- og frugtblanding pakket i små poser som passer til en person.
Du kan se eksempler på forskellige små poser nedenfor, vi kan selvfølgelig også pakke i færdigtrykte og farvestrålende poser.

Til de store køkkener har vi håndplukket de absolut bedste produkter af højeste kvalitet fra hele verden, så vi er med
til at sikre, at vores kunder altid kan være stolte af det de serverer.
Biogan leverer også økologiske råvarer til bagerier og fødevareproducenter og vi hjælper gerne med at source nye
spændende økologiske ingredienser til dig.
Hos Biogan finder du derfor, hvad du skal bruge, når du laver mad i større mængder. Vores egne produkter pakkes
i forskellige størrelser i op til 25 kg - alt efter produktet. Vi har derudover mulighed for at tilpasse mængden, så det
passer bedst muligt til dit behov.
Har vi ikke lige præcis det produkt, du skal bruge, er du altid velkommen til at henvende dig - vi gør meget for at
være behjælpelige og imødekomme dit behov.
Du kan se hele vores sortiment i vores webshop https://shop.biogan.dk
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Biogan ønsker at
fastholde så mange
arbejdspladser i
Danmark som muligt.
Derfor anvender vi
også robotter så
vi kan sikre
konkurrencedygtige
produkter.
Robotterne er også
med at skabe de
fleksible rammer vi
arbejder i, hvilket giver
os de mange forskellige muligheder for
produktion.
På billedet ser du
hvordan færdigtpakkede poser automatisk lægges i kasser.
Vil du se mere, kan du
finde en lille film på
www.biogan.dk/ombiogan
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Storkøb

Storkøb
1803
OLIVENOLIE
3l koldpresset ØKO

1825
STEGEOLIE
3l ØKO

1814
KOKOSOLIE
2500ml koldpresset ØKO vegan

1848
HVIDVINSEDDIKE
5l ØKO

1850A
RØDVINSEDDIKKE
5l ØKO

1851A
ÆBLECIDEREDDIKE
10l ØKO

1852A
BALSAMICO mørk
5l ØKO

1110A
SORGHUMMEL
25kg ØKO glutenfri

1119A
HAVREMEL fuldkorn
20kg ØKO glutenfri

1122F
KOKOSMEL
25kg ØKO

1126C
MAJSMEL fuldkorn
25kg ØKO glutenfri

1990
KIKÆRTER på dåse
2,6kg ØKO

1990A
KIDNEYBØNNER dåse
2,5kg ØKO

1906
TOMATKONCENTRAT
800g ØKO

1988B
ANANAS i stykker
3kg ØKO

1127A
KIKÆRTEMEL
25kg ØKO

1134C
RISMEL fuldkorn
25kg ØKO glutenfri

1135C
BOGHVEDEMEL fuldkorn
25kg ØKO glutenfri

1547A
MAJSGRYN
25kg ØKO

2290
OLIVEN kalamata uden sten
3kg drænet ØKO

1304D
HVIDE BØNNER
5kg ØKO

1306A
KIKÆRTER italienske
25kg ØKO

1309A
RØDE SPLITLINSER
25kg ØKO

1313D
BELUGALINSER
5kg ØKO

2106
SIRUP af sukker roe
5l ØKO

2115
DADELMASSE
6kg ØKO

1316D
KULINARISKE LINSER
5kg ØKO

1320A
GULE FLÆKÆRTER
25kg ØKO

2950
CITRONSAFT 100% frugt
1l ØKO

2952
LIMESAFT 100% frugt
1l ØKO

1412A
BRUNE RUNDE RIS
25kg ØKO

1519A
HEL BOGHVEDE
25kg ØKO

D
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1804
OLIVENOLIE
10l koldpresset ØKO

NY

HE

Den populære veganske
jackfruit i stor dåse, så det
er nemt at gå til for kantiner
og storkøkkener.
På dåsen findes opskrifter
på både pulled jackfruit og
vegansk tunsalat uden tun.

2218B
JACKFRUIT i saltlage
2,8kg ØKO vegan

46

2478A
VANILJESUKKER
1kg ØKO

4122
BAGEPULVER
1kg ØKO

1557A
QUINOA rød
25kg ØKO
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Storkøb

Storkøb
48

1500A
HØRFRØ
25kg ØKO

1501B
CHIAFRØ
25kg ØKO

1504B
SOLSIKKEKERNER
25kg ØKO

1514A
SESAMFRØ
25kg ØKO

1505A
GRÆSKARKERNER
25kg ØKO

1730D
MANDLER jumbo
25kg ØKO

1740A
HASSELNØDDER
25kg ØKO

A20509
HASSELNØDDER afhindet og
ristet 10kg ØKO

1753A
PARANØDDER
19,96kg ØKO

1509A
LOPPEFRØSKALLER/psyllium fint
25kg ØKO

1510A
LOPPEFRØSKALLER/psyllium
25kg ØKO

1555A
BLÅ BIRKES
25kg ØKO

1702B
ROSINER mørke
12,5kg ØKO

1755A
CASHEWNØDDER
22,68kg ØKO

1750A
PINJEKERNER
4kg ØKO

1760A
VALNØDDEBRUD
10kg ØKO

1760D
VALNØDDER halve
10kg ØKO

1706
ROSINER sultanas
12,5kg ØKO

1719B
FIGNER
12kg ØKO

1723A
TRANEBÆR sødet m.æblekonc.
11,34kg ØKO

1726E
DADLER uden sten
5kg ØKO

1758C
PEANUTS rå
25kg ØKO

1774A
MACADAMIANØDDER rå
11,34kg ØKO

2008A
KOKOSCHIPS ristede
10kg ØKO

2009
KOKOSCHIPS rå
10kg ØKO

A23076
KOKOS SMIL rå
10kg ØKO

A23078
KOKOS SMIL ristede
10kg ØKO
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Eksempel på “shop in shop” løsning

Storkøb

Som noget nyt kan vi
tilbyde dig indkøbsnet lavet
af enten bomuld eller jute
- trykt med dit logo.
Kontakt os for yderligere
information.

2400 HAVSALT fin
2401 HAVSALT grov
1kg konventionel

2431A
KANELPULVER 100% Ceylon
1kg ØKO

2107A
GLUKOSEPULVER
25kg ØKO

2109
BRUN FARIN
8kg ØKO

A25701
LAKRIDSPULVER
25kg ØKO

4409A
CHOKOLADEDRÅBER
10kg ØKO

2410
LAKRIDSRØDDER hele
1kg ØKO

2102
RØRSUKKER uraffineret
25kg ØKO

2292
KAKAOPULVER uden sukker
2,5kg ØKO fairtrade

0470
PARMESAN hel
200g ØKO

0478
FETA ægte græsk
150g ØKO

Kølevarer

2118D
KOKOSBLOMSTSUKKER
20kg ØKO
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0441A
GÆR
12 stk a 42 g ØKO vegan

0468
MARGARINE m.solsikkeolie
250g ØKO vegan
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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”
Konkurrencedygtige priser (valuta for pengene)
Priser og produkter der giver dig en konstant god indtjening
Et evigt hensyn til miljø og velfærd - vi arbejder hele tiden
på at blive bedre
Høj kvalitet, så vores kunder kun får det bedste

Det er nemt og ukompliceret
at være kunde hos Biogan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderne webshop - bestil 24/7
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

Vi arbejder på at finde rene fødevarer uden tilsat sukker, salt, farve og andre former for tilsætningsstoffer

Vi vil gerne tilbyde et bredt sortiment - også
til forbrugere med særlige behov. Vi har f.eks.
mange glutenfrie fødevarer

Vi er et vegetarisk brand som har et bredt sortiment til den bevidste, vegetariske og veganske
forbruger

Vi går 100% ind for økologi, og selv vores navn
afspejler dette: “bio” fra biologisch og “gan” fra
organic = Biogan

Vi værner om miljøet og tænker derfor meget
over hvilken emballage vi anvender. Vi har derfor
valgt folie, så vores poser kan recycles

Vi skåner miljøet mod ressourcespild. Med
gennemsigtige poser sparer vi overflødig brug af
farve og spild af ubrugt folie til udgåede varer

Lige i Biogans ånd, er dette katalog “Cradle to Cradle” certificeret
Vi arbejder for at undgå al unødvendigt i vores produkter og det gælder også for vores tryksager.
Derfor er vi meget glade for nu at kunne præsentere vores produkter på en bæredygtig måde - i
et katalog produceret helt uden kemikalier og tungmetaller. Oveni dette er kataloget 100% biologisk nedbrydeligt.
Dette betyder, at naturens ressourcer anvendes i en naturlig cirkulær proces, så der ikke efterlades nogen former for affald, som er skadeligt for mennesker eller for naturen.
Cradle to Cradle certificeringen er verdens strengeste miljøcertificering og den garanterer, at et
produkt hverken forurener eller bruger af jordens begrænsede ressourcer, men indgår som en
del af jordens naturlige kredsløb både før, under og efter brug. Den sikrer også, at tryksagerne
er produceret under så miljørigtige forhold som muligt, bl.a. helt CO2 neutralt, ved udelukkende at bruge energi fra vindkraft.

