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Bæredygtighed fra Ecodis
miljøvenlige fairtrade produkter

•   Bæredygtigt alternativ til plastik- og papirposer

•   Genanvendelige økologiske bomuldsposer

•   Kan bruges til at transportere og opbevare frugt og grønt

•   Ideel som frugtposer til børn

•   Kan tåle maskinvask

Grøntsagsposer i økologisk bomuld

Ecodis er et fransk firma, som har specialiseret sig i at designe og distribuere økologiske og 
bæredygtige produkter indenfor kategorierne husholdning og toiletprodukter

NYHEDER

•   Er GOTS certificeret (økologiske miljømærke på tøj og tekstiler)
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Ecodis har stort fokus på produktudvikling og de satser på økologiske råmateriale, som primært 
er produceret i Frankrig og det vestlige Europa, produktets brugbarhed og genanvendelighed, 

levetid samt emballage med mindst mulig påvirkning af miljøet.

Det bæredygtige valg ved køb af Ecodis

•  Lavet med særlig omtanke for miljøet

•   "Zero-waste" mentalitet i højsæde

•   Primært produceret i Europa

Opbevaringsglas med kork låg

Gå ind på Biogan.dk og se flere bæredygtige produkter fra Ecodis

•   Ideel til opbevaring af mad i køkkenet, og på grund af det flotte design, 
 kan de også bruges i for eksempel badeværelset eller på kontoret

•   Glassene er miljøvenlige idet de kan genbruges igen og igen, og   
 dermed mindske brugen af fx plastikposer og plastikbøtter.

•   Det tykke og robuste glas kan, uden korklåg, gå både i ovn, mikroovn og fryser.

0,3 L

0,4 L

0,6 L

0,9 L

Fåes i 
størrelserne:

•   Korklågene giver et æstetisk flot look

• Kan skabe mersalg
• Produkterne passer til jeres kunders profiler

Økologi og bæredygtighed samme sted:



Oliven, soltørrede
tomater & vineddiker

Græske lækkerier
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Kalamata & Grønne oliven mix m/sten:

Under brandet
kommer der nu 4 nye græske specialiteter med samme flotte design 

og gode smag, som vores nuværende græske sortiment.

• Her får man en skøn blanding af oliven med sten, som med  
 deres forskellige smage komplimenterer hinanden godt.

• Oliven med sten har mere smag, en mere fast 
 konsistens og et flottere look

• Hver oliven er håndplukket og sorteret

• Man får et flot farvespil med dette mix af lyse og mørke  
 oliven, som ser lækkert og indbydende ud

Soltørrede tomater i krydderolie:

• Velsmagende soltørrede tomater i en krydderolie 
 smagt til med havsalt, urter og vineddike

• Kendetegnet ved at de har en lækker konsistens,
 bid og en god dyb smag

• Flot rød farve 

• Særdeles velegnet til pesto og bruschetta.

2 pers.

15 min.
Ingredienser:
Bruschetta med soltørrede tomater og pesto

4 skiver brød efter eget ønske
10 stk. soltørrede tomater hakket*
4 tsk. grøn pesto*

Brødet skæres i skiver og smøres med pesto.

Fremgangsmåde:

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

NYHED

NYHED

Salt*
Peber*

De soltørrede tomater hakkes og lægges ovenpå

Bruschettaerne stilles ind i ovnen ved ca. 130-150°C, til brødet er sprødt
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• Grund ingrediens i Middelhavskøkkenet 

Fælles for Biogans græske specialiteter

• Kan alle bruges som de er eller som tilsætning til salater, 
 pizza, snack, eller dyppelse

• De er alle veganske

• Etiketter lavet på samme flotte design, som gør dem genkendelige 
 på hylden 

• Forbrugervenlige størrelser 

HUSK OGSÅ...

• Grønne oliven uden sten

• Kalamata oliven uden sten

Biodynamiske vineddiker:

• Vineddiken er af høj kvalitet

• Den er lavet af druer fra de første biodynamiske Demeter-
 certificerede vinavlere i Grækenland

• Er produceret uden tilsætnings- og konserveringsmiddel

• 100 % naturlige produkter

• Flotte farver

NYHED

Hvad er demeter?

Demeter er det internationale kontrolmærke 
for biodynamiske produkter. 
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Franske Anis Pastiller
- så simpelt men smagfuldt

•   En lækker økologisk anis pastil som fås i 6 lækre smagsvarianter

I hjertet af Flavigny-sur-Ozerain i Bourgogne ligger det Benediktinske kloster Abbaye 
De Flavigny. Her laves de berømte pastiller,  ud fra den gamle opskrift fra år 1591. Med 

mere end fire århundreders historie, er dette et af de ældste brands i Frankrig.

Franske anis pastiller:

•   Simpel opskrift - KUN 3 ingredienser

•   Chai
•   Eucalyptus
•   Ingefær
•   Lemon
•   Lakrids

•   Mint

Smagsvarianter:

•   Hver pastil er bygget op om et anisfrø, som dækkes af flere lag rørsukker med 
 naturlige smagsaromaer

NYHEDER

•   Det tager 15 dage at skabe denne lille fine pastil



•   Smuk æske med gennemtænkt og eksklusivt design
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•   De flotte farvespil vil være flot i en udstilling eller gavekurv

•   Kun naturlige og økologiske ingredienser

UPS'er

•   Anis de Flavigny er pastiller fra Flavigny-sur-Ozerain i Bourgogne.

•   Efter sigende startede pastillerne med at blive lavet af de benediktinske munke  
 som boede i klosteret Flavigny.

•   Efter den franske revolution begyndte konfekturehandlere at lave pastillerne ved   
 at bruge den samme opskrift, hvilket også er den samme som bruges den dag i dag.

Historisk vingesus

•   Lavt kalorieindhold

•   Flotte display til udstilling

•   Display fylder KUN 9 x 11 cm

•   Ideel på disken

•   Lang holdbarhed

•   KUN 12 æsker pr. display
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ØKOLOGISK OG VEGANSK
SVESKEMOS I NY STØRRELSE

- lavet af 100 % svesker
Sveskemos er et fantastisk bud på et sundt og naturligt sødemiddel -
og nu kommer den i en ny brugervenlig størrelse.

Hvorfor vælge Biogans sveskemos?

Agen svesker:

• Høj kvalitet

• Nænsom behandling fra jord til bord

• Sød i smagen

• Sveskemosen er lavet af 100% franske Agen svesker

• Er ikke tilsat sukker og glukose

• Mange anvendelsesmuligheder:

 Som erstatning for marmelade

 I desserter og kager

 Som topping på grød eller morgenmad

 Til sødning af grød til babyer

Grød giver en god start på dagen - Prøv for eksempel:

 1 dl. hirseflager

 3 dl. mælk

Hirsegrød:

 Pisk mælk og hirseflager sammen i en gryde.   
 Kog op og pisk til flagerne er udkogte og grøden
 har en passende konsistens.   

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

 Bland det med sveskemosen og du får en dejlig
 rund og sød smag uden tilsætning af sukker

NY STØRRELSE
225 G

NY VEJL.PRIS
KUN

38,50 KR
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4 portioner 20 min.

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Pandekager på teffmel

130 g teffmel *
1/2 spsk bagepulver *

1 spsk kokosolie *

Ca. 2,5 dl mandelmælk *

2 spsk ahornsirup *

Bland alle ingredienserne (undtagen sirup) og rør til de godt blandet.

1 spsk vaniliesukker *

Varm en pande op med lidt olie

Tag en passende mængde dej og kom på panden, og tilbered den i 
ca. 30 sekunder på den ene side og vend pandekagen og tilbered til 
den er færdig

Forsæt på samme måde indtil dejen er brugt

Server med ahornsirup, friske bær og evt. flødeskum

• Sorghum og teff er gamle græsarter

• Græsarterne har et højt indhold af mineraler og vitaminer

Teff- og sorghummel - Meltyper som er natulige fri for gluten 

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Teff og Sorghum
- græssorter med mange år på bagen

• Begge meltyper er særdeles velegnet til glutenfri bagning

Hel sorghum

• De kan bruges alene, men de kan også med fordel blandes 
 med andre meltyper for at reducere glutenindholdet

• Hel sorghum har mange anvendelsesmuligheder og skøn nøddesmag

• De kan spises i salater, supper, risotto- og gryderetter.

• Øget efterspørgsel på disse meltyper, da de ses oftere i  
 opskrifter til hverdagsbagning Er god til at binde 

vand og er derfor 
med til at gøre et 

brød saftigt



Et iøjefaldende design, et bredt udvalg og så er de 100 % veganske - det er kendetegnende 
for Biogans serie af bælgfrugter på dåse.

Bælgfrugter på dåse
- flot design - god smag - mange muligheder

• Bønner, linser og kikærter indeholder mange proteiner, kostfibre, mineraler og vitaminer

• Egner sig i særdeleshed til veganske og vegetariske retter

Biogan har det bredeste sortiment af bælgfrugter:

• Mange muligheder hvis man som vegetar ønsker en alsidig og proteinrig kost

• Sunde basisprodukter der er klar til brug i både salte og søde køkken

• Dåserne er BPA fri

• Ikke tilsat salt eller sukker 

• Genkendeligt serie design

4 pers. 30 min.
Ingredienser: Fremgangsmåde:

Kidneybønner i kokos/karrysauce

700g kidneybønner på dåse *

400g kokosmælk *
2 tsk karry *

2 stk laubærblade *

100 g gulerødder

1 håndfuld frisk koriander
1 spsk Olivenolie *

Chilipulver *

Salt *

Hak løg og gulerødder i små tern. Svits dem i en 
stor pande med olie, laubærblade, karry og en 
smule salt.

Når de er bløde tilsættes bønnerne. Herefter 
tilsættes kokosmælk og låget lægges på panden. 
Lad det simre , men rør jævntlig i det indtil saucen 
er blevet tyk og cremet. 

Tilsæt chilipulver efter smag og server med frisk 
koriander.

100 g løg

* Produkterne findes i Biogan's sortiment
10



Grazie Natural
Nu med plastfri omslag!
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Køkkenrulle:

2 maxi ruller

2-lags papir

Ekstra stærkt

Toiletpapir:

4 maxi ruller

3-lags papir

Ekstra blødt

Toiletpapir og køkkenrulle fra Grazie Natural har fået ny emballage.

• Papiret som er brugt til omslaget er genbrugt og kan genanvendes igen.

Alt papir fra Grazie Natural er lavet fibre fra mælkekartoner og derfor:

• sikres det at færre træer bliver fældet

• er der mindre CO2 udslip

• Endnu et skridt mod en plastikfri verden

Og så er kvaliteten selvfølgelig i top:

• høj absorberingsevne

• dermatologisk test

• blødt men stærkt

NYHED

• Plastfri papiromslag
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Husk at I kan finde Biogan 
på Instagram

På Biogan's Instagram profil vil I kunne finde:

Nyheder

• I kan blive inspireret til nyheder i Jeres  
 butikker

• Henvise Jeres kunder for yderligere information

Hvad kan I bruge vores platforme til?

• Holde Jer opdateret om stort og småt 

Inspiration

Konkurrencer

På Biogan's hjemmeside www.biogan.dk kan I finde:

Nyheder

Opskrifter

Kataloger og meget mere

For a basic, organic lifestyle

Masser af inspiration og nyheder

Biogan A/S - Møgelbakken 3-5 - 8520 Lystrup - Tlf.: 8674 0771 - Email: ordre@biogan.dk - www.biogan.dk


