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Soltørrede tomater 
i krydderolie fra Grækenland

Skab en ægte middelhavsstemning i køkkenet. Med disse velsmagende soltørrede tomater i 
krydderolie, er der endnu et lækkert produkt i vores græske sortiment.

4 pers.

30 min.

Spaghetti m/svampe 
& soltørrede tomater

* Produkterne findes i 
Biogan's sortiment

Ingredienser:

500g spaghetti *

500g valgfri svampe

2 spsk olivenolie*

50g gærflager*

1/2 citron

2 fed hvidløg

1 gl. soltørrede tomater i olie*

2,5 dl soya cuisine*

Salt & peber *
1 håndfuld frisk basilikum

Rens og skær svampe i skiver.

Fremgangsmåde:

Pil og pres hvidløg. Lad de soltørrede tomater dryppe af i en si, og skær dem i mindre 
stykker.

Steg svampene til de er gyldne i en pande med høj kant. Tilsæt hvidløg og soltørrede 
tomater. Steg et par minutter og tilsæt soja cuisine.

Tilsæt gærflagerne til saucen og smag til med citronsaft, salt og peber. 

Vend den kogte spaghettien i saucen. Hvis saucen er for tyk, tilsæt da lidt kogevand.

Kog spaghetti som anvist på posen.

Server med frisk basilikum.

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.

• Design der passer sammen med vores andre
 produkter i det græske sortiment .
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OBS:
Husk at du skal lægge dine tørrede bønner o.l. i blød i koldt vand i ca. 10-12 
timer før brug - så forkorter du tilberedningstiden.

Favabønner & Sira bønner
til de kødfrie dage

• Små og nærmest snehvide bønner.
• Milde i smagen.

Økologiske Sira bønner fra Tyrkiet:

• Kogte sira bønner kan fryses til senere brug.
• Mange anvendelsesmuligheder - velegnet til salater,
 supper og gryderetter.

• Favabønner kaldes også for hestebønner.

• Biogans favabønner er afskindede, hvilket gør dem   
 nemmere at anvende end andre med skind.

Økologiske favabønner fra Italien

• Bønnerne har et højt proteinindhold - hvilket gør dem  
 særdeles velegnet til kødløse dage.

•  Bønner er en god kilde til bl.a, fiber, proteiner og kalk.
•  Fordelen ved de tørrede bønner er, at du får mere for pengene, mere smag og pænere produkter  
 end dem på dåse.
•  Med disse to produkter imødekommer vi flere forbrugers ønske om produkter, som ikke 
 transporteres så langt, og derved ikke påvirker klimaet i samme grad.

6 portioner. 50 min.

Marokansk favabønne suppe

* Produkterne findes i 
Biogan's sortiment

Ingredienser:

500g tørrede favabønner *

1,5 ltr varm grøntsagsbouillon *

6 fed hvidløg

1 tsk paprika*

1 tsk ingefærpulver *

2 stk rød peberfrugt

3 spsk olivenolie*

3 tsk stødt spidskommen*

Havsalt & peber *
1/2 tsk chiliflager *

Skær peberfrugt i mindre stykker, og pil 
og knus hvidløg.

Fremgangsmåde:

Varm en stor gryde op til medium varme og 
tilsæt olie, knust hvidløg, rød peber, 1 tsk 
stødt spidskommen, paprika og ingefær-
pulver. Sauter i 4-5 min under omrøring, så 
det ikke brænder på.

Tilsæt favabønner, salt, peber, og det sidste spidskommen. Dæk med den varme grøntsags-
bouillon og rør rundt. Lad det simre ved svag varme uden låg i 35-40 minutter. Rør jævnligt. 
Når bønnerne er bløde, er retten ved at være færdig. Smag til med salt, peber og chiliflager. 

Skyl favabønnerne og sæt dem til side.

Retten kan blendes til en blød masse, eller spises som den er.

Tip: er suppen for tyk - tilsæt lidt vand.

Server med skvat olivenolie på toppen og lidt spidskommen og chiliflager efter smag.

HUSK: Læg bønnerne i blød i 
minimum 10 timer før.

Se opskrift på: https://biogan.dk/bagte-sira-boenner-m-ost-tomat/



Tørret frugt - 
en lækker snack
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Kokos smil med rålakrids: 
• Kokos smil med lakrids er lækre tykke kokosskiver importeret fra 
 Sri Lanka, som skånsomt bliver ristet i rålakridspulver i Biogans risteri  
 i Aarhus.

• Kokos smil er altid en lækker snack til både børn og voksne.

• Lakridsen giver med sin krydrede smag kokosens sødme et modspil.  
 Det er derfor en sød og krydret snack, fyldt med alle de sunde 
 næringsstoffer kendt fra kokosnødden.

Lakridsdadler:

• Lækkert og enkelt produkt, der kun består af Deglet Nour  
 dadler fra Tunesien, som vendes i rålakrids .

• Hvis man godt kan lide, at tingene ikke nødvendigvis 
 smager, som de plejer, vil vi foreslå at tilføje lidt hakkede  
 lakridsdadler i salaten. 

• Tørret frugt er godt at have stående på bordet, som sundt alternativ til de mange søde   
 sager i julen.

• Skab ekstra salg med disse lækre impulsvarer.

• Lav en flot udstilling i forbindelse med julen - se inspiration på billede nedenfor.

UPS'er
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Banan & Ananas snacks - 
af 100 % frugt

NYHED
Kun frugt - og intet andet, som kan bruges som:

• Lækker snack på farten.

• En sprød topping på på morgenmaden.

• Pynt på bagværk.

• I bagværk.

Bananmønter & Ananasbites

NYHEDER

Gode produkter 
til impulskøb



6

Som noget helt nyt har Biogan udvidet sortimentet med økologiske og veganske proteinpulvere 
med et højt protein- og fiberindhold. 

Efterspørgslen på vegansk proteinpulver vokser, da den konventionelle 
proteinpulver oftest er lavet på valle, som flere og flere gerne vil undgå. 

3 spændende varianter:

Hvorfor proteinpulver?

•   Proteinindholdet er over 50% og op til 65%.

•   Fiberindholdet er over 10%. 

•   Proteinpulveret kan anvendes til smoothies, bagværk, grød eller som protein shake.

Græskarkerneprotein Hampeprotein Planteprotein med kakao

•   Biogans proteinpulver er lavet af plantekerner, som presses fri for olie, og derefter males til mel.

•   Proteinpulveret ikke kun træningsorienteret - men kan bestemt også bruges, hvis man   
 ønsker en mere fiber- og proteinrig kost.

NYHED Proteinpulver
Økologisk & vegansk

•   Proteinpulveret er med til at give en god mæthedsfornemmelse.

•   Ingredienserne kommmer, med undtagelse af kakao, fra Europa.
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Ca.12 stk.

Proteinkugler med chokolade

* Produkterne findes i 
Biogan's sortiment

Ingredienser:

170g dadler u/sten *

100g mandler eller mandelmel *

35 ml vand 

35g kokosmel *

1 tsk kakaopulver *

60g planteproteinpulver m/kakao*

15g mørke chokoladedråber *

Sæt kuglerne på køl min. 1 time inden de spises.

Tilsæt dadler og vand og blend grundigt.

Fremgangsmåde:

Tilsæt kakaopulver og planteproteinpulver, og bland 
ingredienserne godt.
Tilsæt chokoladedråber og bland godt.

Hak mandler i en foodprocessor. 

Hæld kokosmel i en tallerken eller på en plade.
Form massen i ca. 12 kugler (alt efter hvilken størrelse der ønskes), 
og rul dem i kokosmelet.

Ca. 8 stk.

Hampeprotein pandekager

* Produkterne findes i 
Biogan's sortiment

Ingredienser:

200 ml mandeldrik *

1½ spsk hørfrømel *

1 spsk ahornsirup *

1 knivspids salt*

30g hampeproteinpulver *

30 g havremel *

1/4 tsk bagepulver *

Bland derefter hampeproteinpulveret i skålen.

Fremgangsmåde:

Kom så havremel, salt og bagepulver i skålen og mix 
indtil der ikke er flere klumper.
Smelt kokosolien og kom den i dejen. 

Kom mandeldrik, ahornsirup og hørfrø mel i en skål og mix godt.

Lav så pandekager på en medium varm let smurt pande.

1 spsk kokosolie *



Kvalitetsprodukter 
siden 1974

Rapunzel Naturkost har økologiske produkter af høj kvalitet. 
Biogan er eneforhandler af produkterne her i Danmark.

Vi har udvalgt produkter som skiller sig ud fra mængden, for at give vores kunder 
et så bredt udvalg som muligt.

I denne salgstur har vi masser af spændende tilbud, som passer lige ind til efteråret 
og julens kommen.

Hvorfor vælge Rapunzel chokolade?

• Høj kvalitets chokolade i flere varianter, som passer til gave- og julekurve.

• Ensartet design, som kommer i praktiske og flotte displaykasser, som vil pynte på hylderne.

• Du støtter op om Fairtrade, hvilket den bevidste forbruger efterspørger.

• Chokoladerne er veganske.

Biodynamiske abrikoser
• De biodynamiske abrikoser er lækre og søde i smagen, de har en  
 flot størrelse og så er de helt naturlige.

• Det gør dem til et perfekt alternativ til fredagsslik eller når den lille  
 lækkersult trænger sig på. Biodynamiske abrikoser gør sig også   
 godt i alt fra salater til gryderetter. Brug dem også i bagningen til 
at  give brødet eller kagen et ekstra løft.

Biodynamiske figner
• Smagen er i top og fignerne har en lækker konsistens. Disse figner  
 er specielt aromatiske og søde i smagen.

• De håndplukkede, biodynamiske figner bliver først soltørret,   
 hvorefter de bliver udsat for chokfrost for at slå eventuelle insekter  
 ihjel.

TØRRET FRUGT - Demeter certificeret

8
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Mandelcreme 250g
• Denne lækre mandelcreme er en ideel ingrediens i blandt andet
 vegansk bagværk, milkshakes, desserter og pandekager.

• Mandelcreme kan desuden også bruges i andre veganske 
 retter og som smørrepålæg

• Rapunzels mandelcreme er lavet på 100% mandler og er ikke
 tilsat sukker

SMØREPÅLÆG:

Kokos/Mandel creme med dadler 250g
• Cremen er lækker på brød, som dyppelse og i bagværk og  
 desserter.

• Prøv den i müsli og smoothies.

• Kokos/mandelcremen er vegansk og hverken tilsat 
 sukker eller salt.

Bionella chokoladecreme 400g
• En lækker og cremet chokocreme med smag 
 af hasselnødder og vanilje

• Bionella chokocreme er velegnet til brød, pandekager, bagning 
 og crepes.

• Højt indhold af hasselnødder

VEGE-BOUILLON 8-tern ØKO vegan
• Denne smagfulde grøntsagsbouillon indeholder ingen kunstige   
 smagsforstærkere

• Grøntsagsbouillonen er et 100% vegetarisk produkt og har flere   
 anvendelsesmuligheder.
 Blandt andet kan grøntsagsbouillon bruges til at forfine smagen i  
 supper, saucer og varme retter.

BOUILLON TERNINGER

VEGE-BOUILLON 8-tern uden gær ØKO vegan
• Disse bouillonterninger er grøntsagsbouillon uden gær. En del
 forbrugere undgår gær - vil du have del i deres indkøb, så husk   
 denne i jeres sortiment

• Grøntsagsbouillon uden gær giver en god autentisk smag til maden
 og kan hjælpe med at fremhæve smagen i de grøntsager der måtte 
 være i diverse supper og saucer.



Økologiske bageingredienser til julens bagværker. 
Biogan har længe haft en pose med 1 kg. bagepulver, nu introducerer vi en konsument pose med 100 gram. 
Mange forbrugere har meldt tilbage, at de synes Biogans økologisk bagepulver ikke smager så kemisk og 

gennemtrængende som konventionel bagepulver.

Basis ingredienser til bagning
- bagepulver & vaniljesukker

• Biogans vaniljesukker er rørsukker og hele 7% vanilje

• Vaniljesukker har en sødlig, aromatisk smag og duft

• Bruges som hævemiddel i bagværk

• Bagepulver er en kombination af syre og base,   
 og reaktionen mellem disse sker når bagepulver  
 kommer i kontakt med væske og varmen fra ovnen.

100 G
OBS

* Produkterne findes i Biogan's sortiment10

6 stk 90 min.

Glutenfrie cookies

Ingredienser:
150 blødt smør 
125 g rørsukker 
125 brun farin *
1 æg
125g rismel *

2 tsk vaniljesukker * 

1 tsk salt *

1 tsk bagepulver *

250g hakket chokolade *

125g mandelmel *

1 tsk natron *
Skallen af 1 citron

Opbevar dem i lufttæt beholder, for at bevare sprødheden.

• Brun farin kaldes også puddersukker eller brun sukker. 
 Kært barn har mange navne.

• Brun farin er lavet at rørsukker samt melasse.

• Brun farin har mange anvendelsesmuligheder, men de mest   
 populære må være til bagning, glasering af kød, til Irish Coffee, og  
 til ymerdrys blandet med smuldret rugbrød

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 175  grader varmluft.
Rør smør, sukker, brun farin, og æg blødt i en skål.
Bland rismel, mandelmel, natron, vaniljesukker, bagepulver og citronskal i en anden skål.
Hak chokoladen i grove stykker og kom det i smør dejen.
Tilsæt de tørre ingredienser med smør dejen og rør godt sammen. Sæt derefter massen på køl i 
minimun en ½ time.
Lav 6 runde kugler og placer dem på en bageplade med bagepapir. Mas dem lidt flade med 
hånden. De flyder en del ud, så der skal være god plads mellem dem.
Bag dem i ovnen i ca. 10-12 min.
Tag dem ud af ovnen og lad dem køle af på en bagerist.

NYHED

Bagepulver 100g:

Vaniljesukker 100g:

Brun farin 500g:



Nye medlemmer til familien
Hele koriander & tørret persille
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Vi pakker store poser og giver store besparelser til dine kunder.

Biogan har et bredt sortiment af både klassiske og eksotiske  økologiske krydderier.

NYHED

2 portioner 20 min.

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Ristede kartofler m/ indiske krydderier

600g små kartofler 
1 tsk hele korianderfrø *

2 tsk sennepsfrø 

½ tsk chiliflager *

Salt *

Skrub kartoflerne og kog dem næsten helt færdig.

160 ml kokosmælk *

2 spsk. rapsolie *

Hæld vandet fra kartoflerne, og lad dem dampe tørre i gryden 
et øjeblik.
Rist korianderfrø og sennepsfrø i lidt olie på en pande til det dufter.

1 håndfuld frisk koriander

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Tilsæt de kogte kartofler, chiliflager og gurkemeje, og rist kartoflerne
til de er gyldne og sprøde. Læg de ristede kartofler i en skål.

Hæld kokosmælk på panden, og giv den et opkog, så kokosmælken 
tager smag fra de tilbageværende krydderier. Krydr med salt.

Hæld den krydrede kokos fra panden over kartoflerne i skålen, og 
drys med frisk koriander.

• Koriander er et meget brugt krydderi i   
 Indiske og Sydamerikanske madretter.

• Persille er det mest anvendte krydderi i   
 det nordiske køkken, og det er både med 
 til at give smag og farve til maden.

Hel koriander 100g:

Persille 50g:

• Koriander kan bruges hele eller stødte. 

• Ved at riste frøene på en tør pande ved  
 middelvarme og konstant omrøring   
 fremhæves smagen.

• Tørret persille kan erstatte den friske 
 persille  og kan ligeledes bruges i urtete.



Biogans Exclusive serie er et snack sortiment bestående af diverse nødder og tørret frugt.

Eksklusive produkter 
til årets julekurve

• Poserne er alle udstyret med EUR hul, så du selv kan vælge om sortimentet skal hænge 
 eller stå på en hylde.

UPS'er

• Designet er iøjenfaldende og let genkendeligt.

• Sortimentet er velegnet til kurvesalg og til flotte udstillinger.

• Mandler, peanuts og kokosflager er ristet, krydret og blandet i vores faciliteter i Aarhus.

• Peanuts er tørristede uden tilsætning af fedtstof og har ligget i saltlage 
 - så ingen fedtede fingre.

12

Vejl. udsalgspris
28,-

Tag 2 for 50,-



The Bridge
Fra kilden i bjergene!
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The Bridge var en af de første producenter af økologiske plantedrikke i Europa, og kvaliteten af deres produkter er i top. 
Der findes mange dagligvarekæder i Danmark, hvor plantedrikke er blevet private label, og derved er prisen blevet lavere. 

Hvis I vælger dette sortiment fra The Bridge differentierer I jer, og kan skabe en bedre avance.

100 % økologiske produkter med masser af sjæl

• Vand er en af de mest relevante ingredienser, og stammer fra en kilde i Lessini bjergene i  
 Norditalien

• Hovedparten af de øvrige ingredienser er dyrket i Italien

Soya cuisine 200 ml

Havre cuisine 200 ml

Ris cuisine 200 ml

Sojadrik Naturel 1L
Mandeldrik 1L

Sojadrik:  
• Kan bruges som alternativ til mælk på morgenmadsprodukter samt i madretter, sovser,  
 desserter og kager.

Mandeldrik:  
• Kan bruges til tilberedning af kager og desserter og smager pragtfuldt som en afkølet drik. 

Ris cuisine - Havre cuisine - Soja cuisine:
• Kan bruges til de retter, hvor man ellers ville bruge fløde og er velegnet, hvis man ikke tåler 
 eller ikke spiser mælkeprodukter. 
• De kan ikke piskes, da der ikke er tilsat nogen form for fortykningsmidler eller stabilisatorer.

• De er alle veganske, laktose-og kolesterol frie, og de fleste produkter er også glutenfrie



14

Stort prisfald
- på mandler, paranødder & cashewnødder

Netop nu er priserne på mange nøddetyper rigtig gode. 
Det skyldes bl.a. at høsten har været god. 

Nødder kan sælges og spises året rundt, men jul og nødder 
er det perfekte match.

• Spis som snack, som de er eller rist dem selv.

• Brug dem i bagværk, på morgenmaden, til julegodter, i madlavningen eller i julekurven.

• Biogans mandler fra Spanien er ekstra store og flotte. Dette giver masser af smag samt et meget
 lille indhold af bitre mandler.

• Vores produkter er så flotte at vi godt tør vise dem i vore gennemsigtige poser, 
 som er lavet af PP/PE materiale

Biogan er din innovative leverandør, 
både hvad angår nye produkter samt emballage

• Poserne som vi har anvendt i mange år, lever op til de krav, som mange dagligvarekæder vil   
 stille til deres leverandørers emballager de kommende år

• Vi skåner miljøet ved at bruge en mere enkel indpakning

• Vi skjuler intet -  derfor den gennemsigtige emballage

• Posernes kvalitet sikrer produktets levetid og nedsætter madspild

Nødder til hverdag og fest:



15

4 portioner

20 min.Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Risotto på perlespelt m/svampe

25 g smør

300g blandede svampe 

1 tsk olivenolie *

1 hakket løg 

1-2 tsk hvidløgspulver * 

Smelt halvdelen af smørret i en tykbundet pande med høj kant ved medium varme. Tilsæt svampene og steg dem til de er bløde og gyldne. 
Tilsæt lidt olivenolie hvis nødvendig. Kom dem på en tallerken.

• Perlespelt er en ældgammel hvedesort. Spelt bliver også   
 kaldt for en urhvede. Perlespelt er polerede speltkerner. 

Perlespelt: 

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Perlespelt
- hvedesort med mange år på bagen

• Husk altid at skylle speltkernerne grundigt i vand inden    
 brug, da det forhindrer skum ved kogning.

• Perlespelt er i dag en populær tilføjelse i madlavningen

• Produktet bruges ofte i både bagning og salater eller i   
 gryderetter, risotto eller grød som substitut for ris.

3 stængler frisk timian 

325g perlespelt *

1 ltr varm grøntsagsbouillon *

150g babyspinat 

3 spsk grøn pesto *

40g creme fraiche

Smelt resten af smørret på panden og tilsæt løg. Tilbered til de er bløde, og tilsæt da hvidløg og halvdelen af timianen og steg 1 minut. Tilsæt 
perlespelt og efter et par minutter tilsættes bouillonen, og lad så retten simre i ca. 20-25 minutter indtil perlespelten er mør, men stadig med 
lidt bid.

Rør forsigtig babyspinat i retten og tilsæt 2 spsk. pesto, creme fraiche og resten af timianen. Kog 1 -2 minutter.
Server med det sidste pesto på toppen af retten

• Perlespelt giver  en væsentlig kortere tilberedningstid.

• Brug perlespelt i brød, da perlerne suger saft til sig, og giver   
 dermed et lækkert og safttigt brød.

Er god til at binde 
vand og er derfor 
med til at gøre et 

brød saftigt



Non food produkter 
af bæredygtige materialer

Dekorativ nøddeknækker:
• Flot nøddeknækker lavet i bøgetræ med to nuancer

• Et dekorativt element i nøddeskålen

• Den har et nemt gevind, så nødderne er nemme at 
 knække uden at få ondt i fingrene 

Biogan er ikke kun leverandør af økologiske fødevarer 
- hos os finder du også et bredt og spændende non-food sortiment:

• Mere end 50 forskellige trævarer og børster til køkken og hjem

• Bomuldsposer i økologisk bomuld til opbevaring af frugt, grønt med mere

• Opbevaringsglas

• Papirprodukter

• ... og meget mere - gå ind på https://shop.biogan.dk/shop/nonfood-13s1.html 
 og se vores fulde sortiment

Aktuelle sæson produkter:

Kageruller:
• Kagerulle i bøgetræ med dejligt greb

• Bløde runde linjer

• Fåes i størrelserne 440 mm, 400 mm og 
 170 mm inkl. håndtag (børneudgave)

• Findes både med metal akse og plastik leje 

Se flere trævarer på 
https://shop.biogan.dk/shop/traevarer-38s1.html

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


