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Aroniasaft

- Nyt produkt i saftserien

Aroniabærrets historie:
•

Aroniabærret - også kaldet surbær - stammer fra Nordamerika, og kom til Europa i det 			
18. århundrede.

•

Bærret har en flot dyb lilla farve, og en meget karakteristisk syrlig smag.

•

Aroniabær er fyldt med antioxidanter og vitaminer.

Nyt medlem til Biogans række af naturlige safter:
•

Aroniabærrene plukkes og bliver koldpresset (presses ved stuetemperatur). Herefter bliver
saften skånsomt pasteuriseret i kort tid ved ca. 80 grader celcius.

•

Saften kan drikkes rent eller fortyndes med vand.

•

Brug blandt andet aroniasaften i bagværk eller i yoghurten for smag og vitaminer

•

Aroniabær er fyldt med antioxidanter og vitaminer.

•

Designet på flasken passer til de andre safter vi har i sortiment.

Start på et nyt år!
Mange vælger at starte det nye år
med nye sunde vaner.
Sørg derfor for at have fokus på
dette, og lav et tema med fokus
på sundhed
Gå ind på biogan.dk/shop og
se flere af vores rene safter
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Panela

- uraffineret rørsukker

NYHED

Uraffineret økologisk sukkerrør
Panela er uraffineret rørsukker, som stammer fra Colombia. Panela udvindes af sukkerrør, som høstes
ved håndkraft, og dernæst bliver saften presset ud af sukkerrøret.
Saften bliver indkogt til en sirup og derefter nedkølet, hvorved der opstår sukkerkrystaller.
Ud af 100 kg. sukkerrør produceres der 10 kg. panela.

Derfor skal du sælge panela:
•

•

Biogan vil gerne arbejde med at tilbyde lækre erstatninger til
almindelig hvidt sukker. Som led i denne proces, har vi indkøbt
denne panela, som er utrolig lækker, og som er skånsomt- og
håndværksmæssigt produceret.
Når vi spiser sukker, kan vi lige så godt spise sukker fyldt med 		
naturens næringsstoffer samt sukker som ikke kun smager sødt.

•

Panela har en lækker karamelliseret smag

•

Vi vil forslå, at du sælger denne, da den passer godt ind i tiden, 		
hvor mange forbrugere gerne vil bruge lækreog eksotiske 		
ingredienser og samtidig spare på sukkeret.

Gulerodskage med panela
Ingredienser:
275g revede gulerødder
250g rapsolie *
250g hvedemel
2 tsk bagepulver *
100g mandelmel *
200g panela*
4 æg
1 tsk Ceylon kanelpulver *

1 kage
50 min.

Frosting glasur:
300g neutral friskost
50g panela *
1½ tsk citronsaft

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 180 grader varmluft.
Bland æg, panela, kanel og olie i en skål, og rør blandingen sammen med håndmixer i ca. 5 minutter.
Bland mel og bagepulver og kom det i æggemassen. Tilsæt herefter de revede gulerødder og mandelmel.
Kom dejen i en smurt springform på ca. 25 cm. og kom den i den forvarmede ovn i ca. 40 minutter.
Køl kagen ned efter endt bagning før frosting påføres.
Frosting:
Rør friskost, panela og citronsaft sammen med en håndmixer.
Smør frosting på den afkølede kage og pynt eventuelt med grofthakkede valnødder.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment
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Moringa pulver

NYHED

Moringa har vundet popularitet i en række europæiske lande. Biogan vil gerne være med til at
danske forbrugere lærer dette produkt bedre at kende.
Der findes enkelte produkter på markedet allerede, men vi kan tilbyde moringapulveret
til en hidtil uset GOD PRIS.

Moringa træet:
•

Moringa træet stammer fra Asien og Afrika.

•

Træet går også under navnet " Livets træ", da mere eller mindre alle delene af træet kan 		
bruges til forskellige formål.
Moringa er et naturligt superfood fyldt med vitaminer, proteiner, jern og antioxidanter.

•

Moringa pulver:
•

Pulveret laves af bladene fra moringa træet.

•

Bladene tørres ved lav temperatur eller soltørring og bliver herefter
knust og til sidst fintmalet.

•

Moringa pulver har en flot grøn farve og smager let bittert, lidt som
grøn te

•

Brug moringa pulver til shakes, smoothies og som drys på yoghurt
eller omeletter

•

Pulveret er også velegnet som ingrediens i brød og kager.

Moringa Smoothie

1 portion
5 min.
Ingredienser:
2,5 dl mandeldrik *
1 spsk moringa pulver *
1 stk frossen banan
Fremgangsmåde:
Kom alle ingredienserne i en blender, og blend til massen
er blød og cremet.
Server straks
* Produkterne findes i Biogan's sortiment
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Quick Grød

- En sand grød renæssance

Få glæde af trenden med convenience food og produkter to-go.
Biogan tilbyder nu 3 typer af grød i økologisk kvalitet, som kan spises på kontoret, på gaden, ja alle steder.
Det gode ved disse produkter er at de ikke er tilsat roe- eller rørsukker, men i stedet er de sødet med yacon sirup.
Derudover er de veganske, rige på fibre og en god kilde til proteiner.
Spis den:
•
På farten, på arbejde, udendørs.
•
Som mellemmåltid og i stedet for kager og chokolade.
•
Som en bevidst nydelse.
I koppen finder man en pose med grød og en pose med yacon sirup samt en ske. Hæld kold eller varm drikkelse* på
grøden og lad den trække 3-6 minutter - og voilá, du har den lækreste mad, som kan spises på alle tider af døgnet.
Grøden er sødet med yacon sirup, som er et sødemiddel, der er udvundet af rødderne fra yacon planten.
Forskellen i emballagen på vores grød og andre producenters er, at vi IKKE bruger plastkopper. Vores kopper er lavet
pap med coating - hvilket gør produktet mere miljøvenligt.
* Grøden kan tilberedes med både kolde og varme drikke. Man kanbruge mælk, plantedrik eller vand i tilberedningen.

3 lækre varianter
Nøddegrød - sødet med yacon:
Til alle som elsker nødder - så er denne blanding lige sagen - her får
du en grød med 3 slags nødder (valnødder, hasselnødder & mandler).
Kernegrød - sødet med yacon:
Her får du en grød spækket med græskarkerner, hørfrø og chiafrø
smagt til med cacao nibs, rosiner og tranbær.
Godnatgrød - sødet med yacon:

YACON

GRØD
1,8-2 dl

1

2

3-6
minutter

3

Denne grød er specielt udviklet til at tilfredsstille den søde tand før
sengetid. Kamilleblomst og muskatnød virker berolignende, banan har
en muskelafslappende effekt og kanelen afhjælper sukkertrangen.
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Kakaosmør
Dråber
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Kakaosmør har med udbredelsen af den mere veganske livsstil udviklet sig til et trendy produkt, da smørret
især anvendes i en række af veganske opskrifter.
Vi har oplevet en kraftig stigning i interessen for kakaosmør og kan nu tilbyde kakaosmør støbt i pastiller.
En af årsagerne til den øgede interesse er, at den bruges til at lave hvid chokolade uden mælk samt til
bagning af kager uden mælk.

Kakaosmør dråber:
•

Kakaosmør produceres ved at presse kakaomasse.
På den måde får man separeret kakaosmør og kakaopulver.

•

Kakaosmør støbt i pastiller gør det nemmere at afveje og smelte.

•

Kakaosmørren har en dejlig duft af kakao og en meget
aromatisk smag.

•

Kakaosmør kan anvendes til at fortynde chokolade - tilsæt fx
10-15 % kakaosmør til din chokolademasse - det gør 		
det nemmere at arbejde med chokoladen.

•

Ideel til bagning og desserter, hvor kakaosmør ofte kan erstatte
margarine og smør i opskrifterne.

•

Kakaosmør kan også anvendes til hjemmelavet kosmetik.

Vegansk chokolade
Ingredienser:
120g kakaosmør dråber *

25 min.
14 stk

1/2 dl ahornsirup *
50g kakaopulver u/sukker *
1 tsk vaniljeekstrakt
1knivspids havsalt *
Cacao Nibs til drys på top *
Fremgangsmåde:
Sæt 14 små muffinforme eller lignende på en bageplade med bagepapir.
Smelt kakaosmør dråberne over et vandbad.
Når dråberne er smeltet, tilsæt da ahornsirup og rør blandingen godt sammen. Tag herefter massen af varmen og sæt på bordet.
Tilsæt nu kakaopulver, vaniljeekstrakt og salt, og rør rundt til der ikke er klumper i massen.
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Smag til og tilføj eventuelt ekstra sirup hvis det ønskes.
Fordel massen i de klargjorte forme og top dem med lidt havsalt eller cacao nibs.
Sæt chokoladerne på køl eller frys i 10 minutter.
Kom chokoladerne i en lufttæt beholder og opbevar dem i køleskab.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Cacaonibs med Yacon
- en lækker snack

NYHED

Info:
•

Cacao nibs er den mest rå form for chokolade og den mest nærende.

•

Cacao nibs er den tørrede kakaobønne, der er hakket i mindre stykker.

•

Kakaobønnen stammer fra den fineste kakaofrugt i Peru.

•

Nibsene er sødet med yacon sirup, som er et sødemiddel, der er udvundet af rødderne fra yacon planten.
Yacon siruppen er med til at gøre smagen rund og blød.

•

De bruges ofte som et alternativ til mørk chokolade.

Anvendelse:
•

Spis dem som de er og nyd den lækre chokoladesmag.

•

Blend dem i en smoothie eller juice for at få lækkert twist af chokolade.

•

Tilsæt dem i en nøddemix eller brug som drys på frugtsalat til børnene.

Hurtig og nem müslibar m/ cacao nibs
Ingredienser:

8-10 stk

150g dadler u/sten *
50-60ml vand

15 min.

150g hirseflager eller boghvedeflager *
Kakaopulver *
Cacao nibs *
Kokosmel *
Fremgangsmåde:
Blend dadlerne med vand (kom vandet i lidt af gangen så massen ikke bliver for våd) til en cremet masse.
Kom den blendede masse i en skål og tilsæt flagerne og kakaopulver efter smag til du får en lidt fedtet masse.
Massen kommes i fad med bagepapir og spredes ud så du får et jævnt lag med en passende tykkelse for en müslibar.
Drys med cacao nibs og kokosmel
Stil fadet på køl i ca. 3 timer til massen har sat sig.
Efter køl skæres massen ud i den ønskede størrelse og pakkes i en lufttæt emballage
* Produkterne findes i Biogan's sortiment
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Nøddemix
Convenience Food
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Cassiopeia, Delfin, Svane

Snacks on-the-go:
Der er en helt tydelig udvikling mod at forbrugeren snacker mere og mere, og derfor er der sket en stigning i
ønsket om at finde sundere alternativer til slik og chokolade.
For at imødekomme denne efterspørgsel har Biogan lavet en serie af 30g poser med nøddeblandinger og
tørret frugt.
Cassiopeia Mix - rå usaltede nødder:
Lækker kombination af mandler, hasselnødder, cashewnødder & paranødder.
Delfin Mix - usaltede nødder &
Smagfuld kombination af rosiner, mandler, hasselnødder, cashewnødder.
Svane Mix - ristede & saltede nødder:
Sprød mix af mandler, peanuts, cashewnødder og pistacienødder.

USP'er:
•

Forbrugeren kan selv vælge om man ønsker rå nødder eller ristede og saltede nødder.

•

Biogan har valgt at lave poser med 30g, som er den mængde, at man fra myndigheder anbefaler at
spise dagligt.

•

De små poser er handy, nemme at servere samt hygiejniske.

Fordelene for dine kunder:
•

De bruger poserne som en lille madpakke snack til sig selv eller børnene.

•

De har poserne i skuffen derhjemme, når de har en "sød tand".

•

De køber snackposer, når de har brug for et energiskud sidst på dagen.

•

De vil typisk købe poserne når de er ude at handle og er lidt sultne.

Vi foreslår, at I eksponerer poserne i en kurv eller lignende, ved kassen eller i jeres snack afdeling.
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Cassiopeia

Delfin

Svane

Nøddemixposerne er også velegnet som mødeforplejning, i det flere ønsker et sundere alternativ
til slik og kager. Derudover er de hygiejniske, fordi de er portionspakket.
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Falafel mix

- en dejlig genvej til fantastiske falafler
Nemt, lækkert og lige til...
Falafler er en traditionel Middelhavs kost, hvor hovedingrediensen er kikærter med masser af fibre og proteiner.
Biogan’s falafelmix er dejlig krydret og indeholder kun naturlige ingredienser. I løbet af kort tid kan du tilberede et
lækkert måltid. Falaflerne kan nydes både varme og kolde.
Spis dem på en traditionel måde i et flad- eller pitabrød eller på en mere moderne måde i en burger, sandwich
eller med en lækker salat.
Næringsmæssigt er det også en skøn måde, at få en masse gode proteiner og kostfibre på. Især hvis man er
veganer eller vegetar, eller blot ønsker en kødfri dag er falafler en oplagt måde, at erstatte kød på.

NYHED
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Seitanmel
- hvedegluten

Økologisk seitanmel - til det vegetariske- og veganske køkken
•

Hvedegluten - også kaldet seitanmel - er hvedemel, som er blevet vasket så al stivelse,
farve m.m. er vasket ud og kun gluten delen er tilbage.

•

Tilberedt seitan kan bruges som køderstatning. Konsistensen ligger utrolig tæt på det af
rigtig kød, og det er rigt på proteiner, og har et lavt fedtindhold.

•

Seitan har været kendt i Asien i mange århundreder, hvor det især indenfor
den buddhistiske verden, blev brugt som køderstatning.

•

Seitan har mange anvendelsesmuligheder - veganske bøffer, veganske pølser,
veganske kødboller

NYHED

Europæiske råvarer:

Basis Seitan

3 portioner

•

Særligt for Biogans seitanmel er, at det kommer fra Europa,
og ikke fra Asien som meget andet seitan gør.

•

Jo færre kilometer varerne skal fragtes rundt om i verden,
jo lavere kan C02 udslippet blive - og lidt er også godt.

30 min.

Ingredienser:
4,5 dl seitanmel *

1 tsk løgpulver

1 tsk hvidløgspulver *

1 tsk paprika *

1 tsk fint salt *

4,5 dl vand

1 portion grøntsagsbouillon til kogning *
Fremgangsmåde:
Bland seitanmelet sammen med alle krydderierne
Tilsæt vand og bland dejen - dejen er meget elastisk, men det er helt normalt.
Ælt dejen i 5 minutter, som en almindelig dej. Det er vigtigt at ælte dejen godt, da det er æltningsprocessen, der får massen til få en
kødlignende struktur.
Del herefter dejen i 3 stykker, og form dem som boller og tryk dem lidt flade.
Find en stor gryde og lav bouillonen (gryden skal være stor, da seitandejen kan hæve rigtig meget).
Når bouillonen koger lægger du seitan stykkerne ned i vandet, og lader dem koge ved medium varme i ca. 25 minutter.
Herefter er seitanen klar og kan spises som den er, eller steges på panden.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment
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Stearinlys i økologiske &
bæredygtige materialer
Nyd de smukke lys i mørke stunder - med god samvittighed og et godt indeklima.
Stearinlys skaber en varm atmosfære og kan give det sidste touch til en flot borddækning.

Derfor:
•

Disse fine stearinlys har en smuk unik struktur og fåes i 6 skønne farver.

•

Lysene er lavet af 100% ren palmeolie fra økologiske palmeplantager.

•

Den økologiske stearin er opvarmet ved solenergi og farvepigmenterne er uden giftige substanser.

•

Emballagen til lysene er lavet af genbrugspap.

•

Der er kun brugt økologiske æteriske olier til at parfumere lysene.

•

Lysene er et renere alternativ, der giver bedre luftkvalitet indenfor, når du tænder dem.

•

Udleder færre partikler.

•

Lysene er desuden mærket RSPO Trademark, hvilket er det internationale mærke, som sikrer at de er
lavet af palmeolie fra certificerede og bæredygtige landbrug.

NYHEDER
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Stort prisfald

- på chiafrø & grønne linser
Grundet bedre indkøbsmuligheder, samt en
generel vigende markedspris, kan vi nu tilbyde
skarpere priser på grønne linser og chiafrø.

Grønne linser:
•

Linser er en billig og sund ingrediens og kan bruges i mange madretter.

•

Linserne indeholder 25g protein og 11g fiber pr. 100 gr. samt kun
1 % fedt. Produktet er derfor et godt valg, når vi taler sund og mættende
mad i denne tid.

•

De kan spises i veganske og vegetariske retter, men bestemt også 		
sammen med kød og fisk.

VIDSTE DU... at bælgfrugter tæller med i de 600 gr. frugt og grønt
vi anbefales at spise dagligt?

Chiafrø:
•

Chiafrø stammer oprindeligt fra Mexico og Guatemala og har været kendt i
mere end 4000 år.

•

Chia er mayaernes ord for styrke, og de blev anset som værende vigtig 		
benzin for løbere, rejsende og krigere samt budbringere, der efter sigende
kunne løbe hele dagen på en lille håndfuld chiafrø.

•

Frøene kan anvendes i glutenfrit bagværk til at samle dejen eller tilføre en
stor mængde kostfibre. De kan ligeledes bruges i grød, brød eller kager for
flere kostfibre og mere bid.

Hvide Chiafrø:
•

Som en nyhed kan vi nu tilbyde hvide økologiske chiafrø.

•

Chiafrøene er en ernærings "bombe" med 30g kostfibre
og 20g protein.

•

Chiafrø bruges i mange diæter. Tilsættes de i vand, suger
de en masse vand og virker derfor dejlig mættende. I det
veganske køkken anvendes de meget som erstatning for
æg i madlavningen.

NYHED

Vi opfordrer til at sælge både de hvide og de sorte chiafrø, da det giver dine kunder en valgmulighed
samt en mulighed for at "lege" med farverne, når de bruger chiafrø i madlavningen.
Chiagrød er en særdeles populær ret - men få inspiration på biogan.dk/opskrifter/
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Husker I..?
Biodynamisk rød- og hvidvinseddike
•

Vineddike af høj kvalitet.

•

Lavet af druer fra biodynamiske Demeter-certificerede vinavlere i
Grækenland.

•

Produceret uden tilsætnings- og konserveringsmiddel.

•

100 % naturlige produkter.

Kalamata & grønne oliven mix med sten
•

En lækker blanding af oliven med sten, som komplimenterer
hinanden godt.

•

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

•

Flot farvespil med dette mix af lyse og mørke oliven, som ser
lækker og indbydende ud på fx tapas bordet.

Bælgfrugter på dåse
•

Et flot iøjenfaldende og genkendeligt design

•

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

•

Egner sig i særdeleshed til veganske og vegetariske retter.

•

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

•

Dåserne er BPA-fri.

Pris forslag
1 dåse for
11,00 kr.
2 dåser for
20,00 kr.
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Franske Anis Pastiller:
•

En lækker økologiske anis pastil som fåes i 6 lækre smagsvarianter.

•

Simpel opskrift - KUN 3 ingredienser.

•

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

•

Det tager 15 dage at skabe denne fine lille pastil.

Masser af gode grunde:
•

Smuk æske med gennemtænkt og eksklusivt design.

•

De flotte farvespil i designet vil være flot i en udstilling eller i en gavekurv.

•

Kun naturlige og økologiske ingredienser.

•

Lavt kalorieindhold.

•

KUN 12 æsker pr. display.

•

Display fylder KUN 9x11 cm.

•

Ideel på disken.

•

Lang holdbarhed.
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Sælg flere varer gennem
de sociale medier
Som forhandler af Biogans produkter har I mulighed for at modtage billede- og
tekstmateriale, som I kan bruge på jeres egne sociale medier. På denne måde kan I
markedsføre og gøre jeres kunder opmærksomme på de mange spændende produkter, som så
i sidste ende vil øge jeres omsætning.

Masser af inspiration og nyheder
På Biogan's Instagram profil finder I:
Nyheder
Inspiration
Konkurrencer
På Biogan's hjemmeside www.biogan.dk finder I:
Nyheder
Opskrifter
Kataloger og meget mere
Kontakt os hvis I ønsker at høre mere eller komme på vores mailingliste.
Skriv til kontor@biogan.dk
Hvad kan I bruge vores platforme til?
•

I kan blive inspireret til nyheder i Jeres butikker

•

Henvise Jeres kunder for yderligere information

•

Holde Jer opdateret om stort og småt
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