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Aronia pulver:

• Dette aronia pulver er et 100% rent produkt.

• Tilsæt det i smoothies eller til din græske yoghurt med granola 
 og lidt honning.

• Aronia pulveret kan anvendes på mange måder.

Aronia
- bær, saft eller pulver

Aronia kan komme ind under kategorien "superfood", da de indeholder masser af vitaminer, antioxidanter og 
mineraler. Bærrerne stammer oprindeligt fra Nordamerika, og kom til Europa i den 18. århundrede.

Aronia er små sorte bær, også kaldet surbær på grund af deres let bitre og syrlige smag.
Aronia bærret har mange anvendelsesmuligheder og kan fåes i forskellige variationer.

1 portion

10 min.
Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Grød med aronia pulver

1,5 dl speltflager, rugflager, quinoaflager, boghvedeflager eller  
hirseflager *

2,5 dl risdrik *

1 knivspids salt *

1,5 tsk aronia pulver *

Lun risdrik i en gryde ved svag varme.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Server evt. med tørrede bær på toppen.

Tilføj resten af ingredienserne og kog indtil grøden har den ønskede konsistens.

1 tsk chiafrø eller hørfrø *

NYHED

• Kan også bruges som et naturligt farvemiddel. Pulveret har en 
 flot dyb lilla farve.

• Få det nyeste skud på stammen af aroniaprodukter.
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Aronia saft:

• Til denne saft er der udelukkende anvendt økologiske   
 aroniabær dyrket i Bulgarien.

• Aroniabærrerne plukkes og koldpresses (presses ved    
 stuetemperatur). Herefter bliver saften skånsomt pasteuriseret i   
 kort tid ved ca. 80 grader celsius.

• Saften kan drikkes rent som et morgenshot eller fortyndes  
 med vand.

• Brug aronia saften i bagværk eller bland med lidt yoghurt.

• Designet på etiketten passer til vores andre safter i sortimentet.

Aronia bær:

• Som vores andre aronia produkter er disse tørrede   
 aroniabær spækket med vitaminer og antioxidanter.

• De tørrede aroniabær er 100% rene.

• Efter at være blevet høstet, tørres de i solen og til sidst renses de  
 blidt for at fjerne eventuel snavs.

• Bærrerne kan spises som snack eller bruges i müsli og bagværk.

TIP:

Lav et spændende aronia 
tema til din butik.
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Rød linsemel:
• Rød linsemel er lavet på formalede røde linser. 

• I forhold til andre bælgfrugter er smagen mildere. Den milde smag kan
 give flere kunder, da der har været forespørgsler på ønsker om et  
 produkt med knap så markant smag.

Rød linsemel

2 portioner

20 min.
Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Linse pandekager

75g rød linsemel *

1 æg

140ml soja- eller mandeldrik *

Bland mel, æg, plantedrik og lidt salt i en skål og rør godt sammen
med håndmixer eller i røremaskine.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Lad dejen stå i ca. 15 minutter.

Server linsepandekagerne med spinatblandingen på toppen. Velbekomme.

NYHED

• Udvid sit sortiment med et naturligt glutenfrit produkt.

• Den er rig på proteiner og fibre.

• En lækker ingrediens i kager og brød, prøv fx. dette  
 nemme fladbrød:

Salt *

Varm en pande op, evt. med lidt fedtstof, og kom dej på panden i en passende størrelse. Steg pandekagen først 2-3 minutter på den ene side, 
og vend den så og steg i ca. 1-2 minutter på den anden.

3 håndfulde frisk spinat

1 fed hvidløg

1 løg

Sauter løg og hvidløg i lidt fedstof og efter et par minutter tilsættes spinaten. Krydr med salt og peber og lad det blive på panden til spinaten 
er faldet sammen.

Skyl spinaten.

Bælgfrugter har mange anvendelsesmuligheder, og de kan bruges i forskellige former. Linser er en god kilde 
til vegetabilsk protein. Røde linser kommer fra ærteblomstfamilien, og er en afgrøde som har været kendt i 

mange hundrede år. 

Tag 100g rød linsemel og tilsæt vand til du får en tyk dej.

Tilsæt eventuelt lidt salt og krydderier (spidskommen,   
oregano eller basilikum) og lad dejen stå i 5 minutter.

Kom dejen på en varm pande (evt. med lidt fedtstof) i en 
passende størrelse og steg dem først 2-3 minutter på   
den ene side og dernæst 1-2 minutter på den anden.

Opskrift på nemme fladbrød:

SPECIALITET

GOD SMAG

• Kan bruges til jævning og som bindemiddel.
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Morgenmadsprodukt uden tilsat sukker:

• Disse lækre poppede produkter er UDEN nogen form for  
 tilsat salt, sukker eller andre sødemidler.

• Brug dem som snacks eller i müsli og grød som et sprødt  
 indslag. De er også gode som drys på salater, til müslibarer, i 
 bagværk og desserter - kun fantasien sætter grænser.

• De poppede produkter er lavet ved at sætte dem under  
 højt tryk og med damp.

Poppet spelt/boghvede

4 portioner

20 min.
Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Hjemmelavet "coco pops"

100 g poppet boghvede*

1 spsk kakaopulver *

1 spsk carob pulver *

1 tsk stødt kanel * 

4 spsk kokosolie * 

Forvarm ovnen til 150 grader.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

4 spsk ahornsirup * 

2 tsk vaniljeekstrakt

Kom de poppede boghvede, kakaopulver, carob pulver og kanel i en skål og rør det rundt.

Kom kokosolie blandingen i skålen med de tørre ingredienser og rør sammen til de poppede boghvede er dækket jævnt.
Fordel derefter blandingen på bradepanden og bag i ca. 20 min. hvor der røres lidt med intervaller. 

• Disse naturlige og usødet poppede produkter er valgt, så du
 som forhandler kan give dine kunder et valg. I dette tilfælde
 et alternativ til de som ikke ønsker de sødede produkter,  
 eller de som selv ønsker at søde dem med fx sukker, sirup m.m.

Klargør en bradepande med bagepapir.

Hæld kokosolie, sirup og vaniljeekstrakt i en gryde. Varm ingredienserne ved svag varme og rør forsigtig til kokosolien er smeltet. Fjern hurtig 
fra varmen.

Når de er færdige, fjern da blandingen fra bradepanden og lad dem køle helt ned. Kom i en lufttætbeholder

Spis dem sammen med græsk yoghurt og frisk frugt.

NYHEDER

Vi har oplevet en stor interesse på poppede quinoa og kan derfor nu også tilbyde poppet spelt samt poppet 
boghvede. Med 3 produkter i kategorien kan I øge jeres kunders opmærksomhed på disse spændende 

produkter 

• Vækst i den poppede kategori = bredere sortiment til 
 dine kunder.

- morgenmadsprodukt uden tilsat sukker
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Falafelmix - NY EMBALLAGE:

• Spis dem på en traditionel måde i et flad- eller pitabrød eller på en  
 mere moderne måde i en burger, sandwich eller i en lækker salat.

• God kilde til proteiner og fibre.

• Fantastisk produkt til veganere og vegetarer eller til de  
 som blot ønsker en kødfri dag en gang imellem.

Falafelmix

4 portioner 40 min.

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Pita falafel

180g falafelmix *

225ml kogende vand

2-3 spsk olivenolie *

1 tsk knivspids hvidløgspulver *

1 tsk stødt spidskommen * 

Tilsæt kogende vand til falafelmixen og bland godt. Lad den trække i 15 min. Form falafelblandingen til ca. 15 kugler med en ske.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Salat

Agurk

Rødløg i skiver

Tomater

2dl græsk yoghurt*

Opvarm 2-3 spsk olivenolie på panden og steg falaflerne i 5-7 minutter på hver side.

Lun pitabrød i ovnen eller på brødrister og snit salaten

Fyld dit pitabrød med lækre sprøde falafler og din snittede salat.

Falafler er en traditionel Middelhavskost, hvor hovedingrediensen er kikærter med masser fibre og proteiner.

- første i en ny serie

• Biogan introducerer vores egen  falafelblanding som er dejligt krydret  
 og indeholder kun naturlige ingredienser.

• Falafler er et godt alternativ til kød og kan nydes både varme og kolde.

Salt & peber *

Bland græsk yoghurt med hvidløgspulver, spidskommen, salt og peber.

4 stk  fuldkorns pitabrød *

• Poser pakkes i flot æske.

Stærk synlighed på hylden.

Mere plads til 
kommunikation på pakningen. NYHED

NY
EMBALLAGE

Biogan's falafelmix er dejlig krydret og indeholder kun naturlige ingredienser. I løbet af kort tid kan du 
tilberede et lækkert måltid.
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Fregola:

• Lavet af semolina og vand for derefter at blive formet til små  
 kugler.

• Fregolaen er produceret i bronzeforme, hvilket giver dem en mere 
 porøs overflade. Det betyder at sovs og marinade hænger godt   
 ved og forbedrer smagsoplevelsen.

• Fregola er god i salat og i risotto lignende retter.

Fregola

4-6 portioner

40 min.Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Fregola salat

3 æg

Fint himalaya salt *

160 g fregola *

60 ml olivenolie * 

45g kapers * 

Kog æg til de er hårdkogte. Når de er nedkølet skal de pilles og skæres i små stykker og krydres med salt. Derefter sættes de til side.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

2 fed knuste hvidløg

1 spsk citronsaft *

2 stk hjertesalat

15 g frisk basilikum

45g ristede hasselnødder *

1 spsk tørrede tranebær *

Kog fregola som anvist på posen.

Varm olivenolie op til mediumvarme på en pande, og tilsæt kapers og hvidløgspulver og tilbered til de begynde at tage farve. Tag det af varmen 
og tag hvidløgene op af panden og tilsæt lidt salt til kapersen.

Fregola er en pastatype som stammer fra Sardinien, og er traditionel "Sardinian Pasta", 
også kaldet perle couscous.

- også kaldet perle couscous

• Fregola spises sammen med fisk og skaldyr

Kom de afdryppede fregola i en skål og tilsæt de ristede kapers og citronsaft og smag til. Tilsæt herefter salat, og basilikum. Lige inden 
servering tilsættes ristede hasselnødder, tranebær og de skårede æg.

NY 
STØRRELSE

Fregola bliver ofte forvekslet med couscous, hvilket har gjort at fregolaen har fået tilnavnet perle couscous.

• UNIKT produkt hos Biogan, da vi er blandt de første i Danmark med  
 dette produkt.

SPECIALITET
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Økologiske krydderier:

• Krydderier bruges primært som smagsgiver i mad, men   
 også farven i krydderiet kan have en vigtig effekt på maden.

• Om du vil lave traditionel nordisk mad eller gå i den mere eksotisk
 retning, vil du i vores sortiment finde masser af inspiration.

Krydderier
- value for the money

Kom jorden rundt - i hvertfald smagsmæssigt.  
Hos Biogan har vi et bredt sortiment af både klassiske og eksotiske krydderier.

• Value for the money.

Løgpulver:

NYHED

• Nyhed i vores brede krydderisortiment.

• Løgpulveret består af friske løg, der er blevet tørret og pulveriseret.

• Løgpulver fordeler den dejlige smag bedre end løg i stykker, og er  
 meget hurtigere at arbejde med i forhold til at bruge et helt løg.

• Et mellemstort løg svarer cirka til at bruge 1 tsk løgpulver.

• Super gode kilo priser.

• Løgpulver er en god smagsgiver til veganske retter.

SPECIALITET
Biogan sort peber 
vejl. pris pr. kg. 379,50 kr.

Eksempel: 

=  63 % besparelse

Sort peber fra konkurrent 
vejl. pris pr. kg. 1040 kr. 
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Tørret brændenælder:

• Brændenælder anses for at være en ukrudtsplante, men i det
 nordiske køkken er tørret brændenælde blevet et populært krydderi.

Specialiteter 
til dit sortiment

4 portioner 55 min.

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Brændenælde suppe

2 store kartofler

2,3 ltr vand 

500g porrer i strimler

65g tørret brændenælder * 

1 håndfuld lucernespirer
 (anden slags kan bruges)

Skær kartoflerne i grove stykker og kog dem næsten færdige.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

2 tsk tørret timian *

1 tsk salt *

1 ltsk kværnet peber *

3 tsk hvidløgspulver * 

3 spsk grøn pesto *

Frisk bredbladet persille til pynt

Sænk temperaturen og tilsæt resten af ingredienserne - også de kogte kartofler.

Kom suppeblandingen i en blender og blend i ca. 20-30 sekunder.

Hæld op i en skål og pynt med frisk persille og server med et stykke lunt brød.

Tørret persille:

• Persille er en klassiker i det danske køkken, og tørret persille 
 kan erstatte frisk persille i både saucer, dressinger m.m.

• Tørret persille kan også anvendes som urtete.

Kom 2,3 ltr vand i en stor gryde og tilsæt de tørrede brændenælder og bring det i kog.

Rør godt sammen og lad det småsimre i ca. 30 minutter.

• Persille er det nordiske krydderi.

SPECIALITET

• Brændenælder indeholder masser af vitaminer.

• Brug dem i te, bagværk, grød og smoothies eller som smagsgiver til 
 brug ved røgning.
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USP'er

• Perlespelt er polerede speltkerner.

• Det betyder at tilberedningstiden er væsenligt forkortet i forhold til  
 andre kornprodukter.

• Perlespelts anvendelsesmuligheder er mange - prøv dem i  
 bagning og salat eller i gryderetter, risotto eller grød, som  
 alternativ til ris.

• Perlespelt i brød er en god måde at sikre et saftigt brød, da  
 perlespelt er god til at binde vand.

Perlespelt

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.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

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 er blevet en populær tilføjelse i madlavningen, da anvendelsesmulighederne er mange. 

Spelt er en gammel hvedesort og består af polerede speltkerner.

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

brød saftigt
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Fokus på de nye kostråd:

• Grønne hele ærter er plukket modne, hvorefter de bælges  
 og tørres.

• Med et proteinindhold på 23% er disse tørrede grønne ærter   
 en rigtig vegansk proteinbombe.

• I de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen anbefales det at bruge  
 bælgfrugter i det daglige køkken.

• Udvid dit sortiment og få fokus på vækstområder.

Grønne ærter

1 portioner

20 min.
Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Grøn ærte spread

4 dl tørrede grønne ærter * 

1 dl vand 

1 dl creme fraiche

1 spsk olivenolie * 

1 knivspids hvidløgspulver * 

Læg ærterne i blød dagen før, da de mindst skal være i blød i 8 timer.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

1 spsk citronsaft *

½ tsk spidskommen  *

Salt & peber *

Ærterne skylles og hældes i en gryde med kogende vand.

Kog dem møre i ca. 40-60 minutter.

Server på et knækbrød eller et lækkert stykke ristet brød.

Tørrede grønne ærter hører til bælgfrugtfamilien, som er kendetegnet ved at være rige på proteiner og fibre. 
Højere mæthedsfornemmelse er også ofte en af fordelene ved bælgfrugterne.

OBS: kræver forberedelsestid

Lad ærterne køle ned når de er færdige med at koge.

Hæld alle ingredienserne i en blender, og blend til spreaden får en ensartet masse.

VÆLG 
BÆLGFRUGTER 

SPECIALITET



FOR A BASIC 
ORGANIC LIFESTYLE

- 100% dansk leverandør
- Udelukkende økologiske produkter siden 1996
- Et unikt sortiment, som dækker mange vigtige kategorier
- Vi arbejder altid på at skaffe nye spændende ingredienser

12

Udvid dit sortiment:

• Ideel som hurtig snack på farten.

• Brug dem som pynt på bagværk.

• Den skånsomme tørringsprocess sikrer at smagen ikke forsvinder.

Ananasbites &
bananmønter

Tørret frugt har en skøn naturlig sødme og kan anvendes til mange formål. Snacking af tørret frugt vokser.

- tørret frugt - en lækker snack

• En sprød topping på yoghurt eller grød.

• Skab ekstra salg med disse lækre impulsvarer.

• Et sundere alternativ til slik.

• Med en stigende vækst indenfor snacking af tørret frugt, kan I med 
 fordel udvide jeres sortiment med disse to specialiteter.

• IKKE tilsat sukker.

SPECIALITET
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Derfor:

• Denne italienske tomatkoncentrat indeholder 28%   
 tomatpasta, hvor gængse kun indeholder 22%.

• Der anvendes 5,6 kg tomater for at producere 1 kg. tomatpasta.
 Det betyder at der er brugt 840g tomater i denne koncentrat.

• Tomatkoncentrat er et "vidunder middel" i køkkenet. Det kan give  
 masser af smag, farve og skabe den helt rigtige konsistens i din mad 
 og sovser.

Biogan's tomatkoncentrat får rigtig meget ros af forbrugere og køkkener, som har prøvet den. Vi har valgt 
en leverandør i Italien som ligger midt i Emilia-Romagna, som er det største tomatområde i Italien for den 

type af tomater som anvendes til koncentrat. Fordelen ved at ligge centralt i produktionsområdet er, at man 
sparer transport og ikke mindst selvfølgelig at man kan processere tomaterne lige efter, at de er høstet.

Tomatkoncentrat

Der anvendes udelukkende økologiske tomater og tomaterne høstes "kontrolleret", hvilket betyder at de 
høstes når de har den rette modning og dermed den helt rigtige smag.

• Tilblivelsen af denne tomatkoncentrat sker ved at tomaterne   
 hakkes i små stykker, skind og kerner fjernes og massen koges ind 
 til den rette brix.

GOD SMAG
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Bæredygtig fiskekonserves - "Havets Brød":

• Fiskeprodukterne kommer på konservesdåser med lækre økologiske ingredienser.

• Marinaderne og saucerne er lavet med økologiske olier, grøntsager, krydderier og eddiker.

Hos Biogan fokuserer vi ikke kun på økologi, vi prioriterer også bæredygtighed rigtig højt. 
Fiskeprodukterne er pakket i BPA fri dåser og

3 nyheder fra

Biogan's fiskekonserves stammer fra traditionelle og bæredygtige fiskeri med stort fokus på 
havressourcerne. 

NYHED

NYHEDNYHED

• BPA fri indpakning

• Nænsom håndtering af produkterne, for at sikre bedst mulig kvalitet.

• Fiskene fanges med line fra fiskebåd tæt ved kysten. Ved brug af line er det muligt at tage hensyn til  
 truede arter, mindstestørrelse m.m.

• Muslingerne fanges i det dybe vand langs den spanske nordvest-atlantiske kyst.

• Fiskene dampes, hvorefter de håndpilles. Det betyder, at der ikke anvendes nogen form for kemi til at  
 fjerne skindet og fiskestykkerne er pæne og store.

• Emballagen er letgenkendelig og du giver dine kunder et godt og varieret udvalg af bæredygtig
 fiskekonserves.

GOD SMAG

SPECIALITET

- fra Pan Do Mar
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* Produkterne findes i Biogan's sortiment

3 stærke nyheder og en gammel kending:

Lys tun i økologisk olivenolie 120g:

• Den lyse tun kommer i flotte hele stykker og konserveres i olivenolie. Det lyse kød er saftigt og fyldt af velsmag.

• Brug tunen til en lækker tunsalat blandet med lidt cremefraiche og på et lækkert stykke brød eller i en Salad   
 Nicoise med tomat, æg og bønner. Brug evt. olivenolien fra tunen i din dressing for ekstra smag.

1 portioner

30 min.Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Muslingesalat

1,5 dl perlespelt * 

3 dl vand 

½ tsk salt

1½ spsk olivenolie * 

10 stk cherrytomater

Kog perlespelten som anvist på posen.

1 håndfuld rucola 

2 spsk kapers  *

Frisk persille til pynt

Bland olivenolie og citronsaft til en dressing og sæt til side.

Halver cherrytomaterne og hak rucola groft.

Drys til sidst dressingen udover og pynt med frisk persille.

Kom de kogte og drænede perlespelt i en skål, og bland dåsen med muslinger og dens marinade med perlespelten.

Fordel cherrytomater og den hakkede rucola oven på sammen med kapers.

1½ spsk citronsaft * 

GOD SMAG

SPECIALITET

NYHEDSardiner i økologisk tomatsovs 120g

• Nøje udvalgte sardinfileter uden skind og ben lagt i en smagfuld og lækker økologisk tomatsovs, der er tilsat   
 økologiske ingredienser som løg, hvidløg, paprika og havsalt.

• Brug sardinerne til din tapasanretning, som snack eller i retter fra middelhavskøkkenet, hvor de bidrager med   
 umami og salt.

NYHEDMakrel i økologisk dijon-sennepssovs 120g

• Pæne stykker nænsomt dampet makrel lagt i en velsmagende sauce lavet på økologisk dijonsennep, æbleeddike  
 og olivenolie tilsat løg og hvidløg.

• Rør makrellen og saucen sammen med lidt snittet purløg, og server det på et stykke ristet rugbrød evt. med lidt   
 røræg.

NYHED
Økologiske Muslinger i økologisk marinade 115g

• Muslingerne renses og konserveres i en marinade bestående af økologiske produkter som olivenolie,    
 æbleeddike, paprika, løg og hvidløg. Ingredienser som er med til at fremhæve muslingernes smag.

• Kom fx muslingerne i en salat med spanske toner, og brug gerne marinaden i din dressing eller prøv opskriften   
 nederst på siden.
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Bidrag til en sund livsstil:

• Rapunzel er særlig kendt for deres nøddecremer, som de startede med at producere tilbage i 1978

• Rapunzel introducerede som de første i verden en økologisk chokolade i 1988.

• Når du vælger Rapunzel produkter, får du produkter der skiller sig ud fra mængden.

• Et spændende og alternativt sortiment.

• Generelt for Rapunzels produkter er at de indeholder de bedst tænkelige råvarer og er så "rene" som muligt. 

Rapunzel

Biogan har siden 2017 haft ansvaret for afsætning af Rapunzel Naturkosts produkter i Danmark. En opgave 
Biogan er meget glade for, da Rapunzels produkter er lig med god kvalitet, økologi og fairtrade - værdier 

Biogan også vægter højt.

Grundstenen til Rapunzel Naturkost blev lagt i 1974, og siden da har de udviklet og udvidet deres 
virksomhed og er i dag en af de førende producenter og forhandlere af økologiske produkter i Europa. 

Deres HAND-IN-HAND Fairtrade koncept opstod, da de ikke ønskede at bruge mellemhandlere, og derfor 
køber de deres råvarer direkte gennem landmænd og deres egne handelsprojekter for at sikre kvaliteten af 

deres varer. Derudover sikrer de også en fair afregning til avlerne.

- økologi, lidenskab og kærlighed
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Chokolade- 
og nøddepålæg 

Bionella 400g:

• Lækker og cremet chokocreme med smag af hasselnødder og vanilje.

• Blød og rund smag der passer godt til brød, pandekager og bagning. 

• Et økologisk og vegansk stærkt alternativ til de velkendte og   
 konventionelle chokocremer på markedet.

Chokoladecreme Mørk Samba 250g:
• Mørk chokoladecreme til de som elsker smagen af mørk chokolade.

• Nødderne er blandet med ekstra meget fin kakao og ægte bourbon 
 vanilje, som gør den ekstra lækker og fristende.

• Økologisk og vegansk alternativ til konventionelle chokospreads.

• Velegnet til brød, pandekager og bagning.

Nøddecreme 250g:

• Vegansk nøddepålæg der smelter og er fyldt med velsmag.

• Nyd det på brød, pandekager eller i chokolade croissants.

• Indeholder hele 14% hasselnødder.

• Indeholder hele 45% nødder.

• Indeholder 30% nødder.

Vejl. 
kampagne 

pris
69,-

Smørepålæg er populært både blandt børn og voksne, og chokolade varianterne har brede 
anvendelsesmuligheder. Rapunzels chokolade- og nøddespreads er intet andet end veganske fristelser. 

Udvid sortimentet med disse tre specialiteter.

GOD SMAG

SPECIALITET
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Mariehøns med trøffelfyld 100g og 800g:

• Små lækre økologiske chokolader med trøffelfyld 
 lavet på hasselnødder.

• Brug til værtindegave,kundegaver, gavekurv, bordpynt m.m.

Chokolade og Snacks
Udvid dit snack sortiment med disse skønne chokolader og sprøde snacks.

Absolut nydelse på den gode måde.

Chokoladehjerter med trøffelfyld  100g og 960g:

• Små lækre økologiske chokolader med trøffelfyld 
 lavet på hasselnødder.

• Brug til værtindegave, kundegaver, gavekurv,   
 bordpynt m.m.

Sesambar neutral og sesambar m/chokolade 4x27g:

• Sprød snack med aromatisk ristede sesam og lækker 
 semi-sød chokolade.

• Placer dem på snack-hylde og som impulskøb.

• God og fristende snackbar.

NYHED

NYHED
NYHED

• Perfekte til madpakken.

• Gode til de små pauser.

• Hver mariehøne i 800g. bøtten har en stregkode i bunden, 
 og kan derfor sælges stykvis, og er gode til impulskøb.

GOD SMAG

SPECIALITET

Æskerne er 
ideel som 

værtindegave.
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Dadelsirup 250g:

• Den dejlige sirup er lavet af udstenet dadler, som koges i   
 vand. Dernæst presses og filtreres de, for til sidst at blive til sirup.

• Bruges som sødemiddel i te, smoothies og bagværk. Prøv  
 den ovenpå morgenyoghurt eller i sur/sød marinader m.m.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Fairtrade programmet er kendetegnet for Rapunzel varer, og dadelsirup og kakaopulver er ingen undtagelse.
Kvalitetsråvarerne bliver skånsomt bearbejdet og kommer fra 100% økologiske og pålidelige landmænd som en 

del af Rapunzels Hand-in-Hand Fairtrade program.

Helt naturlige produkter med søde toner

Kakaopulver u/sukker 250g:
• 100% ren kakao.

• Når kakaobønnen er høstet fermenteres, renses, ristes, presses og    
 formales de til henholdvis kakaosmør og kakaopulver som derefter bliver pakket.

• Kakaopulveret kan bruges til varm kakao, konfekt eller i 
 bagværk og desserter.

• Dadelsirup kan bruges i stedet for sukker.

• Kakaopulveret indeholder 10-12 % kakaosmør, hvilket giver et   
 lavt fedtindhold, en god opløsningsevne og en intens 
 kakaosmag.

Dadelsirup & kakaopulverSPECIALITET

GOD SMAG

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

4 portioner

3 timer

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Chokolade cashewmælk med 
dadelsirup

250g rå cashewnødder * 

9 dl vand 

100g dadelsirup *

3 spsk kakaopulver * 

Sæt cashewnødderne i blød i vand i 2-3 timer.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

Skyl cashewnødderne og kom dem i en blender.

Tilsæt dadelsirup, kakaopulver og lidt salt.

Ryst glasset ind du hælder op.

Blend på højeste hastighed i 2 minutter indtil massen er blød.

Kom det i et lufttæt glas med låg og opbevar på køl i op til 3-4 dage.

Salt* 

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

I januar 2021 blev de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen frigivet.
Som en del af disse råd er der blevet lagt vægt på indtagelsen af bl.a. bælgfrugter og nødder.

Kostråd 2021

VÆLG 
BÆLGFRUGTER 

SPIS 30 GRAM 
NØDDER  
OM DAGEN

Foto: Fødevarestyrelsen Foto: Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsens nye kostråd kan åbne op for øget salg af nødder og bælgfrugter.

Prøv Biogans nødde snack i små portionsposer på de anbefalede 30g.
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Læs mere om disse lækre nøddeblandinger på vores hjemmeside
www.biogan.dk

hvor I også kan finde masser af inspiration


