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Ærtekød 250g: 

• Det fungerer som et køderstatningsprodukt for hakket kød.

• Lavt fedtindhold: 5g pr. 100g.

Ærtekød
Markedet for veganske produkter vækster stadig og forbrugerne søger alternativer til animalske produkter.

• Ærtekød er ekstruderede gule økologiske ærter.

SPECIALITET PÅ HYLDEN

BI

OGAN GOURMET

• Man kan for eksempel laver burger, bolognese, lasagne, 
 tacos, wraps - kun fantasien sætter grænser.

• Højt kostfiberindhold: 16g pr. 100g.

V
EG

ANSK & PLANTEBASERE
T

BIOGAN

• Højt proteinindhold: 55g pr. 100g (mere end i oksekød).

NYHED

• Naturlig glutenfri.

• Relativ smagsneutral - så nem at smagsgive.

• Hurtig at tilberede.

4 pers. 30 min.

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Vegansk spaghetti bolognese

2 spsk olivenolie *
1 hakket løg
2 gulerødder i tern
2 fed hvidløg

1 tsk chiliflager

1 spsk timian *

1 laurbærblad *

Varm olivenolien i en stor gryde. Kom gulerødder og løg i og sauter i 5 min.

1 spsk oregano *

1 spsk basilikum *

Tilsæt peber, tørret basilikum, oregano, timian, laurbærblad og chilliflager og bland godt. Tilsæt evt. mere olivenolie, hvis gryden er blevet for 
tør.

Tilsæt hvidløg og steg 2-3 min.

2,5dl grøntsagsbouillon *
1½ spsk tamari *
2,5 dl ærtekød * 1 dl frisk basilikum

2 spsk gærflager *
1 dl tomatkoncentrat *

400g spaghetti *

Kom nu dit ærteprotein i gryden og bland godt, så det bliver dækket af grøntsagerne og krydderierne, og tilsæt herefter tamari.

Tilsæt hurtigt bouillon til gryden, bland det hele godt sammen og lad det simre i 1-2 min.

Tilsæt tomatkoncentrat, bland det godt og lad det stege i 1-2 min. Kom de hakkede tomater i.

Når sovsen begynder at koge, er det vigtigt at du får det hele blandet godt sammen. Lad retten simre i 7-9 minutter ved medium-lav varme.

Kog pastaen imens bolognesen simrer. Server pasta med bolognese og frisk hakket basilikum.

8 dl hakkede tomater

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

• Ingredienser: Økologiske gule teksturerede flækærter.
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Luksus Granola

NYHED

SPECIALITET PÅ HYLDEN

BI

OGAN GOURMET

PRODUCERET I DANM
ARK

BIOGAN

Luksus Granola 300g:

• Du kan spise granola på mange måder - prøv det i din yoghurt, i din skyr eller som drys på din koldskål.

• Lavet på 3 slags nødder (mandler, paranødder, cashewnødder), glutenfri havregryn, chiafrø ristet i en lækker  
 blanding af kokosolie, honning og ahornsirup.

• Granola er en videreudvikling af müsli, og danske forbrugere har lært at holde af dette produkt.

• Den kan også bruges som fyld i en lækker smoothiebowl eller sammen med lidt frugtmos.

• Produktet er IKKE tilsat hverken roe- eller rørsukker.

• Produceret i Danmark, i Biogans mikroristeri.

• Pakket i en flowpack som er med til at løfte produktets gode kvalitet.

FO
KUS PÅ DEN GODE SM

A
G

BIOGAN
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500g
Vejledende 

kampagnepris
DKK 68,00

Cashewbrud 500g:

• Cashewbrud er ganske enkelt cashewnødder som under afskalning   
 knækker i mindre stykker.

• I disse år vokser markedet for cashewnødder hurtigt i Danmark.

Cashewbrud

4 pers. 2t 15 min.

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Vegansk cashew ostesovs

3,5dl cashewnødder *

2 fed hvidløg

0,6dl gærflager *

* Produkterne findes i Biogan's sortiment

• De bliver frasorteret og sælges til en lavere kilopris. 

1 jalapeño chili hakket Salt & peber *

½ tsk gurkemeje *

1 tsk dijon sennep

Start med at ligge cashewnødder i blød i ca. 1liter vand i mindst 2 timer.

Kom de bløde cashewnødder, hvidløg, gærflager, mandeldrik, jalapeño, gurkemeje, løgpulver, dijon sennep, salt og peber i en foodprocesor 
eller en kraftig blender, og blend til du får en glat masse.

SPECIALITET PÅ HYLDEN

BIOGAN

• Udover den gode smag til snacking, er mange forbrugere begyndt at  
 bruge cashewnødder i mange veganske opskrifter.

½ tsk løgpulver *

NYHED

Tilbyd dine kunder en superpris på cashewnødder.

• Rist dem eller brug dem i salater, karryretter, kager, vegansk ost,  
 cashewpålæg og pesto.

• Cashewnødder er en god kilde til kobber, zink og magnesium.

• Nødderne indeholder hele 17g protein pr. 100g.

2,5dl mandeldrik *

Smag efterfølgende til med salt og peber.

Brug sovsen til enchilada, nudler, pasta, som dip og meget mere.
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Protein Galetter
- majskiks med bælgfrugter

SPECIALITET PÅ HYLDEN
BIOGAN

• Galetterne er lavet af majs og hele 36% bælgfrugter (grønne ærter, røde   
 linser og kikærter).

• De formalede bælgfrugter blandes med majs, salt og lidt vand.

• Nem, mættende og velsmagende snack til middagspausen, når du er sulten  
 om eftermiddagen eller til aftenhygge.

• Lækker som appetizer:

Protein Galetter med bælgfrugter 100g:

• Indeholder 15g proteiner pr. 100g.

 Top med neutral flødeost, laks i skiver og purløg.

 Top med pizzasauce, revet ost og frisk basilikum.

• Galetterne er veganske og glutenfrie.

V
EG

ANSK & PLANTEBASERE
T

BIOGAN

• NYHED på det danske marked - sprøde majsgaletter med bælgfrugter.

• Forbrugerne ønsker  produkter med bælgfrugter, da de er sundere og   
 spækket med vegetabilske proteiner.

• Dette produkt er supervelegnet til at lave en udstilling med og skabe et godt ekstrasalg.

MED 
BÆLG-

FRUGTER

Vejledende kampagne 
udsalgspris

1 stk for DKK 20,00
2 stk for DKK 35,00

NYHED

KAN LEVERES 
FRA MIDT 

SEPTEMBER
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1 kg
Vejledende 

kampagnepris
DKK 33,00

Italienske lange
hvide ris

4 portioner 1t  25 min.

Italienske lange hvide ris 1kg:

• For at imødekomme de mange forbrugeres ønske  
 om produkter dyrket i Europa, kan vi nu tilbyde lange  
 hvide ris fra Italien.

• Forbrugerne vil gerne have produkter med en kortere 
 transportafstand.

• Disse lange hvide ris er af sorten Long Ribe, som er  
 en meget kendt sort fra Italien.

FO
KUS PÅ DEN GODE SM

A
G

BIOGAN

NYHED

• Lange hvide ris kan bruges til løse ris. De er en 
 alsidig sort, som er særlig velegnet til pilaf,  
 minestronesuppe og salater. Fungerer også til   
 risotto.

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Ris pilaf m/kikærter

80 ml olivenolie *

1 hakket løg

300g lange hvide ris *

50 ml grøntsagsbouillon * 

160 ml tomatkoncentrat *

Kom risene i svits dem i ca. 5 minutter under konstant omrøring. Tilsæt grøntsagsbouillon, tomater og tomatkoncentrat og kog det op.

Skru derefter ned på svag varme og lad retten simre under låg i en time.

Tilsæt de drænede kikærter, chilipulver og spinat.

Kom olie en pande og svits løgene ved svag varme til de er bløde.

Lad det småkoge under omrøring indtil spinaten falder sammen.

2 tomater i tern

1 ds. kikærter *

1/4 tsk chilipulver *

100g frisk spinat 

Salt og peber *

Bredbladet persille hakket

Smag til med salt og peber - pynt med persille.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment
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Nøddemix
Convenience Food

- Cassiopeia mix, Delfin mix & Svane mix

SPECIALITET PÅ HYLDEN
BIOGAN

Der har været en tydelig udvikling mod at forbrugeren snacker mere og mere. Med en stigning i ønsket om at finde sundere 
alternativer til slik og chokolade, har Biogan produceret en serie af 30g poser med nøddeblandinger og tørret frugt.

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

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

USP'er:

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

• 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".

Fordelene for dine kunder:

• 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.

Delfin Mix - usaltede nødder & rosiner 30g:

Smagfuld kombination af rosiner, mandler, hasselnødder, cashewnødder.

Svane Mix - ristede & saltede nødder 30g:
Sprød mix af mandler, peanuts, cashewnødder og pistacienødder.

Lækker kombination af mandler, hasselnødder, cashewnødder & paranødder.
Cassiopeia Mix - rå usaltede nødder 30g:

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

Delfinmix
Vejledende 

kampagnepris
DKK 5,00
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Basisvarer i køkkenet:

Bælgfrugt på dåse

• Bælgfrugt på dåse er sunde basisprodukter, der er klar til brug i både  
 det søde og salte køkken.

• Egner sig især godt til vegetariske og veganske retter.

Økologiske bønner og ærter har mange fordele i madlavningen. Deres anvendelsesmuligheder er mange, og 
så er de er smækfyldt med proteiner, vitaminer, kostfibre og mineraler.

Det er en stigende tendens at flere ønsker 1-2 kødfrie dage om ugen, og her er bælgfrugter et super 
alternativ til kødet.

FO
KUS PÅ DEN GODE SM

A
G

BIOGAN

• Bælgfrugterne er IKKE tilsat hverken salt eller sukker.

• Bælgfrugter er en del af Sundhedsstyrelsens opdaterede kostråd for 2021.

• Ensartet design.

• Etiketten på dåserne gør det nemt for forbrugeren at gennemskue  
 hvad den enkelte dåse indeholder.

V
EG

ANSK & PLANTEBASERE
T

BIOGAN

• Dåserne er BPA fri

SÅ LÆNGE LAGER HAVES - TILBUD
Vi har købt et stort parti, og så længe lager haves kan vi tilbyde kidneybønner, sorte bønner og kulinariske linser 

til en super pris!
Køb 72 assorterede dåser og prisen er DKK 5,00 pr. dåse

Køb 144 assorterede dåser og prisen er DKK 4,25 pr. dåse
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6 portioner 40 min.
Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Vegansk chili sin carne

250g kidneybønner på dåse *
250g sorte bønner på dåse *
4 spsk olivenolie * 

4 fed hvidløg 

2 ds hakkede tomater

2 stk gulerødder

2 stk peberfrugt i tern

Opvarm olivenolie i en stor gryde.

1spsk chiliflager
160g majs*

Tilføj spidskommen, koriander, chilipulver og chiliflager og rør rundt.

Herefter tilføjes tomater, bønner og kanelstang og lad det hele koge i ca. 25 minutter. 

Kidneybønner 400g:

• Rødlige og nyreformede.

• Mild i smagen.

• God i f.eks. chili con/sin carne, tacos og enchiladas.

Sorte Bønner 400g:

• Neutral smag og fast konsistens.

• God til gryderetter og bowls.

• Kan også bruges til chokoladekager.

Kulinariske linser 400g:

• Også kaldet Type Du Puy linser.

• Små, faste og med en let krydret smag.

• Brug til postejer, gryderetter eller i salater.

3 stk selleristænger i tern

1 hakket løg

Svits løgene til de er blanke.

Tilsæt herefter hvidløg, gulerødder, selleri, peberfrugt og majs og svits det hele i ca. 5 minutter.

Til sidst røres chokolade og vaniljesukker i.

Sælg:

3 stk for DKK 
25,00

2 spsk vegansk chokolade *

1 tsk vaniljesukker *
1 stk kanelstang *

1 tsk salt *
1 tsk spidskommen *
1 tsk koriander *
1 tsk chilipulver *

Lad det koge i yderligere 5 minutter og nyd så retten med ris eller tortilla chips.
* Produkterne findes i Biogan's sortiment
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Aroniasaft 500ml:

• Lavet udelukkende af aronia bær dyrket i Bulgarien.

• Aronia bærrene 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.

Biogan har et bredt sortiment indenfor økologiske safter. Produkterne er håndplukket fra de bedste 
producenter verden over, så vi kan tilbyde vores kunder varer af højeste kvalitet.

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

SPECIALITET PÅ HYLDEN
BIOGAN

Aroniasaft & 
Kirsebærsaft

Kirsebærsaft 1L:

• Denne kirsebærsaft er lavet på direkte presning fra surkirsebær, som er sortrøde bær,  
 er saftige men syrlige.

• Saften er produceret uden brug af koncentrater, og er IKKE tilsat sukker.

• Saften kan nydes som en afkølet drik, eller bruges i madlavningen og desserter.
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The Bridge

Det gode ved The Bridge produkterne:

The Bridge er 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 derved skabe en bedre avance.

• Vand er en af hovedingredienserne, og det stammer fra en kilde i  
 Lessini bjergene i Norditalien.

• Hovedparten af de øvrige ingredienser er dyrket i Italien.

• 100% økologiske produkter med masser af sjæl.

• De er alle veganske, laktose- og kolesterolfrie, og de fleste er glutenfrie, 
 hvilket fremgår tydeligt på kartonerne.

• Emballagen til sortimentet er iøjefaldende og ensartet.

V
EG

ANSK & PLANTEBASERE
T

BIOGAN

FO
KUS PÅ DEN GODE SM

A
G

BIOGAN

Produkt The Bridge Bio Markedsleder

Mandeldrik Ikke tilsat sukker Tilsat sukker

3% mandler 2 % mandler

Økologisk johannesbrød-
kernemel

Konventionel stabilisator 
(guar gum, gellan gum)

Kildevand Almindelig vand

Havre Barista Havre 14 % Havre 13%

Ikke tilsat stabilisator Er tilsat stabilisator

• Vi vil gerne vise jer, at disse produkter er lavet med omtanke og med fokus på kvalitet med følgende facts:
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Veganske madlavningsfløder 200ml:

4 portioner

20 min.
Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Svampeorzotto m/pistacie pesto

350g perlebyg *
1,3L grøntsagsbouillon *

120g pistaciepesto**

230g svampe

Tilsæt svampene. Kom perlebyggen i en si og skyl den grundigt.

** Kan laves af 90g rå pistacienødder og 30g smagsneutral olie som blendes.

Kom perlebyggen ned til svampene og lad det stege med i 2-3 minutter

Tilsæt bouillonen lidt efter lidt, imens du rører rundt, ligesom når du laver en risotto.

Hak skalotteløget fint og sauter det med en spsk olivenolie i en stor pande.

Når alt bouillonen er tilsat og absorberet i orzottoen blande du din pistaciepesto med soja cuisine og tilsætter det til din orzotto. 
Smag til med salt og peber.

Vejledende 
kampagne-
udsalgspris
DKK 10,00

• 3 produkter som flere og flere forbrugere har opdaget og er glade for.

• Forbrugerne ønsker "enkle og transparente" produkter.

The Bridge V
EG

ANSK & PLANTEBASERE
T

BIOGAN

FO
KUS PÅ DEN GODE SM

A
G

BIOGAN

• Plantebaserede fløde alternativer kan bruges på samme måde som anvendelse af almindelig madlavningsfløde.

• Ikke piskbar da der ikke er tilsat nogen form for fortykningsmidler eller stabilisatorer.

• De er IKKE tilsat sukker.

• Velegnet hvis man ikke tåler eller spiser mælkeprodukter.

• Mix eventuelt 3 produkter i en salgskurv.

1 skalotteløg

120g soja cuisine *

Pistacienødder til pynt *

Olivenolie, salt & peber *

Lad retten køle en smule ned inden servering, og server med hakkede pistacienødder på toppen.

* Produkterne findes i Biogan's sortiment
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The Bridge
Vegansk Havre Barista drik 1L:

• Baristaens bedste ven - perfekt at skumme til kaffen eller andre lækre drikke, hvor skum er uundværlig.

• Lavet af økologisk havre og er IKKE tilsat sukker.

• Udskift mælken og brug i stedet denne lækre havre barista drink.

Vegansk Risdrik med cacao 1L:

• Her er et laktosefri og vegansk alternativ til kakaomælk.

• Lavet af økologiske ris og er IKKE tilsat sukker.

• Lækker som en kold drik, eller brug det i kager og desserter.

Vegansk Risdrik med calcium 1L:

• Bruges som alternativ til mælk da det er lavet udelukkende med vegetabilske produkter.

• Lavet af økologiske ris og er IKKE tilsat sukker.

• Calcium stammer fra havtang.

• Brug det i saucer, kager, desserter, på morgenmaden eller drik det som det er.

Mix disse 3 varianter - og lav en kampagne til dine kunder med en
Vejledende kampagnepris på

DKK 19,95  

Kontakt os for en super god indkøbspris til denne kampagne!
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Bidrag til en sund livsstil:

• 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

SPECIALITET PÅ HYLDEN

BIOGAN

• Carob er frugten fra Johannesbrødtræet.

• Carobfrugten ristes, knuses og formales til mel.

• Brug carobpulveret i stedet for kakaopulver.

Carobpulver 250g:

• Gærflager er inaktivt gær - og altså IKKE bagegær.

• Gærflager er veganske.

• Giver en dejlig umamismag.

Gærflager 150g:

V
EG

ANSK & PLANTEBASERE
T

BIOGAN

• Brug som et vegansk alternativ til ost.

• De bruges ofte som smagsgiver i retter, da de har en let 
 oste-nøddeagtig smag.

• Anvendes i både drikkevarer, desserter og bagværk.
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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

Nøddesmørepålæg:

• Nøddecremen er lavet på 100% hasselnødder.

• Brug den som smørepålæg, i salatdressinger, milkshakes, desserter m.m.

• Nøddecremen er ikke tilsat sukker.

Hasselnøddecreme 250g:

• Cremen er lækker på brød, som dyppelse og i bagværk og desserter.

• Prøv den i müsli og smoothies.

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

Kokos/mandelcreme med dadel 250g:

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

• Cremen kan også anvendes i veganske retter og som smørepålæg.

• Mandelcremen er lavet på 100% mandler og ikke tilsat sukker.

Mandelcreme 250g:

• Hvid mandelcreme er lavet på søde californiske mandler.

• Cremen kan bruges til at lave mandelmælk, og til at give sovser ekstra   
 smag, samt til desserter, salatdressinger og milkshakes.

• Den hvide mandelcreme er lavet på 100% mandler og ikke tilsat sukker.

Mandelcreme hvid 250g

• Cashewnøddecremen kan bruges som smørepålæg.

• Den er også velegnet i asiatiske retter, som dip og i sovser.

• Cashewnøddecremen er lavet på 100% cashewnødder 
 og ikke tilsat sukker.

Cashewnøddecreme 250g
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ORGANIC LIFESTYLE

- 100% dansk leverandør
- Udelukkende økologiske produkter siden 1996
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- Vi arbejder altid på at skaffe nye spændende ingredienser
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• Mandler, peanuts og kokoschips er ristet, krydret og blandet i vores faciliteter i Aarhus.

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

Biogans Exclusive sortiment er et snack sortiment bestående af nødder, tørret frugt og cacaonibs.

USP'er:

SPECIALITET PÅ HYLDEN
BIOGAN

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

• Designet er i øjefaldende og letgenkendeligt i flotte farver.

• Sortimentet er velegnet til kurvesalg og flotte udstillinger.

Exclusive snack serie

• Indholdet i poserne ligger imellem 80-175 g.

• NUT BLEND 100g: Mandler, hasselnødder, cashewnødder og paranødder.

• CRANBERRY NUT MIX 100g: Tranebær, mandler og cashewnødder.

• RISTEDE MANDLER 90g: Mandler 

• GROVE KOKOSCHIPS ristet i rålakrids 80g: Kokoschips, rålakrids og rørsukker

• PEANUTS ristede & saltede 175g: Peanuts og havsalt

• CACAO NIBS CRIOLLO 80g: Cacao nibs

Indhold:

SALGSTIP:

1 pose for DKK 28,00
2 pose for DKK 49,00


