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Vores mission
Vi stimulerer befolkningen i 
Norden til at have lyst og interesse 
i spændende økologiske fødevarer 
og produkter fra hele verden lavet 
af naturlige råvarer. 

Vores sortiment er med til at 
skabe fokus på vigtigheden 
i at tilberede og spise sunde 
økologiske fødevarer.

Vi ønsker, at forbrugerne og 
køkkenaktørerne bliver inspireret 
og oplever økologiske, lækre og 
sunde madretter hver dag.

Vores vision
Vi vil være det mest attraktive 
og innovative handelshus i 
Norden med fokus på økologiske 
kvalitetsprodukter.

Når I arbejder sammen med Biogan får I, udover kvalitetsprodukter, 
som jeres kunder vil være glade for, følgende fordele:

 Danskejet virksomhed.
 Danske arbejdspladser.
 Fokus på økologi.
 Et bredt vegansk sortiment.
 Høj kvalitet.
 Høj grad af innovation.
 Vi tilfører markedet nye produkter og følger nye trends.
 Bæredygtighed.
 Mindst mulig emballage.
 Miljøvenlige produkter.
 Foodservice produkter, der giver gode slutresultater.
 En kunde nærværende leverandør - vi lytter til jer.
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Vi repræsenterer eksklusivt en 
række brands og producenter. 
For Biogan betyder kvalitet alt!

Biogan A/S er en engrosvirksomhed 
med speciale i økologiske og 
miljøvenlige produkter.

Biogan blev grundlagt i 1996 og er i dag 
at finde i Lystrup ved Aarhus med et 
lager, moderne pakkeri og mikroristeri.
Siden den spæde start har vi opbygget 
en meget stor viden om økologiske 
fødevarer og kan i dag tilbyde jer et 
total sortiment af økologiske tør- og 
kolonialvarer til konkurrencedygtige 
priser. 

Biogan er Danmarks største forhandler 
af økologiske tør- og kolonialvarer til 
specialhandlen og foodservice – og 
det er vi blevet, fordi vi lytter til jer og 
hele tiden tilpasser vores produkter 
til markedets behov. Samtidig yder vi 
ALTID en god og nærværende service. 
Hos os er I ikke bare et nummer i 
rækken.

Vi vil fortsat arbejde hårdt for at kunne 
tilbyde alle vores samarbejdspartnere 

et alsidigt sortiment, som er med til at 
gøre jeres butik til et mere interessant 
indkøbssted for jeres kunder.

Udover vores egne økologiske mærker 
og produkter, forhandler vi også 
produkter fra en række forskellige 
leverandører. Med et godt mix af 
højkvalitets leverandører, er vi i stand til 
at tilbyde vores kunder og forhandlere 
et bredt sortiment af både økologiske 
fødevarer og bæredygtige non-food 
produkter. 

På de næste sider vil du blive 
introduceret til nogle af vores brands 
og deres produkter.
I finder både nye og spændende 
produkter, samt naturligvis, de gode 
gamle klassikere. God læselyst!

De bedste hilsner

Connie og Anders Kok
Biogan A/S

For a basic, organic lifestyle
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Nu handler vores arbejde om, at finde løsninger på 
disse udfordringer gennem alt, hvad vi gør. 
Vi vælger at arbejde med integritet og samarbejder 
med landmænd og virksomheder, der deler vores 
mission. Vi udvikler vores produkter på en måde, der 
gør os til det bedre alternativ.

Det hele startede i 2006, da tre venner - Maggie, Meto 
og Lyubo - besluttede at indgå et samarbejde med de to 
første økologiske kvæg landbrug i Bulgarien. 
Vi havde intet ønske om at gå ind i big business, vi ville 
bare give vores egne familier rigtig mad.

Harmonika startede med et enkelt og traditionelt produkt 
– yoghurt. Dette ene produkt plantede et frø af håb og 
entusiasme. 
Det varede ikke længe før vi indså, at landbrug og 
fødevareproduktion er kernen i de største økologiske 
udfordringer, som menneskeheden står overfor - 
ødelæggelse af biodiversiteten, klimaændringer og 
forurening. 
Vi indså, at mange af løsningerne var i vores hænder, og 
at vi nu var en del af en global indsats for at skabe en 
positiv forandring.

 Masser af smag til den lille lækkersult.

2016
ENKORN Choco Coco bar
40g ØKO vegan
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2018
ENKORN snack bar
30g ØKO Is med vafler

Ingredienser:
500 g græsk yoghurt
250 g solsikkefrø creme 
50g urtehonning
2 Harmonica vafler (Enkorn bars)
50g mørk chokolade

Bland den drænede yoghurt med solsikkefrø-
cremen  og honning i en skål. Sæt blandingen i 
en ismaskine eller i fryseren i 2 timer og og rør 
hvert 30. minut. Skær vaflerne i små bidder. 
Smelt chokoladen og dæk vaffel stykkerne med 
den. Lad dem køle af. Bland vaffel stykkerne med 
isen ved den første omrøring.

10 min + 2 timer i fryseren

6 portioner

ENKORN SNACK BARS 
Harmonica økologiske snack bars er lavet 
på fuldkorns enkornmel - en græsart der 
er mere en 10.000 år gammel.

De fåes i en Klassisk variant og en Choco 
Coco variant med en dejlig kakaosmag.
De er pakket i en flot og iøjenfaldende 
folie og kommer desuden i en matchende 
display æske.
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NÅR DRØMME BLIVER 
TIL VIRKELIGHED
Tilbage i 1984 forelskede grundlæggeren 
af BIO PLANÈTE, Franz J. Moog sig i 
den smukke natur i Cathar regionen, der 
ligger mellem Carcassonne og Toulouse 
i Sydfrankrig. Han indså, at dette solrige 
landskab måtte være det ideelle sted, at 
udleve drømmen om et økologisk landbrug.

I 1989, i en alder af kun 21 år, overtog 
Judith Moog sin fars økologiske selskab og 
udviklede det til Europas første økologiske 
oliemølle. Judiths passion er, at bidrage til, 
at den eneste, moderne og bæredygtige 
form for landbrug, er det økologiske. 
Drevet af visionen om, at yde et positivt 
bidrag til verdenen, som producent af 
premium olier, og med en ernærings-
ekspertuddannelse, specialiserede hun sig 

i den naturlige produktion af økologiske olier og grundlagde BIO PLANÈTE 
mærket. BIO PLANÈTEs Ölmuhle Moog blev den første oliemølle, som udelukkende 
beskæftigede sig med økologiske olier. De forener den nyeste teknologi med 
traditionelle produktionsmetoder, hvor der altid vælges den mest skånsomme 
forarbejdningsmetode. 

HVAD MOTIVERER OS?
Som pioner inden for økologiske produkter producerer BIO PLANÈTE velsmagende, 
innovative olier af høj kvalitet. “Vi er afhængige af økologisk landbrug, sociale 
interaktioner, Fairtrade partnerskaber og brug af bæredygtig emballage. BIO 
PLANÈTE muliggør ansvarlig shopping og nydelse med god samvittighed.”

KVALITET OG INNOVATION
Alle frø og kerner er forsigtigt koldpresset én gang – rent mekanisk selvfølgelig. 
Olierne filtreres derefter gennem cellulose og opbevares i rustfrie ståltanke, indtil 
de aftappes. Således bevares den individuelle smag og de sunde ingredienser. 
For at kunne levere produkter af høj kvalitet har hver flaske olie, der når vores 
kunders hænder, gennemgået 18 analyser. Selv råvaren kontrolleres og  
prøvesmages, både hos producenten i oprindelseslandet og ved levering til 
oliemøllen. Under produktionen udføres yderligere tests, herunder efter pres og 
filtrering. I slutningen af processen smager vores kvalitetsprofessionelle 
produkterne igen. Først når vi er 100% tilfredse med smagen, leveres olien til 
vores kunder.

Traditionelt håndværk og erfaringer, opnået gennem 30 års olieproduktion, er 
stadig det vigtigste grundlag for vores arbejde. En af vores første skruepressere 
er stadig i brug. Samtidig er det vores mål altid at sætte nye standarder for kvalitet 
og smag. Derfor har vi udviklet en 3D-filtreringsproces til at filtrere hørfrøolie og 
eliminere netop den proteinbyggesten, der er ansvarlig for dens bitre smag.
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FAIRTRADE PARTNERSKABER 
OVER HELE VEREN
Vi producerer naturlige økologiske olier af høj 
kvalitet. For at lykkes, vælger vi vores partnere 
omhyggeligt. Nogle gange tager det år at finde 
den rigtige, fordi kvaliteten af råvarerne er alfa 
og omega. Når vi har fundet den rigtige partner, 
forbliver vi loyale over for dem – og samarbejder 
løbende med dem.

Over hele verden opretholder vi vidunderlige, 
tillidsfulde partnerskaber i øjenhøjde med 
kooperativer, der gør det godt. 

Vi køber råvarer til en fair pris og støtter 
projekter, der permanent forbedrer 
lokalbefolkningens arbejds- og levevilkår.
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1811
KOKOSOLIE mild
400ml ØKO vegan

1812A
KOKOSOLIE mild 
950ml ØKO vegan

1824
KOKOSOLIE jomfru
400ml ØKO vegan

1842
KOKOSOLIE jomfru
200ml ØKO vegan

1843A
KOKOSOLIE jomfru
950ml ØKO vegan

1846
SHEA BUTTER
200ml ØKO vegan

1814
KOKOSOLIE koldpresset
2500ml ØKO vegan

Alle kokosolierne er veganske. De har et højt røgpunkt og er derfor velegnet til stegning.

SHEA BUTTER
Shea Butter er et traditionelt afrikansk produkt, som både 
anvendes til madlavning og kosmetik. Denne Shea Butter kommer 
fra Burkina Faso. Sheanødderne som botanisk set er et bær, bliver 
høstet i perioden juni til juli. Derefter bliver de rengjort, frugtkødet 
bliver fjernet, kernerne tørres 
og rengøres, og olien presses 
 

8

og deodoriseres. Det er vigtigt 
at bemærke, at denne Shea 
Butter er fødevaregodkendt, 
så den kan bruges både som 
kosmetik, men bestemt 
også til madlavning.
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1838
TRØFFELOLIE
100ml ØKO

1835
SESAMOLIE ristet
250ml ØKO vegan

1835A
SESAMOLIE native
250ml ØKO vegan

1844
HØRFRØOLIE
250ml ØKO vegan

1840
SORTKOMMENOLIE
100ml ØKO

1825
STEGEOLIE
3l ØKO vegan

1834
GRÆSKARKERNEOLIE ristet
250ml ØKO vegan

1800
OLIVENOLIE mild
500ml ØKO vegan

1802
OLIVENOLIE mild
1l ØKO vegan

1837A
JORDNØDDEOLIE koldpresset
250ml ØKO vegan

1841
AVOCADOOLIE
250ml ØKO fairtrade vegan

1803
OLIVENOLIE
3l ØKO vegan

Alle kokosolierne er veganske. De har et højt røgpunkt og er derfor velegnet til stegning.

1845
OLIVENOLIE med citron
250ml ØKO vegan

1834A
GRÆSKARKERNEOLIE native
250ml ØKO vegan
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2804
MANDELDRIK usødet
1l ØKO glutenfri vegan

The Bridge er en italiensk familievirksomhed, der siden 
1994 har  specialiseret sig i produktion af 100% 
økologiske og vegetabilske drikkevarer.

De gør en dyd ud af at finde de bedste råvarer hos loyale 
og pålidelige leverandører. Alle ingredienserne vælges i 
henhold til deres høje kvalitet og sporbarhed. 

“Det er afgørende for os at arbejde i solidaritet med vores 
producenter, der har langsigtede kontrakter, der giver dem 
mulighed for at opretholde deres standarder.”

2802
RISDRIK med calcium
1l ØKO glutenfri vegan

2800
RISDRIK 
1l ØKO glutenfri vegan

2805
RISDRIK med kakao
1l ØKO glutenfri vegan

2810
ICE COFFE VEGGY
200ml ØKO glutenfri vegan

2809A
HAVRE CUISINE
200ml ØKO vegan

2806
SOYA CUISINE
200ml ØKO glutenfri vegan

2800A
RIS CUISINE
200ml ØKO glutenfri vegan

2803
SOJADRIK naturel
1l ØKO glutenfri vegan

2809
HAVRE barista
1l ØKO glutenfri vegan
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2806A
RISDRIK med kakao
250ml ØKO glutenfri vegan

The Bridge plantedrikke er lig med 
kvalitet! Omhyggeligt udvalgte 
økologiske råvarer, så som ris, 
sojabønner, havre, hasselnødder og 
mandler, kommer udelukkende fra 
italienske bønder. 

HAVRE CRUISINE - 
til foodservice 
Havre Cuisine kan erstatte fløde 
til madlavning, men kan ikke 
piskes. 

Havre Cuisine kan altså bruges 
til de retter, hvor man ellers ville 
bruge madlavningsfløde og er 
velegnet, hvis man ikke tåler eller 
ikke spiser mælkeprodukter. Det 
er desuden et vegansk produkt.

2809B
HAVRE CUISINE
1l ØKO vegan

11

Alle produkterne 
er lavet med kildevand, 
der kommer direkte fra 

Lessini bjergene 
i Norditalien.

Mandeldrik

Sukker

Mandel

Kulhydrat

The Bridge Markedsleder

Nej

3%

0,3g 2,7g

2%

2,4g

Plantedrikke er ikke 
bare plantedrikke
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1997
Foundation of a subsidiary 
Rapunzel Organic Ltd.  
in Turkey.

Development of  
the protective  
OXYGUARD® process for 
cold-pressed oils

1985 
Move to Legau into 
the building of a 
former dairy plant, 
which is still today’s 
company eadquarters

1987 
Rapunzel 
introduces to the 
market the first 
organic choco late 
worldwide

1989 
Opening of a 
Rapunzel office in 
Izmir/Turkey

1990 
Market entry  
of SAMBA

1992 
Establish own 
registered HAND IN 
HAND label, 100 % 
organic & fair trade  
guaranteed

1998 
Founding of  
the HAND IN  
HAND fund 

1974
Joseph Wilhelm and 
Jennifer Vermeulen rent 
a farm together with 
the aim to cultivate 
healthy food

1979 
Move to 
Kimratshofen  
(South of 
Germany)

1976 
First contacts are 
established with farmers 
in Italy and Turkey

1977 
Distribution of 
Rapunzel products 
throughout 
Germany

1975
Opening of a natural health 
food store in Augsburg in 
the South of Germany

The production of the very 
first Rapunzel products 
(muesli, nut spreads and 
fruit bars) starts

Or
ga

nic. 
Fair. Rapunzel.

Farming-Project 1976

Turkey

2014 
Extension of the nut 
spread production line

Presentation of the  
fourth One World 
Award

2016 
Rapunzel receives the 
EMAS certificate 
according to the EU 
Eco Regulation

2012 
Introduction of an 
innovative product 
range: “Breakfast 
Porridges”

Presentation of the 
third One World 
Award

2008 
Joseph Wilhelm 
launches the One  
World Award

2009 
Genfrei Gehen: 
second campaign 
from Berlin to 
Brussels

2010 
Guided tours for visitors 
with transparent 
gangway, museum and 
cinema.

Presentation of the 
second One World 
Award

2004 
Rapunzel is certified 
as a Demeter 
producer

Pict
ure

:  ©
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co
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2003
Opening of the 
Rapunzel logistics 
centre in Bad 
Grönenbach, which 
includes a fully 
automated high rack 
warehouse

2017 
Presentation of the fifth 
One World Award  

Start of the Azerbaijan 
cultivation project

Merger of Rapunzel and 
Zwergenwiese

2018 
Campaign 
FOODprint

2020 
Publication of the  
study "Agropoisons?  
No thanks!"

2007 
Sustainable energy supply 
through installation of 
own biomass heating 
plant and photovoltaics 
on all the roof surfaces

Genfrei Gehen: on foot 
from Lübeck to Lindau  
for a GMO-free world

2019 
Leonhard Wilhem  
becomes Managing  
Director

Groundbreaking  
ceremony for a  
new visitor center

Aserbaid-
schan

Rapunzel er det førende brand i faghandlen indenfor økologi på 
det tyske marked. De har eksisteret siden 1975, hvor det hele 
startede med en drøm om en bedre, sundere, mere retfærdig 
og grønnere verden.
De producerer den bedste kvalitet, både hvad angår smag, men 
også råvarer, der kontrolleres og kvalitetsikres.
Rapunzel er en socialt ansvarlig virksomhed, som igennem 
årene både har stiftet eget Fairtrade-mærke og fået utallige 
Fairtrade samarbejdspartnere. Dermed sikrer de den gode 
kvalitet gennem de bedste økologiske råvarer.
Rapunzel har derudover stiftet en Fairtrade fond, hvor 1% af 
indkøbsværdien af HAND-IN-HAND produkter indsættes. 
De støtter økologiske og sociale projekter i hele verden. 
Ligeledes uddeler Rapunzel med jævne mellemrum “One World 
Award” til innovative idéer, projekter eller personer, som gør 
verden bedre og mere retfærdig. Det kan derfor med sikkerhed 
slås fast, at Rapunzel laver økologi af kærlighed!

 Øko-pioner siden 1974

Kakaodyrker i smålandsbrugskooperativet  
El Ceibo i Bolivia.

Vi laver økologi af kærlighed

"I over 20 år, har  
jeg sammen med min  

familie dyrket økologisk kakao 
 i blandingskultur. I El Ceibo og Rapunzel  

fællesskabet, har vi opnået meget, blandt andet  
den bedste økologiske kvalitet og priser for fairtrade.  

Hos os er der altså ingen børnearbejde. Vores børn har 
muligheder for at få en kvalificeret uddannelse, og dermed også 

ægte jobmuligheder, både indenfor og udenfor kooperationen."

læs mere på rapunzel.de/en/ fair
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Rapunzel er særligt kendt for deres 
nøddecremer, som de startede med 
at producere helt tilbage i 1978. 
I dag omfavner deres sortiment over 
450 forskellige produkter. 

Udover at have mange års erfaring, 
og gode maskiner, lægger Rapunzel 
også stor vægt på råvarerne. 
De har blandt andet projekter, hvor 
de selv dyrker abrikoser og har 
leverandører, som de har arbejdet 
sammen med i mange år. 

Dette giver den rigtige kvalitet og 
en super gennemsigtighed og 
sporbarhed. 

Kokos/mandelcremen med dadler er 
lækker på brød, som dyppelse, samt i 
bagværk og desserter.
Prøv den også i müsli og smoothies.
Kokos/mandelcremen er vegansk og 
hverken tilsat sukker eller salt.
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4408
CHOKOLADE mørk med praline
100g ØKO vegan fairtrade

4427
CHOKOLADE mørk m. kokoscreme
100g ØKO vegan fairtrade

4414
CHOKOLADE 85% kakao
80g ØKO vegan fairtrade

4416
MARIEHØNS lys chokolade
800g ØKO fairtrade

Mariehøns af økologisk 
lys chokolade. Hver 
mariehøne har en 
stregkode i bunden og 
kan derfor sælges 
stykvis. 

4413
CHOKOLADE 70% kakao
80g ØKO vegan fairtrade

4436
CHOKOLADE lys med kokoscreme
100g ØKO fairtrade

4418
RISCHOKOLADE lys med praline
100g ØKO vegan fairtrade

4419
RISCHOKOLADE lys
100g ØKO vegan fairtrade

4433
CHOKOLADE med pebermynte
100g ØKO vegan fairtrade

2090
SESAMBAR multipack
ØKO vegan

2092
SESAMBAR m/choko multipack
ØKO vegan
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4472
MINTPASTILLER med ingefær
50g ØKO vegan fairtrade

4476
MINTPASTILLER med citron
60g ØKO vegan fairtrade

4478
MINTPASTILLER
50g ØKO vegan fairtrade

4474
MINTPASTILLER med salvie
50g ØKO vegan fairtrade
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2234
BIONELLA chokocreme
400g ØKO vegan

4233
ABRIKOSKERNE / MANDEL
250g ØKO vegan

4234
MANDELCREME hvid 
250g ØKO vegan

4235
HASSELNØDDECREME
250g ØKO vegan

4236
MANDELCREME
250g ØKO vegan

4237
CASHEWNØDDECREME
250g ØKO vegan

4250
NØDDECHOKOCREME
250g ØKO vegan

4238
MANDELCREME
500g ØKO vegan

4243
KOKOS / MANDELCREME
250g ØKO vegan

2150
MELASSE af rørsukker
300g ØKO 

BIONELLA
Bionella er en lækker chokocreme af cremet 
nougatmasse med en smag af hasselnødder 
og vanilje.
Rapunzel har udviklet Bionella, så dette 
økologiske og veganske produkt smager som 
andre velkendte og konventionelle 
chokocremer på markedet.
Bionella chokocreme er velegnet til brød, 
pandekager, bagning og crepes.
Palmeolien i produktet er Fairtrade certificeret, 
hvilket blandt andet betyder, at der ikke bliver 
begået rovdrift på regnskoven.

2236
CHOKOLADECREME mørk 
250g ØKO vegan

16



16 17

2133
DADEL SIRUP
250ml

1853
BALSAMICO lys
500ml ØKO

2205
VEGE-BOUILLON 8-tern
ØKO vegan

2207B
VEGE-BOUILLON 8-tern uden gær
ØKO vegan

2477
VANILJESTÆNGER - bourbon 
2 stk. ØKO

2217
CAROBPULVER
250G ØKO vegan

1144
HØRFRØMEL
250g ØKO vegan

1772
PEKANNØDDER
100g ØKO vegan

4103
GÆRFLAGER 
150g ØKO vegan

4104
TØRGÆR 
9g  ØKO vegan

1987
MAJS på dåse
340g ØKO vegan

2207
VEGE-BOUILLON 
250g ØKO vegan

2294
KAPERS i lage
206g ØKO

2291
KAKAOPULVER uden sukker 
250g ØKO vegan fairtrade

Balsamico
Balsamico stammer fra Italien og er en 
aromatisk eddike.
Aceto Balsamico di Modena, mørk 
balsamico, er kendetegnet ved sin 
harmoniske sur/søde smag.
Den høje kvalitet af fin krydret eddike, gør 
den til et velsmagende krydderi i forretter, 
salater og til grøntsager.
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1852
BALSAMICO mørk
500ml ØKO
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I hjertet af Flavigny-sur-Ozerain i Bourgogne ligger det Benediktinske klosteret Abbaye De Flavigny. Her laves de berømte 
pastiller, ud fra den gamle opskrift fra år 1591. Med mere end 4 århundredes historie, er dette et af de ældste brands i Frankrig. 
Kvaliteten af vores slik er virkelig vigtig for os og derfor udvælger vi kun de bedste ingredienser, emballage og leverandører.

EN LILLE ANIS...
Det hele begynder med et lille grønt anisfrø - frugten af Pimpinella Anisum. Denne aromatiske plante vokser til en højde på 50 til 
70 cm og udvikler små hvide blomster. Frugterne høstes i slutningen af august; disse frø har en varm, blid krydret smag, og en 
bemærkelsesværdig kraftig aroma. Det er de frø, vi bruger til vores slik.

ØKOLOGISK OG VEGANSK SORTIMENT
Les Anis de Flavigny® pastiller er sammensat af 3 til 4 plantebaserede 
ingredienser; et grønt anisfrø, sukker, en naturlig smag og et ekstrakt. 
Det betyder at vores sortiment er veganervenligt.

Ingredienserne i vores økologiske sortiment - samt vores leverandører - er 
certificeret af Ecocert - Act for a Sustainable World. Økologiske standarder er en 
reel forpligtelse til beskyttelse af miljøet, fordi de udelukker syntetiske pesticider, 
gødning, antibiotika osv. i produkter.
Ved at nægte, at bruge disse kemiske produkter på afgrøder, bevarer økologisk 
landbrug jordens frugtbarhed og vandkvaliteten. Respekt for naturen fremmer 
biodiversiteten, ved at vælge plantearter, der passer til deres miljø og kan høstes, 
når de er modne.

Vores pastiller er naturligt sødet med sukkeret fra økologisk sukkerrør og vores 
opskrift er ikke blevet ændret siden 1591.
Alle vores pastiller er tilsat en naturlig aroma, som opnås ved damp- eller 
roealkohol destillation af planteekstrakter.
Den lille farve på vores pastiller (det er mest mærkbar på Anis de Flavigny med 
lakridssmag) er et resultat af den naturlige farve på vores aromaer.
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4498
ANIS pastiller med lemon 
50g ØKO vegan

4492
ANIS pastiller med eucalyptus 
50g ØKO vegan

4500
ANIS pastiller m. appelsin/kanel
50g ØKO vegan

4496
ANIS pastiller med lakrids
50g ØKO vegan

KÆRLIGHED, LÆKKERIER & ANIS
- en smuk historie fortalt med ovale dåser
Tin dåserne er inspireret af en smuk kærlighedsfortælling og dekoreret med 
ikoniske billeder af et ungt forelsket par.  Hver dåse skildrer en scene fra 
Flavigny kærlighedshistorie om hyrden og hyrdinden. 
På billedet til hølre, sidder parret på en bænk, nær et lille vandløb, hvor 
hyrden med længsel i blikket, tilbyder hyrdinden nogle anis.

SMÅ HVIDE PERLER
Første gang produceret for flere hundrede år siden og de vejer ikke mere end 
et gram. De er produceret i hånden, er altid trendy og nydes af unge, såvel som 
ældre. Hvad er det? Anis de Flavigny pastiller: små hvide perler med en autentisk, 
frisk og lækker smag. Hver dåse indeholder 50g af disse små vidundere.
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Pastiller i forskellige smagsvarianter
Anis de Flavigny pastiller fremstilles ved gradvist at opbygge en skal af 
sukker, ofte med smag af essentielle olier, omkring et enkelt aniskorn. 

Hård behandling kan slå splinter af skallen og derved ødelægge glatheden, 
som er en del af nydelsen ved delikatessen, man ikke skal bide i, 

men langsomt nyde.

4490
ANIS pastiller med mint
50g ØKO vegan

4494
ANIS pastiller med ingefær
50g ØKO vegan
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100% ARABICA ESPRESSO
En klassisk espresso med et delikat 
temperament og bløde noter af chokolade, 
samt en gylden crema. Vi forfiner vores 
espressoer meget omhyggeligt og rister 
bønnerne i lang tid, hvilket gør dem mørke 
og dybe. 
Disse økologiske og fairtrade dyrkede Arabica 
kaffebønner er fra Papua New Guinea, Peru og 
Etiopien. De er ideelle at male helt fine til en 
kop intens espresso, men også fremragende til 
latte macchiatos eller cappuccino.

Mount Hagen er et tysk brand, 
der producerer en førsteklasses 
økologisk kaffeserie til 
feinschmeckere og dig, der 
sætter pris på en rigtig god kop 
kaffe. Det har de gjort siden 
1986 som nogen af de første. 

Kaffen fra Mount Hagen er 
krydret og kompleks i smagen, 
og fremstillingen af kaffen er en 
kunst i sig selv. Mount Hagens 
filosofi er nemlig, at respekt skal 
kunne smages i kaffen. Derfor 
bliver den produceret på en 
måde, der kommer alle parter 
til gode.

FAIRTRADE
Fair Trade er en højt prioriteret 
sag for Mount Hagen, der 
mener, at en god kop kaffe 
ikke er værd at nyde, hvis 
produktionen af denne 
ødelægger skove og forgifter 
jorden. Derfor er kaffebønnerne 
økologiske og dyrket i små 
plantager under skyggetræer, 
hvilket også bidrager til den 
fantastiske smag. 

2348
KAFFEBØNNER Arabica Crema
1kg ØKO

100% ARABICA CREMA 
- hele bønner
Fair trade Arabica Crema kaffebønner, der er 
ristet i ekstra lang tid.
Bønnerne er en elegant fusion af bønner fra 
Papua New Guinea med frugtsmag kombineret 
med krydrede bønner fra Mexico og Peru.

Smagen af denne skønne kaffe crema kan 
beskrives som blød og rund med en delikat 
note af chokolade. Kaffe crema er velegnet til 
filterkaffe samt stempelkande.

Bæredygtig emballage
fri for

 aluminium
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2350
KAFFEBØNNER Espresso 
1kg ØKO
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2312
INSTANT Papua New Guinea
100g ØKO

Papua New Guinea Instant 
Nogle kaffe purister rynker på næsen, når vi 

nævner instant kaffe. Men vores
Papua New Guinea instant er så mesterligt

fremstillet, at vi helhjertet kan anbefale den til dig.

Single Origin Arabica er dyrket på meget 
mineralrig vulkansk jord og lavet med den største 

omhu. En raffinerede og kompleks smag, der 
starter mildt og fløjlsagtigt, afrundes med en 

krydret finish og elegant, delikat syre.

2343
KAFFEBØNNER Barista crema
500g ØKO

BARISTA CREMA
- hele bønner
Barista kvalitet til de krævende kunder!
Hele bønner med udsøgte chokoladenoter, der 
er specielt egnet til espressomaskiner.
En hel særlig blanding af vores kaffe fra 
Papua Ny Guinea, Peru, Honduras og Etiopien.

Bæredygtig emballage
fri for

 aluminium

ARABICA KAFFE - formalet 
Fløjlsbløde og chokoladeagtige noter! 
Den økologiske ristede kaffe Arabica består 
af 100% Arabica bønner. Disse kommer fra 
Papua Ny Guinea, Peru og Honduras. 
Blandingen er fløjlsblød og harmonisk rund. 
Noter af fin chokolade giver den 
økologiske ristede Arabica kaffe en vidunderlig 
sødme.
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2341
KAFFE Arabica formalet
500g ØKO



Soltørring er den ældste og nemmeste metode 
til fremstilling af kaffe. Bærrene skal vendes 

regelmæssigt og beskyttes mod middagssolen 
og nattens fugtighed. I løbet af dagen er de spredt 

ud i solen og bringes ind igen om natten. Dette 
gentages hver dag, indtil den resterende fugt er 
på ca. 12%, hvilket tager mellem fem og ti dage.

The elegance of
slow.

KAFFE FAKTA

TIP: Genbrug din kaffe
Vidste du, at du kan bruge kaffegrums til at minimere poser under 
øjnene, holde dræbersnegle væk fra køkkenhaven eller fjerne 
hvidløgsduften fra hænderne?

Kaffegrums er rig på antioxidanter og skulle efter sigende stimulere 
blodcirkulationen, hvorfor den er god mod bl.a. poser under øjnene. 
Smør kaffegrums direkte på huden under øjnene og lad det virke i 
10-15 min. Gentag et par gange om ugen.

Ønsker du en ren og blød hud, så kan du nemt lave din egen scrub. 
Alt du har brug for er 2 dele kaffegrums, groft salt og madlavningsolie - 
vælg evt. kokosolie, den dufter dejligt. Læn dig tilbage og nyd!

GOD KAFFE KRÆVER GODE BØNNER 
Al raffinering og ristning i verden vil aldrig forvandle en dårlig kaffebønne til en god. Derfor dyrkes vores kaffe i små kaffehaver under 
skyggetræer som casuarina, banan eller eukalyptus. De har ikke brug for kemikalier, som pesticider eller herbicider, derfor er de også 
100% økologiske, - og Fairtrade mærket naturligvis. Når alt kommer til alt, ville selv den mest sublime kaffe, ikke smage godt for os, 
hvis ikke den var Øko eller Fairtrade certificeret.
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Rapunzel - økologisk m
arkedsleder i Tyskland

Det lyder måske enkelt, men det er præcis, 
hvad vi sigter efter: den perfekte kaffe. 

For os handler det ikke kun om den gode 
smag. Perfekt for os betyder, at vi kun 
køber kaffe til Fairtrade-priser, der er 
økologisk dyrket af husmænd i deres 
oprindelseslande. 

Det gør vi, fordi alle nyder godt af det - 
miljøet, landmændene, fordi de får bedre 
priser, og os, fordi vi får de fineste, 
håndvalgte ingredienser. Og du får 
skamløst lækker kaffe. Perfekt?

Om at arbejde 
på den 
perfekte kaffe



VÆLG POSITIVT! - det 
er bedre for dig og 
bedre for verden

Positiv spisning er bæredygtig.
Innovation inden for bæredygtighed, 
det er det, vi sigter efter! Både i de 
produkter vi fremstiller, den emballage 
vi vælger, og den måde vi producerer på. 
Vi er altid på udkig efter, hvordan tingene 
kan gøres endnu bedre, mere bære-
dygtigt, mindre affald og plast-fri.

ØKOLOGISK
Økologiske fødevarer ligger i vores DNA. 
Vi ønsker at gøre økologisk mainstream. 
Økologisk er for alle, og den bedste 
mulighed for planeten.

VI BEKYMRER OS 
Tænk positivt! Som virksomhed kan vi 
gøre en masse for en positiv indvirkning. 
Hvad gør vi for en bæredygtig fremtid 
og et bedre miljø? Lad os starte med 
solpaneler, økologisk og plantebaseret 

mad. Vi fortsætter med at opbygge 
en bæredygtig virksomhed!

PÅ VEJ TIL 100% 
PLANTEBASERET
Vores mål er at lade dig nyde ren, ærlig 
og økologisk mad. Vi mener, at plante-
baseret spisning er fremtiden. Derfor 
er 97% af vores sortiment vegansk. 

Spis med os og gør noget godt for dig 
selv, og verden omkring dig, hver dag!

2112A
AHORNSIRUP
250ml ØKO

2213
SHOYU
2,5L ØKO

2735
MISO HATCHO 100% SOJA 
300g ØKO glutenfri

4246
TAHIN uden salt 
250g ØKO vegan 2219

SURKÅL 
680ml ØKO

2203
ÆBLEMOS
700g ØKO

ARHORNSIRUP
Denne økologiske ahornsirup 
er produceret i ahornsiruppens 
hjemland, Canada. Den har en 
kraftig, sød og lækker smag og 
er ideel til pandekager og andre 
desserter. Siruppen kan også 
bruges som sødemiddel i drinks 
eller i grød.
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TerraSana blev grundlagt i 1989 af Kees Barnhard. Vi startede som grossist og voksede gennem årene til en virksomhed med mere 
end 1000 produkter. De første bæredygtige skridt tog vi meget tidligt i vores karriere, med de første solpaneler på vores tag i 2009.



4448
LAKRIDSSTANG finsk maxi Tubi 
28g ØKO vegan

4487
LAKRIDS CONFETTI 
100g ØKO

4446
SKÅRET LAKRIDS salt 
100g ØKO vegan

4445
SKÅRET LAKRIDS sød 
100g ØKO vegan

4445A
METERLAKRIDS sød 
56g ØKO vegan

4444A
METERLAKRIDS salt 
56g ØKO vegan

4445b
LAKRIDSSTÆNGER twist
10 stk ØKO vegan

DET ØKOLOGISKE LAKRIDSHJØRNE
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4345 - Lys tun
i ØKO olivenolie, 120 g

4330    - Tun
i vand, 120 g

4320 - Makrel
i ØKO olivenolie, 120 g

4315 - Makrel
i ØKO tomat sauce 120 g

4316 - Makrel
i ØKO dijon-sennep 120 g

4347 - Muslinger
i ØKO marinade, 120 g

4326 - Små sardiner
i ØKO olivenolie, 120 g

4327 - Sardiner
i ØKO tomat sauce, 120 g

4325 - Sardiner
i ØKO olivenolie, 120 g

4340 - Ansjoser
i ØKO olivenolie 50 g

Udvalgte fiske- og
skaldyrs specialiteter fra 
traditionel familiefabrik i 
det nordlige Spanien. 
Kystfiskeri i mindre 
målestok udelukkende 
med bæredygtigt Fiskeri.
Tilsat forædlede 
økologiske ingredienser.

www.pan-do-mar.de

Havets brødHavets brød



Som Biogan kunde er du sikret  
følgende fordele og værdier:

• Et unikt sortiment, som dækker alle vigtige kategorier 
indenfor tør- og kolonialvarer så du kan ”skille dig ud fra 
mængden”.

• Et bredt sortiment, der sætter dig i stand til at kunne byde 
dine kunder “en verden af økologiske produkter”. 

• Konkurrencedygtige priser (valuta for pengene).
• Priser og produkter der giver dig en konstant god indtjening.
• Et evigt hensyn til miljø og velfærd - vi arbejder hele tiden 

på at blive bedre.
• Høj kvalitet, så vores kunder kun får det bedste.

Vi arbejder på at finde rene fødevarer uden 
tilsat sukker, salt, farve og andre former for 
tilsætningsstoffer.

Vi er et vegetarisk brand som har et bredt 
sortiment til den bevidste, vegetariske og 
veganske forbruger.

Vi vil gerne tilbyde et bredt sortiment - også til 
forbrugere med særlige behov. Vi har f.eks. mange 
glutenfrie fødevarer.

Vi går 100% ind for økologi, og selv vores navn 
afspejler dette: “bio” fra biologisch og “gan” fra 
organic = Biogan.

Det er nemt og ukompliceret  
at være kunde hos Biogan:

• Moderne webshop - bestil 24/7.
• Servicen er i top.
• Høj leveringssikkerhed.
• Hurtig levering.
• God logistik.
• Mange varer pakket i storkøb, så du kan producere 

økologiske måltider billigt og rationelt.
• Konstant udvikling af nye produkter - sig til hvis du mangler 

et produkt.
• DERFOR - vælger flere og flere at samarbejde med Biogan.

Vi værner om miljøet og tænker derfor meget 
over hvilken emballage vi anvender. Vi har 
derfor valgt en folie, så vores poser kan recycles.

Vi skåner miljøet mod ressourcespild. Med 
gennemsigtige poser sparer vi overflødig brug af 
farve og spild af ubrugt folie til udgåede varer.

Lige i Biogans ånd...

Vi arbejder for at undgå al unødvendigt i vores produkter og det gælder også for vores tryksager. 
Derfor er vi meget glade for nu at kunne præsentere vores produkter på en mere bæredygtig måde, 

nemlig i et katalog der er trykt på FSC godkendt papir og med vegetabilske farver.
FSC mærkningen betyder, at papiret kommer fra en skov, 

hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

Hvad står Biogan for?


