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Personen och varumärket Renée Voltaire är en glad rebell som vill 
omdefiniera en hälsosam matkultur och genom innovativa matprodukter 
ge människor en godare, nyttigare, enklare och roligare matupplevelse. 
 
Det unika med vårt sortiment är att en stor del tillverkas för hand i vår egen 
produktionslokal i Årsta utanför Stockholm. Här tillverkar vi unika produkter 
som är glutenfria, laktosfria och raw. Större delen av sortimentet är 
ekologiskt och vegan. Märkningarna framgår tydligt på våra förpackningar.
 
Vårt mål är att ta fram nya, spännande produkter som ligger i framkant och 
som erbjuder kunderna ett unikt sortiment. Vår filosofi är att förändra världen 
med kniv och gaffel.
 
Ibland kan det dyka upp frågor kring hur produkterna kan användas. 
Rekommendera gärna dina kunder att besöka vår hemsida där vi aktivt 
jobbar med recept, inspiration och tips kring våra produkter. Vi svarar 
även på produktfrågor via vår infomail. Följ oss gärna på Instagram och 
Facebook så du inte missar en efterfrågad nyhet.
 

          @reneevoltaire

          @reneevoltaire @reneevoltaire_instore

          info@reneevoltaire.se    

          www.reneevoltaire.se

Peace, Love & Food!
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Kategori: Renée Voltaire 

Vi ser oss som en egen kategori i butik och har 
därför ofta en egen hylla där alla våra produkter står 
samlade. Då vi älskar att lansera nya och unika 
produkter kan dessa lätt placeras in i din samlade 
Renée Voltaire hylla.

Våra centralt listade produkter rekommenderar 
vi att ni placerar i respektive kategori. 

Vi har också ett mindre antal produkter som inte 
finns lagerlagt, prata med oss för mer information om 
hur du kan beställa dessa varor. Dessa produkter 
är markerade med en stjärna i produktkatalogen.

Din säljare hjälper dig gärna med tips på sortiment 
och placering.
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TAMARI LAGRAD 6 MÅNADER.        

RAW ÄPPELCIDERVINÄGER MED MODER.       

KOMBUCHA HALLON & FLÄDER.               

RAW BAR CHOKLAD & MANDEL               

RAW BAR HAMPA & GOJIBÄR              Artikel nr: 

RAW ÄPPELCIDERVINÄGERDRYCK – GURKMEJA, INGEFÄRA & CHILI.    

Artikel nr: 2008.

Artikel nr: 2030.

Artikel nr: 2066.

Artikel nr: 2064.

2063.

Artikel nr: 2070.

    
    
    
    
    
    
    
    
   

Tamari är en soja som tillverkas 
enligt gammal japansk tradition. 
Den härär naturligt fermenterad 
och lagrad i 6 månader, vilket 
ger en välbalanserad och fyllig 
smak. Den här flaskan är till för 
dig som gärna använder tamari 
i marinader och är en stor- 
förbrukare.  

• Ekologisk 
• Glutenfri
• Lagrad i 6 månader
• Tillverkad enligt japansk 

tradition
• Prisvärd

Vikt: 500 ml
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 55 kr
Rek. utpris: 89 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Äppelcidervinäger gjord på eko-
logiska äpplen som fått mogna 
på träfat. Vinägern är ofiltrerad, 
opastöriserad och innehåller 
enzymer samt levande bakte-
riekultur som uppstår naturligt i 
vinägern och kallas moder.  

• Raw 
• Inget tillsatt socker
• Ekologisk
• Med moder / Ofiltrerad
• Mognat på träfat
• Innehåller enzymer och 

levande bakteriekultur.
 
 

Vikt: 500 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 36 kr
Rek. utpris: 59 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

En hälsodryck tillverkad för 
hand efter traditionellt kinesiskt 
recept. Kombucha Hallon & 
Fläder är en raw, uppfriskande 
dryck som innehåller levande 
bakteriekultur. Drick den väl 
kyld istället för läsk eller som 
alkoholfritt alternativ till maten. 

• Raw 
• Ekologisk
• Aktiv bakteriekultur
• Naturligt fermenterad
• Opastöriserad
• Inga tillsatser
• Fräsch sommarsmak 

• 

Vikt: 275 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 22 kr
Rek. utpris: 35 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Ekologisk och vegansk raw bar. 
Fylld med mandel och kakao 
är den perfekt när du behöver 
fylla på med extra protein och 
energi. Passar lika bra som fru-
kost, mellanmål eller före/efter 
träning. En ny god vana!

• Raw 
• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Proteinrik
• Mättande
• Inget vitt socker
• Inga konstiga tillsatser
• Levereras med displaybox 

Vikt: 42 g
Antal i kart: 24 st
Pris per styck: 15 kr
Rek. utpris: 25 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Ekologisk och vegansk raw bar. 
Fylld med hampa och gojibör 
är den perfekt när du behöver 
fylla på med extra protein och 
energi. Passar lika bra som fru-
kost, mellanmål eller före/efter 
träning. En ny god vana!

• Raw 
• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Proteinrik
• Mättande
• Inget vitt socker
• Inga konstiga tillsatser
• Levereras med displaybox 

Vikt: 42 g
Antal i kart: 24 st
Pris per styck: 15 kr
Rek. utpris: 25 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Ekologisk äppelcidervinäger-
dryck smaksatt med gurkmeja, 
ingefära och chili. Raw, ofil-
trerad och opastöriserad med  
levande bakteriekultur som 
kallas moder. Drick som en 
shot, utspädd med vatten som 
måltidsdryck eller blanda med 
varmt vatten som te.  

• Raw 
• Ekologisk
• Med moder / Ofiltrerad
• Inget tillsatt socker
• Innehåller enzymer och 

levande bakteriekultur.
• Färdig att dricka
 
 

Vikt: 500 ml
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 36 kr
Rek. utpris: 59 kr

 

Nyheter
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EKOLOGISK HONUNG                                        

GLUTENFRITT BRÖD – CHIA & HIRS                                        

VEGANSK CHILIMAJO                                        

Artikel nr: 2068.

Artikel nr: 2065.

Artikel nr: 2031.

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Vår nya honung är ekologisk 
och kommer från bin som 
samlar nektar från naturligt ur-
sprung. Starta morgonen med 
en kopp varmt vatten med ci-
tron, riven ingefära och honung 
eller tillsätt riven ingefära och 
honung i örtte vid förkylning. 

• Ekologisk
• Huskur vid förkylning
• Använd som hudvård

Vikt: 340 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 37 kr
Rek. utpris: 59 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Vårt osötade bröd är gjort på 
ris, hirs och chiafrön. Godaste 
brödet för bästa mackan med 
avokado, chili och sesamesan.  
Glutenfritt och färdigskivat  
– supergott att rosta.

• Ekologisk
• Glutenfri
• Vegan
• Osötat
• Lång hållbarhet
• Färdigskivat

Vikt: 375 g
Antal i kart: 8 st
Pris per styck: 28 kr
Rek. utpris: 45 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Vår nya Vegan Chili Mayo ger 
kunden ett alternativ till sås och 
dressing. En äggfri färdig chili-
majo som ger en kick till sallad, 
grillade grönsaker, tacos och 
vegoburgare med fries. Krämig 
och lagom stark chilismak – så 
god att du kan servera den till 
allt.

• Ekologisk
• Glutenfri
• Vegan
• Passar till det mesta
• Lagom stark
• Naturliga smaker

Vikt: 240 ml
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 22 kr
Rek. utpris: 35 kr

 

Nyheter

RAW BOVETEGRANOLA – KAKAO & KOKOS       

KRISPIG GRANOLA – AMARANT, QUINOA & KANEL                                      

Artikel nr: 2067.

Artikel nr: 2023.

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Helt unik raw granola med bo-
vete, kakao och kokos. Tillver-
kad med kärlek i vårt egna kök 
i Årsta! Groddas och torkas i 48 
timmar på låg temperatur i tor-
kugn för att bevara alla nyttig- 
heter. Himmelskt god till frukost 
eller som snacks  
– Rawfood for life!

• Ekologisk
• Glutenfri
• Handgjord i vårt kök
• Raw
• Groddat bovete

Vikt: 250 g
Antal i kart: 8 st
Pris per styck: 49 kr
Rek. utpris: 79 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Amarantpuffar och quinoafling-
or blandas med frön och rostas 
varsamt i kokosolja i vårt kök. 
Krispig granola med smak av 
kanel och kardemumma som 
bara sötats med en skvätt 
äppeljuice – smått beroende-
framkallande. 

• Glutenfri
• Ekologisk
• Vegan
• Proteinrik quinnoa &  

amarant
• Lättsötad med äppeljuice
• Varsamt rostad kokosolja
• Handgjort i Årsta

Vikt: 300 g
Antal i kart: 8 st
Pris per styck: 49 kr
Rek. utpris: 79 kr

 

KONDENSERAD KOKOSMJÖLK                  Artikel nr: 2069.
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Toppen i desserter – kan 
användas både kall och varm! 
Låt puttra i en kastrull med eller 
utan choklad och använd som 
fyllning till en kolatårta, servera 
varm som kolasås eller låt sval-
na till krämig kola. Även perfekt 
som frosting direkt ur burken.   
Delicious coconut! 

• Ekologisk
• Vegan
• 100% kokos
• Rik kokossmak
• Lättanvänd

Vikt: 210 g
Antal i kart: 24 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr
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GRYNFRI GRANOLA – CASHEW & KOKOS                                      Artikel nr: 2022.
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Fullproppad med cashewnötter, 
mandlar, valnötter, chiafrön och 
kokoschips – helt fri från gryn, 
gluten och tillsatt socker. Vi 
rostar granolan varsamt i ko-
kosolja med kanel och lucuma. 
Himmelskt god till frukost eller 
som snacks – säg hej till en ny 
kompis.

• Glutenfri
• Paleo/LCHF
• Proteinrik
• Vegan
• Inget tillsatt socker
• Varsamt rostad i kokosolja
• Handgjord i Årsta

Vikt: 325 g
Antal i kart: 8 st
Pris per styck: 49 kr
Rek. utpris: 79 kr
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RAW BOVETECRUNCH CACAO & COCONUT.                                                              

RAW BOVETECRUNCH CHIA BLUEBERRY & CARDAMOM.                                            

CRUNCHY GRANOLA HASSELNÖT & RUSSIN.                                                               

CRUNCHY GRANOLA PEKANNÖT, ÄPPLE & KARDEMUMMA.     

CRUNCHY GRANOLA HALLON & BLÅBÄR.       

Artikel nr: 1777. 

Artikel nr: 1965.  

Artikel nr: 1951.  

Artikel nr: 1952.

Artikel nr: 1953.

En ekologisk Raw Bovete-
crunch med kakao och kokos 
som är barnsligt god. Perfekt 
frukost!
 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Glutenfri
• Utan vete
• Fiberrik
• Handgjord
• Groddad och torkad

Vikt: 250 g
Antal i kart: 8 st
Pris per styck: 43 kr
Rek. utpris: 69 kr

 

En ekologisk Raw Bovete-
crunch med chia, blåbär och 
kardemumma. Perfekt frukost!

 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Glutenfri
• Utan vete
• Fiberrik
• Handgjord
• Groddad och torkad

Vikt: 250 g
Antal i kart: 8 st
Pris per styck: 43 kr
Rek. utpris: 69 kr

En krispig granola av havre 
sötad med äppeljuice. Sin fina 
smak får den från hasselnöt 
och russin. En klassiker!

• Fiberrik 
• Sötad med äppeljuice

Vikt: 500 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 45 kr 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
   

En krispig granola av havre 
sötad med äppeljuice. Den fina 
smaken kommer från pekannöt, 
äpple och kardemumma.
 
 
 

• Fiberrik 
• Sötad med äppeljuice

Vikt: 500 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 31 kr
Rek. utpris: 45 kr

    
    
    
    
    
    
    
    
    

En krispig granola gjord på 
havre, hallon och blåbär. 
Granolan är endast sötad 
med äppeljuice. For a lovely 
morning!
 

• Fiberrik 
• Sötad med äppeljuice

 
 

 

Vikt: 500 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 31 kr
Rek. utpris: 45 kr

 

Frukost
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RAW GRÖT.                                           

GLUTENFRI GRANOLA                                           

Artikel nr: 1921. 

Artikel nr: 2013 

En gröt to-go med bland annat 
groddat bovete, äpple, mandel, 
kanel och gojibär. Det enda 
som behövs är en sked och lite 
vatten. 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• Utan vete
• Fiberrik
• Groddad och torkad
• Resmat

Vikt: 70 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 49 kr

 

Min glutenfria granola är helt 
fri från gluten. Kokos, mandlar, 
chiafrön och kardemumma 
gör den extra god. Guldkant i 
vardagen.
 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Utan vete
• Fiberrik 

 

 

Vikt: 350 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 49 kr
Rek. utpris: 79 kr

 

Frukost
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GREEN MIX – CHLORELLA, VETEGRÄS & INGEFÄRA.      

GREEN MIX – VETEGRÄS, SPIRULINA & MYNTA.      

SMOOTHIEBOOST HAMPAPROTEIN.        

HAMPAPROTEINPULVER.         

RAW & SKALADE HAMPAFRÖN.        

Artikel nr: 1803.

 Artikel nr: 1679.

Artikel nr: 1633.

Artikel nr: 1632.

Artikel nr: 1739.

En blandning av ekologiska 
superfoods; chlorella, vetegräs 
och ingefära. 1–2 tsk per dag i 
en grön drink ger en extra su-
perboost och renar kroppen.   

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri 
• Proteinrik
• Fiberrik
• Vitaminrik
• Mineralrik
• 
• 

Vikt: 100 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 60 kr
Rek. utpris: 99 kr

En blandning av ekologiska 
superfoods; vetegräs, spirulina 
och mynta. 1–2 tsk per dag i en 
grön drink ger en nyttig boost 
med extra näring. 
 

 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Proteinrik
• Fiberrik
• Vitaminrik
• Mineralrik
• Basisk

Vikt: 100 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 60 kr
Rek. utpris: 99 kr

Ekologiskt hampaprotein med 
extra näring av açai, spirulina 
och vetegräs. Intag av 2 msk 
ger kroppen 9 g protein. 
Används som tillskott vid 
träning. 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• Proteinrik
• Sötad med björksocker 

(xylitol)

Vikt: 400 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 119 kr
Rek. utpris: 199 kr

Lättsmält vegetabiliskt protein 
med 50% proteinhalt. Intag av 
2 msk Hampaprotein ger 
kroppen 9 g protein. Används 
som tillskott vid träning. 
 
 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Proteinrik
• Fiberrik
• Vitaminrik
• Mineralrik

Vikt: 400 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 119 kr
Rek. utpris: 199 kr

Näringsrika frön med en mild 
och nötig smak. Perfekt att ha i 
smoothies, müsli och sallader. 
Hög halt av fleromättat fett och 
protein. 
 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Proteinrik
• Fiberrik
• Rik på fleromättat fett

Vikt: 150 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 41 kr
Rek. utpris: 69 kr

Hälsa &
Kosttillskott

CHLORELLA.           Artikel nr: 1888.

En proteinrik sötvattenalg som 
är rik på klorofyll. Renande och 
utrensande. 1–2 tsk per dag 
passar bra att ta i perioder, 
exempelvis vid en detoxkur. 
 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Proteinrik
• Vitaminrik 
• Mineralrik
• Basisk

Vikt: 100 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 49 kr
Rek. utpris: 79 kr
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ACAI.            

LUCUMA.           

Artikel nr: 1885.

Artikel nr: 1925.

Ett blålila pulver som smakar 
lite sött, som en blandning av 
blåbär och choklad med inslag 
av nöt. Mixa tillsammans med 
frysta bär för en läskande 
sorbet.

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• Vitaminrik
• Mineralrik 
• Basisk

Vikt: 50 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 80 kr
Rek. utpris: 129 kr

Lucuma är en naturligt söt frukt 
som i pulverform kan användas 
som ett mer hälsosamt alterna-
tiv till socker. Perfekt i desserter 
och bakning.

• Ekologisk
• Rawfood
• Fiberrik
• Bättre alternativ till socker

Vikt: 100 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 42 kr
Rek. utpris: 69 kr

SPIRULINA.           

BAOBAB.           

CHIAFRÖN.           

CHIAFRÖN EKO.          

Artikel nr: 1892.

Artikel nr: 1884.

Artikel nr: 1872. 

Artikel nr: 1949.

En proteinrik sötvattenalg. 1–2 
tsk per dag, helst på tom mage 
och gärna som en shot innan 
frukost. En av naturens mest 
koncentrerade näringskällor.

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Proteinrik 
• Vitaminrik
• Mineralrik 
• Basisk

Vikt: 100 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 40 kr
Rek. utpris: 65 kr

En sötsyrlig frukt från Baobab-
trädet i Afrika. Pulvret blandas 
med vatten för en välsmakande 
energidryck. Rik på C-vitamin. 

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• Vitaminrik
• Mineralrik 
• Basisk

Vikt: 100 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 54 kr
Rek. utpris: 89 kr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Växtrikets mest omega 3 rika 
livsmedel. Chiafrön har en mild 
smak och kan ätas råa eller 
användas blötlagda i 
puddingar, desserter, 
bakning och smoothies. 
 
 

• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• Fiberrik
• Proteinrik
• Vitaminrik
• Mineralrik 
• Rik på omega 3

Vikt: 150 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 25 kr
Rek. utpris: 39 kr

Växtrikets mest omega 3 rika 
livsmedel. Chiafrön har en mild 
smak och kan ätas råa eller 
användas blötlagda i 
puddingar, desserter, 
bakning och smoothies. 
 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• Fiberrik
• Proteinrik
• Mineralrik 
• Rik på omega 3

Vikt: 350 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 54 kr
Rek. utpris: 89 kr

Hälsa &
Kosttillskott
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KORNGRÄS.           Artikel nr: 1887.

Glutenfritt, näringsrikt korngräs-
pulver som ger extra energi. Tas 
helst på fastande mage som en 
shot innan frukost. Korngräs är 
mildare i smaken och mer 
lättsmält än vetegräs.

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Vitaminrik
• Mineralrik 
• Basisk

Vikt: 100 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 35 kr
Rek. utpris: 69 kr

Hälsa &
Kosttillskott

MACA.           Artikel nr: 1890.

Näringsrikt macapulver från 
en rot som växer på hög höjd i 
Anderna. Rikt på bland annat
Vitamin C. Perfekt i juicer, 
smoothies och desserter.

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• Vitaminrik
• Mineralrik 
• Basisk

Vikt: 100 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 74 kr
Rek. utpris: 119 kr

EKOLOGISK TAMARIROSTAD SNACKSMIX.       

EKOLOGISK SNACKSMIX GOJI.                                         

Artikel nr: 2032.

Artikel nr: 2045 

Krispiga, torrostade och protein-
rika snacks. Perfekt mellanmål 
att ha i väskan när du är på 
språng! Tamarirostade sojabö-
nor och pumpakärnor blandade 
med rostade solrosfrön.

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Frön rika på fettsyror
• Proteinrik
• Torrostad
• EU-hål/ lätt att hänga i  

butik

Vikt: 30 g
Antal i kart: 15 st
Pris per styck: 11 kr
Rek. utpris: 19 kr

Krispiga, torrostade och protein-
rika snacks. Perfekt mellanmål 
att ha i väskan när du är på 
språng! Gojibär och kakaonibs 
blandade med rostade, lätt- 
saltade sojabönor och pumpa- 
frön. 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Frön rika på fettsyror
• Proteinrik
• Torrostad
• EU-hål/ lätt att hänga i  

butik

Vikt: 30 g
Antal i kart: 15 st
Pris per styck: 11 kr
Rek. utpris: 19 kr
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LANTBULJONG ORIGINAL.         

TAMARI 12 MÅNADER.          

SHOYU.           

3-ÅRIG TAMARI.                 

Artikel nr: 1058.

 Artikel nr: 1978.

Artikel nr: 1979.

Artikel nr: 1987.

Ekologisk lantbuljong som ger 
en frisk och naturlig smak. Jag 
använder den i all matlagning, 
både som buljong och krydda.

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Krydda och buljong

Vikt: 200 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 43 kr
Rek. utpris: 69 kr

Smakrik och naturligt glutenfri 
soja som lagrats på cederfat i 
minst 12 månader. Använd till 
allt, exempelvis i dippsåser för 
ljuvlig extra smak.
 

• Ekologisk
• Glutenfri
• Fermenterad(lagrad)
• Fri från tillsatser
• Rik på aminosyror

Vikt: 250 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 42 kr
Rek. utpris: 69 kr

En ekologisk, fermenterad 
japansk soja med en rundare 
och mildare smak än Tamari. 
Ha den stående på bordet och 
ät till ris, vegetariska rätter och 
vit fisk. 
 
 
 

• Ekologisk
• Fermenterad (lagrad) 
• Fri från tillsatser

Vikt: 250 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 39 kr
Rek. utpris: 65 kr

Vår extra lagrade Tamari är en 
japansk soja av premiumkvalitet.  
Sojan är ekologisk och  
fermenterad på cederträfat där 
den lagrats i hela tre år, vilket 
ger en unik, kraftfull och fyllig 
umamismak.

• Ekologisk
• Premium
• Lagrad i hela 3 år
• Kraftfull och fyllig smak
• Ett riktigt hantverk
• Limiterad utgåva

Vikt: 100 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 62 kr
Rek. utpris: 99 kr

Matlagning & 
Smaksättning

PICKLAD INGEFÄRA.          Artikel nr: 1975.

En ekologisk ingefära picklad i 
japansk ume su med riklig sälta. 
Att pickla innebär att du lägger 
ingefäran i en lag för att förhöja 
smakerna. Godaste tillbehöret!

 

• Ekologisk
• Fermenterad (lagrad) 
• Fri från tillsatser

Vikt: 70 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 48 kr
Rek. utpris:  75 kr
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SNABBMISO.           

INGEFÄRSSYRUP.          

FURIKAKE EKO.                                        

Artikel nr: 2000.

Artikel nr: 1981.

Artikel nr: 2025.

Ett gott mellanmål som är 
perfekt att ha med sig i väskan. 
Prova att byta ut eftermiddags-
kaffet mot en kopp varm miso. 
Tillsätt endast hett vatten!

• Ekologisk
• Naturligt jäst på träfat
• Fri från tillsatser
• Glutenfri
• Vegan
• Portionsförpackad
• Snabb tillagning

Vikt: 10 g x 6 st
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 38 kr
Rek. utpris: 59 kr

Ingefära med citron och druv- 
juice. Ringla över gröt, pann- 
kakor, rostade grönsaker och ha 
i sås. Med mineralvatten blir det 
ginger beer och några droppar i 
te är perfekt vid förkylning.

 

• Ekologisk
• Glutenfri
• Vegan
• Inget tillsatt socker

Vikt: 100 ml
Antal i kart: 20 st
Pris per styck: 43 kr
Rek. utpris: 69 kr

Furikake är en japansk 
fröblandning med en underbar 
naturlig smak av salt. En favorit 
på maten, speciellt på grillat 
och som salladstopping.

 

• Vegan
• Handpackad i vårt produk-

tionskök
• Endast sesamfrön och 

alger
• Färdig att använda

Vikt: 115 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 46 kr
Rek. utpris: 76 kr

Matlagning & 
Smaksättning

EKOLOGISK SENAP.          Artikel nr: 1941.

Ekologisk senap med sting av 
chili som görs på en bas av 
både hela och malda senaps-
frön. Ät till rostade grönsaker, 
ha i dressingar eller bre den på 
ett kex.

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Innehåller chili som ger 

extra karaktär till smaken

Vikt: 190 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 49 kr

VEGOBIFFMIX CASHEW & GRÖNKÅL.        

FALAFELMIX CHIA & GRÖNKÅL.        

Artikel nr: 2017.

Artikel nr: 2018.

    
    
    
    
    
    
    
    
   

Vegobiffmix är en smidig vän i 
köket när du snabbt och enkelt 
vill fixa en god middag. Härligt 
kryddiga och glutenfria vego-
biffar med nötig smak. Servera 
med en god röra, i bröd eller till 
en sallad - en supergod måltid! 
Mixen ger 4-6 biffar, cirka 425 g. 

• Ekologisk 
• Vegan
• Gluten- och sojafri
• Lättlagad färdig mix
• inga konstiga tillsatser

Vikt: 200 g
Antal i kart: 8 st
Pris per styck: 40 kr
Rek. utpris: 65 kr

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Med vår Falafelmix Chia & 
Grönkål lagar du snabbt och 
enkelt härligt gröna och smak-
rika falaflar. Servera i pitabröd, 
i sallad och med en god dipp. 
Vår mix är fri från gluten, soja 
och mjölk-produkter! Mixen blir 
14-16 falaflar, totalt cirka 425 g.
 

• Ekologisk 
• Vegan
• Gluten- och sojafri
• Lättlagad färdig mix
• inga konstiga tillsatser
 
 
 

Vikt: 200 g
Antal i kart: 8 st
Pris per styck: 40 kr
Rek. utpris: 65 kr
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TORKADE ARAMEALGER.         

ROSTADE ALGCHIPS NORI.         

ROSTADE ALGSTRIMMOR NORI.        

HAWAIIAN BLACK SEA SALT.         

HAWAIIAN GREEN SEA SALT.         

Artikel nr: 2014.

Artikel nr: 2015.

Artikel nr: 2016.

Artikel nr: 1869.

Artikel nr: 1870.

Alger är ett av världens mest 
näringstäta livsmedel och är 
dessutom toppen som tillbehör 
till maten. Ett extra plus är att de 
är lätta och snabba att tillaga. 
Aramealger är milda i smaken.

• Proteinrik
• Rik på jod

Vikt: 15 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 36 kr
Rek. utpris: 59 kr

Med sitt höga proteininnehåll 
är alger perfekt för veggisar. 
Denna sallad innehåller 5 olika 
alger och är efter blötläggning 
ljuvlig ihop med till exempel 
marinerad svamp.

• Proteinrik
• Lätt att förbereda 

Vikt: 10 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 36 kr
Rek. utpris: 59 kr

De här rostade protein- och 
vitaminrika Norikrinklarna 
kommer från rödalgen Nori 
som bland annat används i 
sushi. Perfekta i woken eller på 
salladen.

 

• Vegan
• Proteinrik
• Mineralrik
• Lätt rostade 
• Färdiga att ätas

Vikt: 10 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 36 kr
Rek. utpris: 59 kr

Kol från kokosnötskal ger det 
här naturliga havssaltet dess 
kol- svarta och dekorativa färg. 
Passar utmärkt till grönsaker 
och vit fisk.

• 100% rent salt
• Funktionell ströburk i glas
• Naturlig råvara, icke raffi-

nerad

Vikt: 90 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 31 kr
Rek. utpris: 49 kr

Ett grönt havssalt med eko-
lgiskt bambulövsextrakt som 
ger en fräsch smak. Tillsätt i 
asiatiska rätter, sallader och fisk 
för smak och fin dekoration.

• 100% rent salt
• Funktionell ströburk i glas
• Naturlig råvara, icke raffi-

nerad

Vikt: 100 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 31 kr
Rek. utpris: 49 kr

Matlagning & 
Smaksättning

HIMALAYAN CRYSTAL SALT.         Artikel nr: 1871.

Saltet har lagrats i ca 250 miljo-
ner år i bergen i Pakistan och 
är ett icke raffinerat natursalt. 
Berikar maten med en mjuk och 
fräsch smak.

• 100% rent salt
• Funktionell ströburk i glas
• Naturlig råvara, icke raffi-

nerad

Vikt: 100 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 19 kr
Rek. utpris: 29 kr
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ORGANIC THAI SPICE MIX.         

ORGANIC ITALIAN SPICE MIX.         

ORGANIC CHINESE SPICE MIX.        

ÖRTSALT RAMSLÖK.          

Artikel nr: 1868.

Artikel nr: 1866.

Artikel nr: 1867.

Artikel nr: 1114.

En stark och lite syrlig krydd-
blandning med bland annat ing-
efära, koriander och cayenne. 
Passar utmärkt i asiatiska rätter 
och på grillade grönsaker.

• Ekologisk
• Passar till det mesta
• Funktionell ströburk i glas

Vikt: 45 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr

Torkade grönsaker och örter 
som oregano, basilika och 
timjan i en ljuvlig italiensk mix. 
Strö över pasta, sallad eller i 
såser för karaktär och doft.

 

• Ekologisk
• Passar till det mesta
• Funktionell ströburk i glas

Vikt: 50 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr

En kryddblandning med 
söt-starka smaker från det kine-
siska köket. 
Använd den på pizza och grilla-
de grönsaker.

• Ekologisk
• Passar till det mesta
• Funktionell ströburk i glas

Vikt: 50 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr

En härlig krydda som får det 
mesta att smaka bra - utan 
tillsatser eller smakförstärkare. 
Perfekt när det ska gå undan i 
köket. Passar till det mesta!

• Ekologisk
• Allsidig
• Räcker länge
• Kundfavorit!

Vikt: 95 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 30 kr
Rek. utpris: 49 kr

Matlagning & 
Smaksättning

VEGANMAYO.           Artikel nr: 1989

Ett veganalternativ till vanliga 
majonäsen.Används t.ex. som 
bas i coleslaw, rödbetssallad, 
bearnaise och hollandaise. 
Passar också fint som tillbehör 
till burgare och soppor.

• Ekologiskt
• Vegansk
• Äggfri 
• Mångsidig
• Förpackad i glasflaska för 

att bevara smak och ge 
bättre hållbarhet 

Vikt: 330 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 30 kr
Rek. utpris: 49 kr
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VIRGIN KOKOSOLJA, 230 ML.         

VIRGIN KOKOSOLJA, 500 ML.         

NEUTRAL KOKOSOLJA 500 ML.        

Artikel nr: 1961.

Artikel nr: 1934.

Artikel nr: 1950.

Kallpressad Virgin Kokosolja 
passar lika bra till matlagning 
och stekning som till bakning 
och smoothies.  Kan användas i 
höga temperaturer.

  

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Kallpressad
• Low carb
• Kan användas i hög tem-

peratur

Vikt: 230 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 30 kr
Rek. utpris: 49 kr

Kallpressad Virgin Kokosolja 
passar lika bra till matlagning 
och stekning som till bakning 
och smoothies.  Kan användas i 
höga temperaturer.

  

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Kallpressad
• Low carb
• Kan användas i hög tem-

peratur

Vikt: 500 ml
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 55 kr
Rek. utpris: 89 kr

Ekologisk kokosolja 
fri från smak och doft. Passar 
bra då du vill lyfta fram andra 
smaker än kokos i din matlag-
ning och bakning. Kan använ-
das i höga temperaturer.

 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Low carb
• Kan användas i hög tem-

peratur
• Fri från smak och doft

 

Vikt: 500 ml
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 43 kr
Rek. utpris: 69 kr

 

Matlagning & 
Smaksättning

COCONUT BUTTER.          Artikel nr: 1882.

Ett kokossmör med fina kokos-
bitar och rik kokossmak. Mixa 
med vatten för en kokosmjölk 
eller ha som spread. Perfekt i 
desserter!

• Ekologisk
• Glutenfri
• Vegan
• Low carb

Vikt: 230 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 30 kr
Rek. utpris: 49 kr
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RAWFOODKEX.          

RAWFOODKEX TOMAT & PAPRIKA.        

RAWFOODKEX MOROT, ÄPPLE & INGEFÄRA.       

TEFFKEX.          

BOVETEKEX.           

MAJS & BOVETEKEX.          

Artikel nr: 1023.

Artikel nr: 1923.

Artikel nr: 1997.

Artikel nr: 1993.

Artikel nr: 1653.

Artikel nr: 1652.

Ekologiska Rawfoodkex gjorda 
på utvalda fröer och kryddor 
som groddats och torkats i vårt 
eget kök i Stockholm. En riktig 
klassiker bland våra kex!      
 
 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Glutenfri
• Utan vete
• Fiberrik
• Handgjord
• Groddad och torkad

Vikt: 170 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 50 kr
Rek. utpris: 79 kr

Ekologiska Rawfoodkex med 
tomat och paprika. Tillverkas 
varsamt av härliga frön, färska 
grönsaker och goda kryddor. 
Passar till både vardag och fest 
 
 
 
.

• Ekologisk
• Rawfood
• Glutenfri
• Utan vete
• Fiberrik
• Handgjord
• Groddad och torkad

Vikt: 80 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 44 kr
Rek. utpris: 69 kr

Ekologiska Rawfoodkex med 
morot, äpple och ingefära. 
Tillverkas varsamt av härliga 
frön, färska grönsaker och goda 
kryddor. Passar till både vardag 
och fest. 
 
 

• Ekologisk
• Rawfood
• Glutenfri
• Utan vete
• Fiberrik
• Handgjord
• Groddad och torkad

Vikt: 80 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 44 kr
Rek. utpris: 69 kr

Glutenfria teffkex som tillverkas 
för hand med mycket kärlek i 
vårt egna kök. Råvarorna blöt-
läggs och kryddas med örtsalt 
ramslök innan de gräddas i 
ugnen. Perfekt sälta och väldigt, 
väldigt goda!
 

• Ekologisk
• Glutenfri
• Utan vete
• Fiberrik
• Handgjord

Vikt: 80 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 44 kr
Rek. utpris: 69 kr

 

Smakrika, härligt tunna och kris-
piga kex gjorda på bara bovete. 
Ett smart kex för hela familjen 
till frukost, som mellis och på 
partyt med eller utan pålägg.  
 
 
 

• Ekologisk
• Utan vete
• Fiberrik

Vikt: 150 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 28 kr
Rek. utpris: 45 kr

Smakrika, härligt tunna och 
krispiga kex på bara majs och 
bovete. Ett smart kex för hela 
familjen till frukost, som mellis 
och på partyt. Gott med valfritt 
smör!
 
 

• Ekologisk
• Utan vete
• Fiberrik

 
 
 

Vikt: 150 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 28 kr
Rek. utpris: 45 kr

Bröd & Kex
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SVARTA SESAMKEX.          

CHIA & HIRS KEX         

Artikel nr: 1656.

Artikel nr: 1964.

Salta partykex gjorda av svarta 
sesamfrön, råris och tamari. 
Goda att äta direkt ur påsen 
eller som drinktilltugg med en 
ostbit eller en god röra.    
 

• Vegan
• Håller sig krispiga även 

med röror på

Vikt: 75 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 25 kr
Rek. utpris: 39 kr

Spröda kex av bovete, hirs och 
chiafrö. Rika på mineraler, B-
vitamin och chifröna ger ett 
extra tillskott av bl.a omega-3. 
 
 
 

• Vegan
• Tunna och spröda
• Ekologisk

Vikt: 150 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 28 kr
Rek. utpris: 45 kr

 

Bröd & Kex

VITA SESAMKEX.          Artikel nr: 1657.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sötsalta partykex gjorda av 
råris, vita sesamfrön och tamari. 
Perfekt som snacks och till fes-
ten med en ostbit eller ett gott 
smör på toppen. 
 
 

• Vegan
• Håller sig krispiga även 

med röror på

Vikt: 75 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 25 kr
Rek. utpris: 39 kr
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RAW AGAVE NATURELL.         

MY SWEET HONEY.          

RAW CACAO NIBS.          

BJÖRKSOCKER.          

RAW CACAO POWDER.         

KOKOSSOCKER.          

Artikel nr: 1809.

Artikel nr: 1078.

Artikel nr: 1398.

Artikel nr: 1694.

Artikel nr: 1047.

Artikel nr: 1577.

Agavesirap av hög kvalitet som 
tappas naturligt så att enzymer 
och näringsämnen bevaras. 
Dess flytande form gör den lätt 
att använda i desserter, bakverk 
och smoothies.

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Lågt GI
• Naturligt söt

Vikt: 240 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr

En svensk honung som fram-
ställs på låg temperatur för 
att bevara näring och smak. 
Honung är rikt på antioxidanter 
och gott att baka med eller ha i 
en kopp te.

• Rawfood
• Svensk honung 
• Utan tillsatser

Vikt: 350 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 45 kr
Rek. utpris: 69 kr

Raw Cacao Nibs är bitar av den 
råa kakaobönan. De har aldrig 
blivit upphettade och är helt 
utan tillsatser! Jag har dem på 
smoothies, i rawfoodbollar och 
till glass.

 

• Ekologisk
• Rawfood
• Utan tillsatser

Vikt: 100 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 42 kr
Rek. utpris: 65 kr

Björksocker utvinns från 
björkträdet och kallas även 
xylitol. Uppfriskande sött och 
med lågt GI. Strö över yoghur-
ten, på en grapefrukt och ha i 
smoothien.

 

• Vegan
• Lågt GI
• Naturligt söt

Vikt: 200 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 39 kr
Rek. utpris: 59 kr

Raw Cacao Powder komer från 
råa kakaobönor och är helt fritt 
från tillsatser. Ha det i dina 
morgonsmoothies, rawfood- 
bollar och desserter.

 

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan

Vikt: 100 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 39 kr
Rek. utpris: 59 kr

Kokossocker kommer från 
kokosblommans söta nektar. 
Det är ett  alternativ till vanligt 
vitt socker och har en fyllig 
smak av kola. Perfekt i desser-
ter och smoothies.

 

• Ekologisk
• Vegan
• Naturligt söt

Vikt: 200 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 39 kr
Rek. utpris: 69 kr

Bakning
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ÄKTA VANILJPULVER.          

LAKRITSPULVER.          

ROSTADE KOKOSCHIPS.         

RAW KOKOSCHIPS.          

Artikel nr: 1048.

Artikel nr: 1879.

Artikel nr: 1933.

Artikel nr: 1098.

Äkta Vaniljpulver från 
Madagaskar som är perfekt i 
alla typer av bakning, smoothies 
och godis.  

• Ekologisk
• Rawfood

Vikt: 10 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 51 kr
Rek. utpris: 99 kr

Ekologiskt Lakritspulver gjort 
på 100 % ren lakritsrot från 
Kalabrien i Italien som sägs ha 
den bästa lakritsroten.  Använd 
i bakning, desserter, glass och 
smoothies.

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• 100 % lakritsrot
• Italiensk kvalitet 

 
 
 

Vikt: 60 g
Antal i kart: 6 st 

Krispiga och vackert rostade 
kokoschips som är goda till 
desserter, på müsli eller i mat-
lagning. Du kan också äta dem 
som snacks direkt ur påsen. 
Kokos toppar allt! 
 
 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Lågt GI

Vikt: 200 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 23,50 kr
Rek. utpris: 39 kr

Ekologiska Raw Kokoschips i 
storpack. Kokoschipsen är 
naturligt söta med en kokos- 
smak som är himmelsk. Ät som 
godis, blanda i en müsli eller 
använd när du bakar.

 

• Ekologisk
• Rawfood
• Glutenfri
• Vegan
• Lågt GI

Vikt: 400 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 38 kr
Rek. utpris: 59 kr

Bakning

KOKOSMJÖL.           

PSYLLIUMHUSK.          

Artikel nr: 1886.

Artikel nr: 1929.

Kokosmjöl framställs av 
resterna som finns kvar efter 
att kokosmjölken pressats ur 
nöten. Perfekt till glutenfri 
bakning. Använd i bakverk, 
desserter, pannkakor och 
våfflor.

 
• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• Fiberrik

Vikt: 200 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 49 kr

Vårt Psylliumhusk innehåller 
89% kostfibrer. Fibrerna sväller 
vid kontakt med vätska och 
binder ihop degen vid bakning.

• Ekologisk
• Glutenfri
• Rawfood
• Fiberrik 

 
 

Volym: 150 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 36 kr
Rek. utpris: 59 kr
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MANDELSMÖR.          

CASHEW & SESAMSMÖR.         

HAZELNUT & CHOCOLATE SPREAD.        

Artikel nr: 1968.

Artikel nr: 1795.  

Artikel nr: 1946.

Crunchigt nötsmör gjort på 
enbart rostade ekologiska 
mandlar från Sicilien och lite 
havssalt. Gott på kex, gröt, till 
desserten eller i dressingen. 
 
 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri

Vikt: 180 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 49 kr
Rek. utpris: 79 kr

    
    
    
    
    
    
    
 

Lent nötsmör gjort på endast 
rostade ekologiska cashew-
nötter och sesamfrön. Utsökt 
på ett kex och toppen för att 
få till en krämig dessert eller 
dressing.  

 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri 

Vikt: 180 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 49 kr
Rek. utpris: 79 kr

En krämig blandning av hassel-
nötter från Sicilien, len choklad 
och frisk apelsin. Perfekt i bak-
ning eller på pannkakor 
med jordgubbar till.  
 

 

• Ekologisk
• Hasselnötter av högsta 

kvalitet

 
 
 

Vikt: 180 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 43 kr
Rek. utpris: 69 kr  

Spreads & Sylt

WHITE SESAME TAHINI.          Artikel nr: 1955.

Vår tahini görs på ekologiska 
vita sesamfrön. Fröna rostas 
varsamt och mals till en krämig, 
len tahini med nötig smak. 
Perfekt i dressing, hummus eller 
som spread på en smörgås! 
 
 

• Ekologisk
• Vegan
• 100% sesamfrön

Vikt: 280 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 30 kr
Rek. utpris: 49 kr

EKOLOGISK COCONUT SPREAD.                                                                                           Artikel nr: 2003. 

Ekologiskt kokosspread smakar 
som krämig kokoskola. Gjort på 
bara kokosmjölk och kokos-
socker. Ät direkt ur burken, bre 
på kex, använd i baket eller 
värm den och ringla över glass 
och pannkakor. Tokgod! 

• Ekologisk
• Vegan
• 100% Kokos
• Sötad med kokossocker

Vikt: 300 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 55 kr
Rek. utpris: 89 kr
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LAKRITSSTÅNG.          

FIBERLAKRITS.           

LOVELY LAKRITS.          

LIQUORICE PASTILLES.          

CHAI PASTILLES.          

GINGER PASTILLES.          

Artikel nr: 1861.

Artikel nr: 1030.

Artikel nr: 1609.

Artikel nr: 1731.

Artikel nr: 1812.

Artikel nr: 1811.

Söt och aningen stark lakrits i 
perfekt portionsstorlek. 
Ekologisk och gjord på naturliga 
råvaror, äkta finsk lakrits.

 

• Ekologisk 
• Vegan
• Gjord av naturligt lakritsex-

trakt
• Perfekt portionsstorlek

Vikt: 28 g
Antal i kart: 36 st
Pris per styck: 10 kr
Rek. utpris: 17 kr

Mjuka lakritsbitar som innehåller 
fiberrikt havrekli. Ett finskt 
hantverk med djup smak av 
lakrits som är smått beroende-
framkallande. 
 
 

• Fiberrik
• Vegan
• Tillverkas av naturligt  

lakritsextrakt 

Vikt: 160 g
Antal i kart: 20 st
Pris per styck: 21 kr
Rek. utpris: 35 kr

Perfekt mjuka lakritsbitar som 
innehåller lakritsrot från Kala-
brien i Italien. Smakar både sött 
och salt. 

• Vegan
• Ekologisk
• Tillverkas av 
       naturligt lakrits-
       extrakt från 
       Kalabrien i Italien

Vikt: 100 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 18 kr
Rek. utpris: 29 kr

Mina lakritspastiller innehåller 
100% lakrits- extrakt, ingenting 
annat. Ta några när sötsuget 
smyger sig på och känn den 
rika lakritssmaken. Förpackad i 
vacker metallask.

• Ekologisk
• Rawfood
• Vegan
• Glutenfri
• 100% naturligt lakritsextrakt

Vikt: 40 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 45 kr

Ekologiska chaipastiller med 
smak av kanel och karde- 
mumma. Lagom söta och 
starka, förpackade i snygg 
metallask.

• Ekologisk
• Glutenfri
• Perfekt att ha i väskan

Vikt: 40 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 45 kr

Ett godis med sting som räcker 
länge. Starka och kryddigt goda 
ekologiska ingefärapastiller, 
förpackade i vacker metallask. 
 

• Ekologisk
• Glutenfri
• Perfekta att ha i väskan

Vikt: 40 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 45 kr

Konfektyr
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RASPBERRY PASTILLES.          

LEMON PASTILLES.          

HERBAL PASTILLES.          

GINGER CHEW PEANUT.         

GINGER CHEW MANGO.         

GINGER CHEW COCONUT.         

Artikel nr: 1903.

Artikel nr: 1899.

Artikel nr: 1902.

Artikel nr: 1883.

Artikel nr: 1913.

Artikel nr: 2021.

Ekologiska hallonpastiller som 
för tankarna till sommaren. Söta 
och goda, perfekt att ha i väkan 
när sötsuget smyger sig på. 
Förpackade i vacker metallask. 
 

 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Perfekt att ha i väskan

Vikt: 39 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 45 kr

Uppfriskande pastiller med 
smak av citron. Förpackade i 
vacker metallask, perfekt att ha 
i väskan när sötsuget smyger 
sig på. Solsken i en ask!

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Perfekt att ha i väskan

Vikt: 39 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 45 kr

En härlig kombination av örter 
som får kroppen i balans. Den 
snygga och praktiska metall-
asken gör dem perfekta att ha 
med sig i väskan.

 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Perfekt att ha i väskan
    

Vikt: 39 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 27 kr
Rek. utpris: 45 kr

Mjuka ingefärskolor gjorda på 
färsk ingefära och krossade 
jordnötter. En perfekt kombo! 
Kolorna är både glutenfria och 
vegan!

• Vegan
• Glutenfri
• Gjord av färsk ingefära
• Kryddiga och smakrika

Vikt: 120 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 22 kr
Rek. utpris: 39 kr

Mjuka ingefärskolor gjorda på 
färsk ingefära
och mango. Ingrediens-
erna ger kolan en frisk smak 
med sting! 
Kolorna är både glutenfria och 
vegan!

• Vegan
• Glutenfri
• Gjord av färsk ingefära
• Kryddiga och smakrika

Vikt: 120 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 22 kr
Rek. utpris: 39 kr

Mjuka ingefärskolor gjorda 
på färsk ingefära och kokos. 
Kolorna är både glutenfria och 
vegan!

• Vegan
• Glutenfri
• Gjord av färsk ingefära
• Kryddiga och smakrika

Vikt: 120 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 22 kr
Rek. utpris: 39 kr

Konfektyr
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GOJIBÄR I CHOKLAD.          

TRANBÄR I APELSINCHOKLAD.         

PUMPAKÄRNOR I CHOKLAD.         

HALLON & BLÅBÄR I CHOKLAD.        

CASHEWNÖTTER & INKABÄR I CHOKLAD.       

Artikel nr: 1958.

Artikel nr: 1957.

Artikel nr: 1956.

Artikel nr: 1959.

Artikel nr: 1960. 

En kombination av smakrik 
mörk choklad och nyttiga 
gojibär. Ät som de är, strö över 
fruktsalladen eller ha i din müsli 
för extra lyx!

 

• Ekologisk
• Glutenfri
• 58 % kakaohalt
• Vitaminrik
• Rik på aminosyror, betaka-

roten och järn

Vikt: 50 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 19 kr
Rek. utpris: 29 kr

Milt syrliga tranbär doppade i 
apelsinchoklad. Njut av det här 
orangefärgade godiset som det 
är. Perfekt som snacks på bion!

• Ekologisk
• Glutenfri
• Vitamin- och 
       antioxidantrik

Vikt: 50 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 19 kr
Rek. utpris: 29 kr

Rostade pumpakärnor rika på 
vitaminer, mineraler och fettsy-
ror, doppade i mörk choklad. 
Ett crunchy godis som passar 
perfekt i fruktsalladen.

• Ekologisk
• Glutenfri
• 15 gram protein per 100 

gram
• 55% kakaohalt

Vikt: 55 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 19 kr
Rek. utpris: 29 kr

En blandning av hallon och 
blåbär som doppats i frukt-
choklad. Ät dem direkt som de 
är eller toppa desserter med 
dem. Perfekt portionspåse.

• Ekologisk
• Glutenfri

Vikt: 55 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 19 kr
Rek. utpris: 29 kr

En påse fylld med milda, söta 
och syrliga smaker från 
cashewnötter och inkabär i 
mörk choklad och fruktchoklad. 
Ät som godis eller blanda i din 
müsli.

 

• Ekologisk
• Glutenfri
• Kakaohalt mörk choklad: 

62 %

Vikt: 55 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 19 kr
Rek. utpris: 29 kr

Konfektyr

LAKRITSMANDLAR.          Artikel nr: 1992.

Ekologiska mandlar doppade i 
härlig mörk choklad med lakrits.
En perfekt kombo som vi bara 
inte kan få nog av! 
 
 

• Ekologisk
• Glutenfri
• 62 % kakaohalt

Vikt: 50 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 19 kr
Rek. utpris: 29 kr
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Konfektyr

HAMPACHOKLAD.          

RAW CHOKLADBOLLAR.         

RAW KOKOSRUTOR.          

Artikel nr: 1967.

Artikel nr: 2002.

Artikel nr: 2001.

Mörk choklad som innehåller 
70 % kakao och krispiga 
hampafrön. En god choklad 
som stillar sötsuget, den är 
dessutom vegan.

• Ekologisk
• Vegan
• Proteinrik

Vikt: 100 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 35 kr

Underbar chokladbollar som 
är raw, ekologiska och endast 
sötade med dadlar. Lika gott till 
fikat som till mellanmålet. 
Simply delicious!

• Ekologisk
• Vegan
• Rawfood

Vikt: 120 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 36 kr
Rek. utpris: 59 kr

Underbart god kokosrutor! 
De är ekologiska, raw och 
innehåller endast kokos och 
agave. Ett riktigt fint unna-sig-
snacks som även är en fin 
present till alla som älskar 
kokos.

• Ekologisk
• Vegan
• Rawfood

Vikt: 120 g
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 36 kr
Rek. utpris: 59 kr

KOKOSKOLA.                                                                    Artikel nr: 2051.  
Underbara hårda kokoskolor.  
Veganska och gjorda på färsk 
kokosmjölk. Kokosnötterna 
plockas och pressas till ko-
kosmjölk under tidig morgon. 
Kolan kokas och packas sedan 
samma dag för bästa smak och 
högsta kvallite. Sweet coconut – 
simply irresistible!

• Vegan
• Gjord på färsk kokosmjölk
• EU-hål / lätt att hänga i butik

Vikt: 100 g
Antal i kart: 20 st
Pris per styck: 30 kr
Rek. utpris: 49 kr 
 

 

EKOLOGISK KOKOSCHOKLAD.                                                Artikel nr: 2024.  
Det här är bästa chokladen för 
alla oss som älskar kokos och 
som vill undvika mjölk. Lagom 
mörk ekologisk choklad gjord 
på kokosmjölk, kokosflingor och 
kokossocker. Den innehåller 
54% kakaohalt och är len i  
smaken. Vegansk och  
försvinnande god! 

• Ekologisk
• Vegan
• 54% kakaohalt
• Inget raffinerat socker

Vikt: 100 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr
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SPICY BANANAS CHIPS.         

CRISPY CASSAVA CHIPS.         

VEGGIE CHIPS.          

BERRY BOOST BLÅBÄR 6-PACK.        

BERRY BOOST GRANATÄPPLE 6-PACK.        

RAWFOODREM BLÅBÄR & KARDEMUMMA.       

Artikel nr: 1819.

Artikel nr: 1813.

Artikel nr: 1877.

Artikel nr: 2052.

Artikel nr: 2053.

Artikel nr: 1900.

Kryddstarka bananchips gjorda 
på matbananer som rostats och 
kryddats med sydamerikansk 
chili. Odlade av lokala bönder i 
Ecuador. Utmärkt som tilltugg 
och snacks. 
 
 
 

• Krispiga
• Härligt kryddstarka
• Perfekt 
       förpackningsstorlek

Vikt: 85 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 12 kr
Rek. utpris: 19 kr

 

Ljuvliga chips av kassavarot. 
Lättsaltade och väldigt krispiga. 
De har en nötig smak och 
passar utmärkt till en fräsch 
salsa.

• Krispiga
• Nötig smak som passar till 

de flesta röror och dipper
• Perfekt 
       förpackningsstorlek
• Passar både barn och 

vuxna

Vikt: 70 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 12 kr
Rek. utpris: 19 kr

En mild och lättsaltad blandning 
av kassava, malanga och söt-
potatis. Odlade av lokala bönder 
i Ecuador. Chipsen är nötiga i 
smaken och försvinnande goda.

• Krispiga
• Nötig smak som passar till 

de flesta röror och dipper
• Perfekt 
       förpackningsstorlek
• Passar både barn och 

vuxna

Vikt: 60 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 12 kr
Rek. utpris: 19 kr

Berry Boost Blåbär är en 
energimix av blåbärspluppar, 
tranbär med hallonsmak och 
ekologiska russin. Barnens 
favorit!

• Ekologiska russin
• Förpackade i 6-pack men 

kan även säljas som  
singelpack (specifika EAN)

• Placeras i russinhyllan
• Lättexponerad i hylla och 

störtkorg
• Hög igenkänningsfaktor. 

Vikt: 6 x 28 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 27,50 kr
Rek. utpris: 45 kr

 

Berry Boost Granatäpple är 
en energimix av granatäppel-
pluppar och ekologiska russin. 
Barnens favorit!

• Ekologiska russin
• Förpackade i 6-pack men 

kan även säljas som  
singelpack (specifika EAN)

• Placeras i russinhyllan
• Lättexponerad i hylla och 

störtkorg
• Hög igenkänningsfaktor. 

Vikt: 6 x 28 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 27,50 kr
Rek. utpris: 45 kr

 

En rem med smak av blåbär 
och kardemumma, helt naturlig 
och är endast gjord på frukt 
och bär. Perfekt för den som vill 
äta ett gott snacks utan tillsatt 
socker!

• Ekologisk
• Vegansk
• Rawfood
• 100% naturliga
• Handgjorda  

Vikt: 25 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr 

Snacks
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RAWFOODREM LINGON & INGEFÄRA.        Artikel nr: 1901.

En rem med smak av lingon 
och ingefära, helt naturlig och 
är endast gjord på frukt och bär. 
Perfekt för den som vill äta ett 
gott snacks utan tillsatt socker!

• Ekologisk
• Vegansk
• Rawfood
• 100% naturliga
• Handgjorda 

Vikt: 12 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr

Snacks

TORTILLACHIPS BOVETE, CHILI.        Artikel nr: 2009. 

Ekologiska och glutenfria  
tortillachips gjorda på bovete. 
Lätta och spröda med mild 
smak av chili. Ät direkt ur 
påsen eller dippa i guacamole 
och bönröra. Perfekt till tacos, 
chiligryta och det mesta faktiskt! 
Taco hela veckan! 

• Ekologisk
• Glutenfri
• Ungsrostade (ej friterade)

Vikt: 70 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 18 kr
Rek. utpris: 29 kr

 

EKOLOGISKA ÄRTCHIPS.         

EKOLOGISKA BÖNCHIPS.         

Artikel nr: 1998.

Artikel nr: 1999.

Våra krispiga chips är gjorda 
på ekologiska gröna ärtor och 
havssalt – inget annat! Lagom 
salta och goda som chips direkt 
ur påsen, dippa i salsa eller din 
favoritröra. Eller använd som 
bröd till minihamburgare. Smu-
lor kvar? Strö dem på sallad 
och soppa. Eat your greans!

• Ekologisk
• Glutenfri
• Proteinrik
• Passar både som chips 

och kex
• EU-hål / lätt att hänga i 

butik

Vikt: 45 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 25 kr
Rek. utpris: 45 kr

Våra krispiga chips är gjorda 
på ekologiska mungbönor och 
havssalt – inget annat! Lagom 
salta och goda som chips direkt 
ur påsen, dippa i salsa eller din 
favoritröra. Eller använd som 
bröd till minihamburgare. Smu-
lor kvar? Strö dem på sallad 
och soppa. Eat your greans!

• Ekologisk
• Glutenfri
• Proteinrik
• Passar både som chips 

och kex
• EU-hål / lätt att hänga i 

butik

Vikt: 50 g
Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 25 kr
Rek. utpris: 45 kr
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COCO WATER.           

APPLE & GINGER TONIC.         

MATCHA TE.           

MASKROSKAFFE.         

KOMBUCHA GREEN TEA.              

KOMBUCHA GINGER.                  

Artikel nr: 1940.

Artikel nr: 1976.

Artikel nr: 1990.

Artikel nr: 2007.

Artikel nr: 2019

Artikel nr: 2020

Coco Water är ett naturligt 
kokosvatten som kommer från 
färska gröna kokosnötter. Det 
innehåller inga tillsatser, bara 
100% kokosvatten.

• 100% naturlig
• Rik på kalium
• Bra återhämtningsdryck
• Gjord på färska kokosnötter
• Fuktåtergivande
• Inga tillsatser

Vikt: 250 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 13 kr
Rek. utpris: 20 kr

Ekologisk, lätt kolsyrad, äppel-
dryck med smak av ingefära 
och citron. Helt utan tillsatt 
socker! Perfekt till maten, som 
alkoholfritt alternativ på festen 
eller som törstsläckare en varm 
dag.

 

• Ekologisk
• Utan tillsatt socker
• Lätt kolsyrad
• Perfekt alkoholfritt alter-

nativ
• Inga tillsatser

Vikt: 330 ml
Antal i kart: 24 st
Pris per styck: 17 kr
Rek. utpris: 25 kr

Ekologiskt Matchapulver
från Japan av högsta kvalitet 
(grade A). Ett finmalt grönt te 
som anses vara ett av 
världens finaste teer. Fina 
näringsegenskaper och vacker 
grön färg.

• Ekologisk
• Högsta kvalitet (grade A)
• Rik på anti-
       oxidanter

Vikt: 30 g
Antal i kart: 9 st
Pris per styck: 110 kr
Rek. utpris: 189 kr

Maskroskaffe görs på mask- 
rosens rötter som rostas och 
mals till pulver. Det liknar vanligt 
kaffe i både smak och utseende, 
men är helt fritt från koffein. 
Maskroskaffet kan även drickas 
som ett te, därför är det smart 
förpackat i tepåse.
 

• 100% maskros
• Koffeinfritt
• Kaffealternativ
• Detoxdryck
• Hjälper matsmältningen

Vikt: 10x2 g
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 55 kr
Rek. utpris: 89 kr

Kombucha Green tea är en 
raw, uppfriskande dryck som 
innehåller levande bakterie-
kultur. Den bryggs på det 
ekologiska gröna teet Chun 
Mee. Drick den väl kyld istället 
för läsk eller som ett alkoholfritt 
alternativ till maten.

• Ekologisk
• Rawfood
• Inga tillsatser
• Aktiv bakteriekultur
• Fermenterad 

Vikt: 275 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 22 kr
Rek. utpris: 35 kr

Kombucha Ginger bryggs på 
det ekologiska gröna teet Chun 
Mee som smaksatts med färsk-
pressad ingefära. En hälsodryck 
tillverkad för hand efter 
traditionellt kinesiskt recept.
Behandla vår kombucha som 
en champagne: skaka inte och 
öppna försiktigt.

• Ekologisk
• Rawfood
• Inga tillsatser
• Aktiv bakteriekultur
• Fermenterad 

Vikt: 275 ml
Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 22 kr
Rek. utpris: 35 kr

Dryck
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Mandelglass Chokladdröm EKO       

Mandelglass Bourbon Vanilj EKO        

Mandelglass Matcha & Kardemumma EKO      

 Artikel nr: 2011.

 Artikel nr: 2012.

Artikel nr: 2010.

Krämig och oemotståndlig 
glass gjord på ekologiska 
mandlar från Italien. Glassen 
har nu en lägre sockerhalt ef-
tersom den nu endast är sötad 
med agave. Njut av en skopa 
glass direkt ur burken eller 
servera den med dina favorit-
bär. Fri från mjölkprodukter och 
soja.

• Ekologisk
• Vegan
• Sötad med agave
• Fri från soja

Vikt: 500 ml
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 46 kr
Rek. utpris: 75 kr

Krämig och oemotståndlig 
glass gjord på ekologiska 
mandlar från Italien. Glassen 
har nu en lägre sockerhalt ef-
tersom den nu endast är sötad 
med agave. Njut av en skopa 
glass direkt ur burken eller 
servera den med dina favorit-
bär. Fri från mjölkprodukter och 
soja.

• Vegan
• Sötad med agave
• Fri från soja
• Ekologisk

Vikt: 500 ml
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 46 kr
Rek. utpris: 75 kr

Krämig och oemotståndlig 
glass gjord på ekologiska 
mandlar från Italien. Glassen 
har nu en lägre sockerhalt ef-
tersom den nu endast är sötad 
med agave. Njut av en skopa 
glass direkt ur burken eller 
servera den med dina favorit-
bär. Fri från mjölkprodukter och 
soja.

• Ekologisk
• Vegan
• Sötad med agave
• Fri från soja

Vikt: 500 ml
Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 46 kr
Rek. utpris: 75 kr

 

Glass
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TAMPONG REGULAR 16 ST.         

TROSSKYDD 24 ST.          

TAMPONG SUPER PLUS 16 ST.         

TAMPONG SUPER 16 ST.         

BINDA BEKVÄMA TUNNA 10 ST.        

BINDA NATT 10 ST.          

Artikel nr: 1317.

Artikel nr: 1944.

Artikel nr: 1319.

Artikel nr: 1318.

Artikel nr: 1943.

Artikel nr: 1920.

Tamponger av 100% ekologisk 
bomull som passar extra bra 
för dig med känslig hud. De är 
miljösnälla och helt utan plast, 
kemikalier och parfym.

 

• Ekologisk bomull
• Fri från tillsatser
• Kemikalie- och parfymfri
• Nedbrytningsbar 
• Ej klorblekt
• Snäll mot huden

Antal i kart: 20 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr

Trosskydd av 100% ekologisk 
bomull. Passar alla hudtyper men 
är extra bra för dig med känslig 
hud. Fri från kemikalier och 
parfym. Styckförpackade och 
lätta att ta med.

• Ekologisk bomull
• Dermatologiskt testad
• Nedbrytningsbar
• Ej klorblekt
• Parfymfri
• Neutralt PH-värde
• Styckförpackade.

Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 25 kr
Rek. utpris: 39 kr

Tamponger av 100% ekologisk 
bomull som passar extra bra 
för dig med känslig hud. De 
är miljösnälla, helt utan plast, 
kemikalier och parfym.

 

• Ekologisk bomull
• Fri från tillsatser
• Kemikalie- och parfymfri
• Nedbrytningsbar 
• Ej klorblekt
• Snäll mot huden

Antal i kart: 15 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr

Tamponger av 100% ekologisk 
bomull som passar extra bra 
för dig med känslig hud. De 
är miljösnälla, helt utan plast, 
kemikalier och parfym.

• Ekologisk bomull
• Fri från tillsatser
• Kemikalie- och parfymfri
• Nedbrytningsbar 
• Ej klorblekt
• Snäll mot huden

Antal i kart: 15 st
Pris per styck: 24 kr
Rek. utpris: 39 kr

Bindor för natten av 
ekologisk bomull som är 
skonsam mot huden. Snälla 
mot både kroppen och miljön. 
Fri från kemikalier och parfym. 
Säker och bekväm.

• Ekologisk bomull
• Dermatologiskt testad
• Nedbrytningsbar
• Ej klorblekt
• Parfymfri
• Neutralt PH-värde
• Snäll mot huden

Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 25 kr
Rek. utpris: 39 kr

Intimhygien

Tunna bindor av 
ekologisk bomull som är 
skonsam mot huden. Snälla 
mot både kroppen och miljön. 
Fri från kemikalier och parfym. 
Säker, bekväm och tunn.

• Ekologisk bomull
• Dermatologiskt testad
• Nedbrytningsbar
• Ej klorblekt
• Parfymfri
• Neutralt PH-värde
• Snäll mot huden

Antal i kart: 12 st
Pris per styck: 25 kr
Rek. utpris: 39 kr
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THE BAKING REVOLUTION (10 PACK).        

THE BAKING REVOLUTION KIT.         

SALIG BLANDNING (10 PACK).        

JUICE POWER & DETOX (10 PACK).        

Artikel nr: 1977.

Artikel nr: 1988.

Artikel nr: 1506.

Artikel nr: 1836.

En dessertbok full med veganska 
och glutenfria desserter och 
sötsaker. Allt från raw biscotti 
till matcha cheesecake, mango-
pannacotta och kokoskola.

 

• Innehåller över 70 desser-
ter och sötsaker

• Glutenfria och 
       veganska recept

Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 119 kr
Rek. utpris: 195 kr

En dessertbok full med 
veganska och glutenfria 
sötsaker och ett snyggt, 
exklusivt förkläde i slitstark 
bomullscanvas. Dubbla front-
fickor och justerbar nackrem. 
Praktiskt och snyggt!

• Innehåller över 70 desser-
ter och sötsaker

• Glutenfria och 
       veganska recept
• Förkläde i 100% 
• bommulscanvas

Antal i kart: 6 st
Pris per styck: 239 kr
Rek. utpris: 349 kr

En salig blandning av recept 
och inspiration för vardag och 
fest med bland annat 
supersmoothies, sköna frukost-
tips och drömlika desserter.

 

• Fylld med recept och 
• inspiration

Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 155 kr
Rek. utpris: 189 kr

En komplett guide för att komma 
igång med färskpressade 
grönsaks- och fruktjuicer. Boken 
innehåller en mängd recept 
på juicer, nötmjölk och enklare 
grönsaksrätter.

 

• Bra startkit
• 100 st recept
• Fylld med 
       inspiration

Antal i kart: 10 st
Pris per styck: 110 kr
Rek. utpris: 159 kr

 

 

Böcker


