


Dygden, dekadensen och Renée
 
Att vara konsument är inte lätt. Att vilja äta i takt med sin tid, men upptäcka 
att tiden är i otakt med sig själv. Ena stunden svingar den pekpinnen om hållbar-
het och ansvar, i nästa ögonblick predikar den skrupelfritt frosseri. Klimatångest 
och hälsostress på tisdag, köttfest på lördag. Inte konstigt att studie efter studie 
ställer samma diagnos på konsumenten: personlighetsklyvning och köpkramp.
     Renée Voltaire vägrar ramla i något av dikena. Vår väg emellan är ekolo-
gisk och växtbaserad, men också rolig och nyskapande i smaker och design. Renée 
labbar och lagar själv hemma i Stockholm, men råvaror och inspiration kommer 
från hela världen. Vi har minutiös koll på varje ingrediens och tänker aldrig bli 
en industri. Ändå har vi över 150 artiklar och cirka 50 nyheter per år.
     Vi vägrar kompromissa. Livet är för långt för att inte äta hållbart – och för 
kort för att inte njuta. Därför bygger vi en ny tid med kniv och gaffel. En som är 
i takt med sig själv.
     Efter de följande sidorna vet du hur.

@reneevoltaire

@reneevoltaire

www.reneevoltaire.se

Peace, Love & Sustainable Food
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BAKNING

I begynnelsen fanns bullmamman. I borg och koja gräddade hon trivsel till 
liten och stor – och skaparglädje till sig själv. Men så gjorde industrin en-
tré. Råvarorna blev hårdprocessade och njutningens rykte skamfilat. Det 
ryktet vill vi återupprätta. Med högsta kvalitet i råvara och lägsta grad 
av process. Sött ska vara sött, men vi tycker att alla är värda de nyttigare 
alternativen. Som kokossocker, agave och björksocker. Och glutenfritt för-
stås. Bullmammor av alla kön, kräv er rätt! Hållbarhet och kvalitet får 
inte vara finkockarnas privilegium.
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BAKNING

RAW AGAVE NATURELL.

EKOLOGISK HONUNG.

Art ikel  nr:  1809 

Art ikel  nr:  2068 

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.

En ekologisk honung producerad av bin 
som samlar naturlig nektar. Producenten 
följer EU’s regler för ekologisk biodling där 
kuporna placeras nära ekologiska odlingar 
och/eller naturlig skog och vilda växter. 
Perfekt söt smaksättare. Gott att blanda i 
varmt vatten med citron och riven ingefära 
eller tillsammans med örtte och riven inge-
vära vid förkylning.  Honung har fantastiska 
hudvårdande egenskaper, är både fuktig-
hetsbevarande och antibakteriell

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

• Ekologisk
• Producerad av naturlig              

nektar   
• Antibakteriell
• Bra att ha hemma, funkar 

till allt.

240 ml
12 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

340 g
6 st

RAW KOKOSCHIPS. Art ikel  nr:  1098 

Ekologiska Raw kokoschips i storpack. 
Kokoschipsen är naturligt söta med en 
kokossmak som är himmelsk. 

Ät som godis, blanda i en müsli eller 
använd vid bakning. 

• Ekologisk 
• Vegan
• Raw
• Glutenfri 
• Lågt GI 
• Bra alternativ till snacks
• Färdig att ätas
• Stark kokostrend

400 g
6 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

ROSTADE KOKOSCHIPS. Art ikel  nr:  1933 
Krispiga och rostade kokoschips som själv-
klart är ekologiska. De har lågt GI och en 
härlig smak av kokos.

Rostade kokoschips passar bra till desserter, 
på müsli eller i matlagning. De är goda att 
ätas som snacks direkt ur påsen.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Lågt GI
• Bra alternativ till snacks
• Färdig att ätas
• Stark kokostrend 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

200 g
10 st

LAKRITSPULVER. Art ikel  nr:  1879 
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: 
ANTAL I KART: 

60 g 
6 st
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BAKNING

RAW CACAO POWDER

KOKOSSOCKER.

ÄKTA VANILJPULVER.

Art ikel  nr:  1047 

Art ikel  nr:  1577 

Art ikel  nr:  2077 

Raw Cacao Powder kommer från råa kaka-
obönor och är helt fritt från tillsatser. Pulvret 
har en hög kakaosmak och är proteinrikt.

Ha det i dina morgonsmoothies, rawfood-
bollar eller desserter. 

Kokossocker kommer från kokosblommans 
söta nektar. Det är ett alternativ till vanligt 
vitt socker och har en fyllig smak av kola. 

Perfekt i desserter och smoothies. 

Vaniljpulvret är av mald vaniljstång som 
både smakar och doftar himmelskt. Perfekt 
med en nypa i smoothies,  mandelmjölk, 
bakning och desserter.

1 burk innehåller cirka 5 tsk men det räcker 
oftast med att använda en nypa eftersom 
det är så smakrikt.

• Ekologisk
• Raw
• Vegan
• Proteinrik
• Naturlig kraftfull chok-

ladsmak

• Rawfood
• Ekologisk
• Naturligt söt

• Lågt GI
• Räcker länge
• Mycket smak!

100 g
6 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

200 g
6 st

10 g
12 st



7

BRÖD & KEX

Vårt dagliga bröd. Varför säger man så? Jo, för att brödet alltid varit en 
så frekvent gäst i våra munnar att det blivit en synonym för mat. Och då 
måste man fråga sig vad det tar med sig ner i magen. Tänka bort och tänka 
gott. Titta bakåt och hitta äkta hantverk, rawfood och ancient grain. Se 
framåt och tänka bort raffinerat vetemjöl, tillsatt socker och konserverings-
medel. Höja blicken över landsgränsen och upptäcka proteinrikt hirs, teff, 
chia och kamut. Och voilà, då kan den lite trista skorpan på vårt dagliga 
bröd bli en knaprig guldkant.
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BRÖD & KEX

RAWFOODKEX.

BOVETEKEX.

Art ikel  nr:  1023 

Art ikel  nr:  1653 

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

Smakrika, härligt tunna och krispiga kex gjor-
da på bara bovete. Ekologiska.

Ett smart kex för hela familjen till frukost, mel-
lis eller partyt. Gott med eller utan pålägg.

• Ekologisk
• Glutenfri
• Raw
• Fiberrik
• Groddad och torkad 
• Handgjord i Stockholm, 

Årsta 

• Ekologisk 
• Glutenfri
• Fiberrik 

170 g
10 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 
:

VIKT: 
ANTAL I KART: 

150 g
12 st

MAJS & BOVETEKEX. Art ikel  nr:  1652 
Smakrika, härligt tunna och krispiga kex på 
bara majs och bovete. Ekologiska

Ett perfekt alternativ för hela familjen till 
frukost, mellis eller för festen. Gott med valfri 
topping! 

• Ekologisk
• Fiberrik

150 g
12 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

CHIA & HIRSKEX. Art ikel  nr:  1964 
Spröda kex av bovete, hirs och chiafrö. Rika 
på mineraler, B-vitamin och chifröna ger ett 
extra tillskott av bl.a omega-3. 

Perfekta till frukost, mellis eller för festen. Ät 
som de är eller med valfri topping.

• Ekologiska
• Vegan
• Omega-3
• Tunna och spröda  

VIKT: 
ANTAL I KART: 

150 g
12 st

GLUTENFRITT BRÖD – CHIA & HIRS. Art ikel  nr:  2065 
Äntligen ett mörkt osötat glutenfritt bröd. 
Bakat på fullkornsris, hirs och chiafrön. Det 
är fiberrikt, färdigskivat och har en lång 
hållbarhet. Brödet har en neutral smak som 
passar många olika toppings och pålägg. 
Godast att rosta!

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

VIKT: 
ANTAL I KART: 

375 g
8 st
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BRÖD & KEX

SVARTA SESAMKEX.

VITA SESAMKEX.

Art ikel  nr:  1656 

Art ikel  nr:  1657 

Salta kex gjorda av svarta sesamfrön, råris 
och tamari. 
Goda att äta direkt ur påsen eller som 
drinktilltugg med en ostbit eller en god röra. 
De håller sig krispiga även med röror som 
topping.

Sötsalta kex gjorda av råris, vita sesamfrön 
och tamari. 

Perfekt som snacks och till festen med en 
ostbit eller ett gott spread på toppen. Håller 
sig krispiga även med röror på.

• Vegan
• Alternativ till snacks
• Klar att ätas
• Håller sig krispiga även 

med röror på 

• Vegan
• Håller sig krispiga även 

med röror på

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

75 g
12 st

75 g
12 st
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DRYCK

Jodå, vi tar oss gärna ett glas vin. Men vi såg också att det saknades något 
för de stunder i livet som inte är fest. När man ska ladda för ett tufft pass 
av träning eller jobb. Och återhämta sig efteråt. När man vill vara med 
och skåla, men utan att äta frukost ur medicinskåpet dagen efter. När 
man bara är sugen på något gott, men inte vill läsa ännu en löpsedel om hur 
många sockerbitar man druckit. 
Då upptäckte vi en värld av kombucha, kokosvatten och téer. 
Av smaskiga elektrolyter, antioxidanter och snälla bakterier. 
Då upptäckte vi att livet nästan alltid kan vara fest.
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DRYCK

KOKOSVATTEN.

KOMBUCHA GREEN TEA.

KOMBUCHA GINGER.

KOMBUCHA HALLON & FLÄDER.

Art ikel  nr:  1940 

Art ikel  nr:  2019 

Art ikel  nr:  2020 

Art ikel  nr:  2066 

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

Kombucha Green tea är en raw, uppfriskan-
de dryck som innehåller levande bakterie-
kultur, som är bra för magen. Den bryggs på 
det ekologiska gröna teet Chun Mee och 
innehåller inga tillsatser.

Drick den väl kyld istället för läsk eller som 
ett alkoholfritt alternativ till maten. Skaka 
inte flaskan innan öppning.

Kombucha Ginger bryggs på det ekolo-
giska gröna teet Chun Mee som smaksatts 
med färsk pressad ingefära. En hälsodryck 
tillverkad för hand efter traditionellt kinesiskt 
recept. 

Behandla kombucha som en champagne: 
skaka inte och öppna försiktigt. Drick den 
väl kyld istället för läsk.

Ekologisk och vegansk raw bar gjord på 
mandel och kakao. Ett perfekt mättande 
alternativ när kroppen behöver extra prote-
in och energi. 

Passar lika bra som frukost, mellanmål eller 
som energitillskott innan, under eller efter 
träning. 

• 100% naturlig
• Gjord på färska kokos-

nötter 
• Rik på kalium
• Inga tillsatser
• Fuktåtergivande 
• Bra återhämtningsdryck 
• Trendprodukt

• Ekologisk 
• Raw
• Inga tillsatser
• Aktiv bakteriekultur 
• Fermenterad 
• Trenddryck

• Ekologisk 
• Raw
• Inga tillsatser
• Aktiv bakteriekultur 
• Fermenterad 
• Trenddryck

• Ekologisk 
• Vegan
• Glutenfri 
• Raw
• Ej tillsatt socker

250 ml
12 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

275 ml
12 st

275 ml
12 st

275 ml
12 st
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DRYCK

KING COCONUT WATER - ANANAS.

KING COCONUT WATER - MANGO.

Art ikel  nr:  2057 

Art ikel  nr:  2058 

Kokosvatten från mogna, orangea, ekologis-
ka King- kokosnötter från Sri Lanka. 

Kokosvattnet buteljeras samma dag som 
nötterna skördas för att bibehålla  
kokosvattnets fräschör och kvalitet

Kokosvatten från mogna, orangea, ekologis-
ka King- kokosnötter från Sri Lanka. 

Kokosvattnet buteljeras samma dag som 
nötterna skördas för att bibehålla  
kokosvattnets fräschör och kvalitet

• Ekologisk
• Utan tillsatt socker
• Innehåller elektrolyter
• Naturlig törstsläckare

• Ekologisk
• Utan tillsatt socker
• Innehåller elektrolyter
• Naturlig törstsläckare

360 ml
12 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

360 ml
12 st
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FRUKOST

Man vet aldrig hur en dag slutar. Men om man möter den med bra 
bränsle i magen kan man förändra världen innan man lägger sig. 
Själva startade vi en gång med en god granola, sötad med äppeljuice 
istället för socker. Efter ett tag kom världen ikapp. Då ökade vi takten 
med högoktanig gröt, rawfood och ancient grain. Och världen verkar fort-
farande vilja hänga på, så vi tuffar på med groddat, vegansmör och en ny, 
glutenfri granola helt utan gryn. 
Det känns som om vi aldrig kommer att gå och lägga oss.
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RAW GRÖT. Art ikel  nr:  1921 
En ekologisk och glutenfri Raw gröt i prak-
tisk portionsförpackning. Tillverkad av 
bovete som groddats och försiktigt tor-
kats.  Innehåller äpple, mandel, kanel och 
gojibär. Handgjord efter eget recept i  vår 
egna produktionsanläggning i Årsta, Stock-
holm. 

• Ekologisk 
• Vegan 
• Raw
• Glutenfri
• Fiberrik
• Handgjord i Stockholm, 

Årsta 
• Praktisk portionsförpck-

ning . Lätt att ta med.

VIKT: 
ANTAL I KART: 

70 g
10 st

FRUKOST

CRUNCHY GRANOLA HASSELNÖT & RUSSIN.

CRUNCHY GRANOLA PEKANNÖT, ÄPPLE & KARDEMUMMA.

CRUNCHY GRANOLA HALLON & BLÅBÄR.

Art ikel  nr:  1951 

Art ikel  nr:  1952 

Art ikel  nr:  1953 

En klassiker i frukosthyllan. Krispig granola 
med havre, hasselnöt och russin.    
Lätt rostad med rapsolja.  Sötad med äp-
peljuice. God till frukost, bra till mellanmål.   
Gott som topping på chiapudding. 

En krispig granola av havre, kornmalt, 
pekannöt, russin, pumpafrön, äpple 
och kardemumma.  Rostad i rapsolja. 
Sötad med äppeljuice. 

En krispig granola gjord på havre, korn-
malt, quinoa och pumpafrön. Granolan är 
smaksatt med torkade hallon och blåbär. 
Granolan är endast sötad med äppeljuice 
och försiktigt rostad i rapsolja. Passar perfekt 
som topping på yoghurt eller i mandelmjölk.

• Fiberrik
• Innehåller kornmalt
• Inget tillsatt socker
• Klassiker i frukost-

hyllan

• Fiberrik
• Innehåller kornmalt
• Inget tillsatt socker
• Klassiker i frukost-

hyllan
• Rostad i rapsolja

• Fiberrik
• Innehåller kornmalt 

och quinoa
• Inget tillsatt socker
• Rostad i rapsolja
• Klassiker i frukost-

hyllan

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

500 g
10 st

500 g
10 st

500 g
10 st
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FRUKOST

KRISPIG GRANOLA – AMARANT, QUINOA & KANEL.

RAW BOVETEGRANOLA – KAKAO & KOKOS.

GRYNFRI GRANOLA – CASHEW & KOKOS.

GLUTENFRI GRANOLA.

Art ikel  nr:  2023 

Art ikel  nr:  2067 

Art ikel  nr:  2022 

Art ikel  nr:  2013 

Krispig granola med smak av kanel och 
kardemumma. Lätt sötad med en skvätt 
äppeljuice. Innehåller proteinrika amarant-
puffar (Amarant är en litet frö, som liknar 
quinoa. Rikt på protein och fiber.) och qu-
inoaflingor som blandas med solrosfrön och 
pumpakärnor och rostas varsamt i kokosol-
ja. Handgjord efter eget recept i  vår egna 
produktionsanläggning i Årsta, Stockholm. 

En unik Raw granola med bovete, kakao 
och kokos. Handgjord efter eget recept 
i  vår egna produktionsanläggning i Årsta, 
Stockholm. Här groddas och torkas i 48 
timmar på låg temperatur i torkugn för att 
bevara alla nyttigheter.  Sedan blandas och 
pakas den färdiga granolan.
God som frukost, till chiapudding eller 
smoothie. Bra att använda som botten i 
desserter eller att äta som snacks.

En grynfri granola fullproppad med cas-
hewnötter,  mandlar, valnötter, chiafrön 
och kokoschips – helt fri från gryn, gluten 
och tillsatt socker. Den är rostad i kokosolja, 
smaksatt med kanel och lucuma. Hand-
gjord efter eget recept i  vår egna produk-
tionsanläggning i Årsta, Stockholm. God 
till frukost eller mellanmål.  Passar utmärkt 
tillsammans med en smoothie eller att äta 
som snacks.

En ekologisk och glutenfri granola gjord på 
stenmald glutenfri havre som  blandas med 
solrosfrön, torkad aprikos, kokos, mandlar, 
chiafrön. Smaksatt med kanel och karde-
mumma. Sötad med äppeljuice.

• Glutenfri
• Ekologisk
• Vegan
• Sötad med äppeljuice
• Varsamt rostad kokos
• Handgjort i Årsta
• Proteinrik quinoa & 

amarant

• Ekologisk
• Glutenfri
• Handjort i vårt kök i  

Årsta
• Raw groddat bovete

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

kokosolja
• Handgjord i Årsta

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Inget tillsatt socker
• Fiberrik

300 g
8 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

250 g
8 st

325 g
8 st

350 g
6 st
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HUDVÅRD

Renée Voltaire fortsätter sitt innovationsprojekt inom hållbarhet och häl-
sa med lanseringen av en vegansk hudvårdsserie.
Renée Voltaires passion för att berika livet med god och nyttig mat är väl-
känd. Nu är det dags att låta huden uppleva samma glädje. För varför 
skulle inte utsidan få del av samma ekologiska och giftfria principer som 
insidan. Lanseringen är ett naturligt steg utifrån lång erfarenhet och en 
tydlig vision: bättre för dig, bättre för planeten.
Produkterna är tillverkade i små serier av växtbaserade noga utvalda och 
ekologiska ingredienser, kombinerade för att tas upp snabbt och ge alla hud-
typer en riktig kick
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HUDVÅRD

REVITALISING FACE OIL.

RADIAN GLOW BODY OIL.

HYDRATING MULTIBALM.

Art ikel  nr:  2027 

Art ikel  nr:  2039 

Art ikel  nr:  2026 

Multifunktionell och närande olja för 
torr eller stressad hud, som hungrar efter 
förnyat liv från särskilt utvalda växtbase-
rade ingredienser. Rik på E vitamin och 
höga halter av essentiella fettsyror, fy-
tosteroler och antioxidanter som aktivt 
återställer och balanserar ojämnheter i 
huden. 

Närande och multifunktionell kroppsolja 
för alla hudtyper, som törstar efter förny-
at liv från särskilt utvalda växtbaserade 
ingredienser. En varsamt sammansatt 
komposition av ekologisk och kallpres-
sad argan-, mandel- och kokosolja. 

Mjukgörande multibalm för torr eller 
stressad hud som törstar efter förnyat 
liv från särskilt utvalda växtbaserade 
ingredienser. Rika och essentiella fettsy-
ror som reparerar och återställer huden 
och ger den en diskret, ljuvlig doft av 
kakao.

• Vegan
• Ekologisk
• Kallpressad
• Doftfri

• Vegan
• Endast naturliga oljor
• Diskret mandeldoft

• Vegan
• Ekologisk
• Härlig doft utan parfym

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

30 ml

4 st

100 ml

6 st

125 ml

6 st

HYDRATING DAY CREAM.

RESTORING NIGHT CREAM.

Art ikel  nr:  2037 

Art ikel  nr:  2038 

Parfymfri och på djupet effektiv dag-
kräm för normal till torr hy som törstar 
efter förnyat liv från särskiltutvalda 
växtbaserade ingredienser. En varsamt 
sammansatt komposition av snabbab-
sorberande och vitaliserande ekologis-
ka oljor från Argan och Makadamia. 

Parfymfri och på djupet effektiv natt-
kräm för alla hudtyper som törstar efter 
förnyat liv från särskilt utvalda växtbase-
rade ingredienser. 

• Parfymfri och innehåller 
inte några eteriska oljor

• Mjukgörande
• Fuktbevarande
• Rik på E vitamin
• Passar alla hudtyper, 

även känslig hy

• Vegan
• Parfymfri 

50 ml
6 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

50 ml

6 st
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HUDVÅRD

LIP BALM COCONUT SHEA.

LIP BALM CACAO COCONUT.

PURIFYING HAND SOAP.

Art ikel  nr:  2033 

Art ikel  nr:  2034 

Art ikel  nr:  2040 

Djupt mjukgörande och vårdande eko-
logiskt cerat av kokos och sheasmör för 
torra läppar som törstar efter vegansk 
näring. Mata dina läppar med ett rent 
lätt kokosdoftande cerat tillverkat med 
100 % förnybar energi. 

Djupt mjukgörande och vårdande 
ekologiskt cerat av kakao och kokos för 
torra läppar som törstar efter vegansk 
näring. Mata dina läppar med ett rent 
lätt kakaodoftande cerat tillverkat med 
100 % förnybar energi

Återfuktande handtvål som rengör 
händer som törstar efter vegansk nä-
ring. Mata din hud med varsamt sam-
mansatt komposition av eteriska oljor 
av ekologisk lime, citrongräs och citron.

• Vegan 

• Vegan

• Vegan
• Mild tvål utan sulfater

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

4,25 g

24 st

4,25 g

24 st

500 ml

5 st

CALMING COCONUT BODY SCRUB.

EXFOLIATING SALT BODY SCRUB.

Art ikel  nr:  2042 

Art ikel  nr:  2043 

Vårdande kroppsskrubb för trött och 
torr hud som hungrar efter förnyat liv 
från särskilt utvalda växtbaserade ingre-
dienser. Skrubben innehåller finkornigt 
kokossocker som varsamt exfolierar 
huden och samtidigt ger den ökad 
elasticitet och lyster.

Näringsrik och uppfriskande kropps-
skrubb för trött hud som hungrar efter 
förnyat liv från särskilt utvalda växtbase-
rade ingredienser. Ekologiskt kakaosmör 
och kallpressad kokosolja återfuktar 
och ger huden näring samtidigt som 
blandningen av eteriska oljor av citron, 
lime och citrongräs ger en frisk och 
upplyftande doft.

• Vegan
• Ekologisk
• Karamellig, naturlig 

kokosdoft

• Vegan
• Fräsch citrondoft

360 ml
4 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

360 ml

4 st
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HUDVÅRD

ENERGISING SCENTED CANDLE. Art ikel  nr:  2035 

Ett handgjort doftljus av sojavax för total 
växtbaserad avkoppling. En unik bland-
ning av upplyftande toner från citron, 
citrongräs och lime spider ljuvlig, balan-
serad doft som väcker dina sinnen.

Handgjort i Sverige. I fin glasbehållare 
och med 35 timmars brinntid.

• Vegan
• Handgjord i Sverige
• Räcker länge

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

160 ml

6 st

HYDRATING HAND SOAP.

CALMING SCANTED CANDLE.

Art ikel  nr:  2041 

Art ikel  nr:  2036 

Mjukgörande och återfuktande hand-
tvål som rengör händer som törstar efter 
vegansk näring. Kryddiga och aromatis-
ka toner från kanel och cederträ avger 
tvålens fräscha karaktäristiska doft.

Ett handgjort doftljus av sojavax för 
växtbaserad avkoppling. En unik bland-
ning av blommiga och söta trätoner 
från bergamott, mandarin, kanel och 
cederträ som sprider en ljuvlig, balanse-
rad doft.

Handgjort i Sverige. I fin glasbehållare 
och med 35 timmars brinntid.

• Vegan
• Mild tvål utan sulfater

• Vegan
• Handgjord i Sverige
• Räcker länge

500 ml
5 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

160 ml

6 st
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HÄLSA & KOSTTILLSKOTT

Du vet hur det är. Man väljer bort något av hållbarhets- eller hälsoskäl 
och vips står någon där – som varken bryr sig om hållbarhet eller hälsa – och 
hotar med bristsjukdomar och undergång. Här har du svar på tal: B-vita-
miner för den bröd- eller köttblyge. Omega 3 för den fiskskygge. D-vitamin 
för den som inte vill flygpendla till Thailand. Probiotika, adaptogener och 
antioxidanter. Allt i små serier från vegetabiliska och ekologiska ingredi-
enser.  Så kapitulera inte, kompensera!
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HÄLSA & KOSTT ILLSKOTT

GREEN MIX - VETEGRÄS, SPIRULINA & MYNTA.

HAMPAPROTEINMIX 400 g EKO

HAMPAPROTEIN 400 g EKO

RAW SKALADE HAMPAFRÖN 150 g EKO

Art ikel  nr:  1679 

Art ikel  nr:  1633 

Art ikel  nr:  1632 

Art ikel  nr:  1739 

En blandning av ekologiska superfoods;  ve-
tegräs, spirulina och mynta.  Vetegräset ger 
en klorofylboost och spirulina är en vitamin 
och mineralrik sötvattenalg. Myntan ger 
fräschör och lugnar magen. En superfood-
mix att lita på

 1–2 tsk per dag i en grön drink ger en nyttig 
boost med extra näring.

En mix av fullvärdigt hampaprotein som 
blandats med ekologiska superfoods. Ve-
tegräs, spirulina-alger och acia som ger en 
nyttig boost till kroppen. 
Glutenfri och vegan och är ett perfekt kom-
plement innan eller efter träning. 

Hampa har en hög halt fullvärdigt protein, 
bra tillskott för dig med aktiv livsstil. Hampa-
pulvret är ett lättsmält vegetabiliskt pro-
tein med 50 % proteinhalt. Innehåller inga 
tillsatser.  

Intag av 2 msk Hampaprotein ger kroppen 
9 g protein. Tillsätt i smoothies, juice eller 
baka bröd eller hampabars.

Ekologiska hampafrön är näringsrika frön 
med en mild  och nötig smak. De har en 
hög halt av fleromättat fett och protein, 
passar dig med en aktiv livsstil.

Perfekt att ha i smoothies, müsli och sallader 
eller att göra hampamjölk av.

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

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Proteinrik
• Rawfood

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

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

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

100 gram
6 st

400 gram
6 st

400 gram
6 st

150 gram
6 st

ACAI 50 g EKO Art ikel  nr:  1885 
Ett blålila pulver som kommer från bäret 
Açai. Det smakar lite sött, som en blandning 
av blåbär och choklad med inslag av nöt. 
Bäret är rikt på bland annat kalium, kalcium 
och järn.

Açaipulvret passar bra i en smoothie, ener-
giboll eller mixa tillsammans med frysta bär 
för en sorbet. 

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

VIKT: 
ANTAL I KART: 

50 gram
10 st
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HÄLSA & KOSTT ILLSKOTT

SPIRULINA 100 g EKO.

BAOBAB 100 g EKO.

Art ikel  nr:  1892 

Art ikel  nr:  1884 

Spirulina är en proteinrik sötvattenalg som 
har ett brett spektrum av vitaminer och mi-
neraler, ett av naturens mest koncentrerade 
näringskällor. Den är självklart ekologisk och 
vegan. En klassiker för de hälsomedvetna.

Spirulina kan användas i jucier, smoothies, 
bröd och bakverk, eller som en shot bladad 
med vatten. 

Baobab är en sötsyrlig frukt från  
Baobabträdet. Pulvret är ekologiskt och rikt 
på vitaminer och mineraler.

Pulvret används i juice, smoothie eller ener-
gibollar. Går även att blandas med enbart 
vatten för en välsmakande energidryck rik 
på C-vitamin. 

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

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

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

100 gram
10 st

100 gram
10 st

CHIAFRÖN 350 g EKO. Art ikel  nr:  1949 
Växtrikets mest omega-3 rika livsmedel. 
Dessa chiafrön är dessutom ekologiska . 
De har en mild smak och kan ätas råa eller 
användas blötlagda i puddingar, desserter, 
bakning och smoothies. 

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

VIKT: 
ANTAL I KART: 

350 gram
6 st

RAW ÄPPELCIDERVINÄGER MED MODER 500 ml EKO.

ÄPPELCIDERVINÄGER GURKMEJA INGEFÄRA CHILI

2030

Art ikel  nr:  2070 

En riktigt trendprodukt. Vinägern är tillverkad 
av ekologiska äpplen som jästs till vinäger. 
Vinägermodern som bildas under fermen-
teringen innehåller proteiner och närings-
ämnen som verkar prebiotiskt. Och eftersom 
vår vinäger är opastöriserad och ofiltrerad 
så innehåller den både moder och aktiv 
bakteriekultur. Drick innan eller efter måltid 
blandad med vatten. Gott på sallad och 
grönsaker Kan även användas som hud-
vård, till fötter eller hår. 

En ekologisk äppelcidervinägerdryck smak-
satt med gurkmeja, ingefära och chili. Den 
är raw, ofiltrerad och opastöriserad med 
levande bakteriekultur som kallas moder. 
Kryddorna ingefära, chili och gurkmeja är 
populära både för sina smaker och positiva 
påverkan på kroppen.
Drick som en shot, som en måltidsdryck ut-
spädd med vatten eller blanda med varmt 
vatten som te.

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

levande bakteriekultur.

• Raw
• Ekologisk
• Inget tillsatt socker
• Levande bakteriekultur.
• Färdig att dricka
• 2% vinägersyra
• Stark trend!

500 ml
12 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

500 ml
6 st
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HÄLSA & KOSTT ILLSKOTT

SNACKSMIX TAMARI 30 g EKO.

SNACKSMIX GOJI 30 g EKO

RAWBAR HAMPA GOJI 42 g EKO.

RAWBAR MANDEL KAKAO 42 g EKO.

Art ikel  nr:  2032 

Art ikel  nr:  2045 

Art ikel  nr:  2063 

Art ikel  nr:  2064 

Ett gott, krispigt och proteinrikt to-go snacks. 
Tamarirostade sojabönor och pumpakärnor  
är blandade med rostade solrosfrön. Ekolo-
giskt, veganskt och glutenfritt.

Gojibär och kakaonibs blandade med ros-
tade, lättsaltade sojabönor och pumpafrön. 
Ett krispigt och proteinrit to-go snacks. 
Färdig att ätas direkt ur påsen. Är både 
proteinrikt och rikt på fettsyror.

Hampa och gojibär ger smak åt denna eko-
logiska och veganska raw bar. Ett bramät-
tande alternativ när kroppen behöver extra 
protein och energi. Hampa innehåller hög 
halt av fullvärdigt protein., och är därför 
extra bra efter träning.

Passar lika bra som frukost, mellanmål eller 
före/efter träning. 

Ekologisk och vegansk raw bar gjord på 
mandel och kakao. Ett perfekt mättande 
alternativ när kroppen behöver extra prote-
in och energi. 

Passar lika bra som frukost, mellanmål eller 
som energitillskott innan, under eller efter 
träning. 

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

butik

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

butik

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

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

30 gram
15 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

30 gram
15 st

42 gram
24 st

42 gram
24 st
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RENÉE VOLTAIRE KOSTTILLSKOTT, 100% VEGAN.

Renée Voltaire utvecklar och säljer växtba-
serade och innovativa produkter inom mat, 
dryck och kroppsvård till alla som vägrar 
kompromissa mellan hållbarhet och livs-
njutning. Vi är glada rebeller som utmanar 
konventioner i kategori efter kategori. Ju fler 
vi lyckas inspirera till att äta vegetariskt, 
veganskt och ekologiskt, desto större nytta för 
kropp, själ och planet. Livet är helt enkelt för 
långt för att äta onyttigt, men också för kort 
för att inte äta gott.

Till de allt fler som väljer en hållbar livsstil har vi nu 
utvecklat en serie vegansk kosttillskott. En av många 
kategorier som vi löpande kommer att utveckla allt fler 
produkter inom. Produkterna är tillverkade i små serier 
från noga utvalda och ekologiska vegetabiliska ingre-
dienser, kombinerade för att tas upp optimalt och ge 
kroppen det tillskott den behöver.

Renée Voltaire Kosttillskott

• Vitamin D3 utvunnet från lav, viktigt vitamin för oss 
nordbor.

• Vitamin B12, viktigt komplement för den som säl-
lan/aldrig äter animaliskt.

• Vitamin B-komplex med 6 olika B-vitaminer, bra vid 
lågt intag av bröd, gryn och animaler.

EGAN

• Magnesium med magnesiumcitrat.

• Omega 3 utvunnet från alg (högt DHA och EPA), 
nödvändigt komplement för den som inte äter fisk/
skaldjur

• C-vitamin med hot ginger och acerola, viktig antiox-
idant och vitamin för alla.

• Probiotika med aktiva tarmbakterier, kan hjälpa 
tarmfloran till bättre balans.

Vad är kosttillskott? 
Vitaminer och mineraler i koncentrerad form är det 
som med ett samlingsbegrepp kallas kosttillskott. De 
är tänkta att under perioder komplettera den vanliga 
kosten. Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, 
olika örter och växtextrakt i koncentrerad form, och som 
är avsedda att tas i små doser ryms inom begreppet 
kosttillskott.

Vem behöver äta kosttillskott? 
Personer som inte äter alla sorters livsmedel eller har 
någon sjukdom som leder till ökat behov kan behöva ta 
kosttillskott. Detta gäller också personer som väljer bort 
flera livsmedelsgrupper. Kosttillskott kan också vara 
bra under perioder av hög belastning, t.ex. vid intensiv 
träning eller stress.
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HÄLSA & KOSTT ILLSKOTT

VITAMIN B-KOMPLEX

MAGNESIUM

OMEGA-3 FRÅN ALG

Art ikel  nr:  2047 

Art ikel  nr:  2050 

Art ikel  nr:  2049 

Vårt B-vitaminkomplex innehåller ribo 
avin (B2), niacin (B3), pantotensyra (B5), 
pyrodoxin (B6) och metylkobolamin 
(B12) som bidrar till normal energiom-
sättning och att minska trötthet och 
utmattning. Innehåller även tiamin (B1), 
folsyra och biotin.

Magnesium bidrar till normal energi-
omsättning och till att minska trötthet 
och utmattning. Det bidrar dessutom 
till normal muskel- funktion och till att 
bibehålla normal benstomme.

Ett vegetabiliskt alternativ till  skolja 
med högt innehåll av omega- 3-fett-
syrorna DHA och EPA. DHA bidrar till 
normal hjärn-funktion
och normal synförmåga. Den gynsam-
ma e ekten uppnås vid ett
dagligt intag av 250 mg DHA.

• Vegan
• Jästfri
• 6 B-vitaminer 

• Vegan
• Magnesiumcitrat
• Bra för ben och muskler 

• Vegan
• DHA & EPA
• Fri från jod

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

100 kapslar
6 st
106 kr

100 kapslar

100 kapslar
6 st
93 kr
149 kr

60 kapslar
6 st
187 kr
299 kr

VITAMIN D3

VITAMIN B12

Art ikel  nr:  2046 

Art ikel  nr:  2048 

D-vitamin bildas i huden när solen lyser 
på oss. Vår Vitamin D3 är vegansk och 
utvinns ur lav. Bidrar till immunsystemets 
normala funktion och att bibehålla 
normal benstomme. Ta tillsammans 
med mat för optimalt upptag.

Vitamin B12 bidrar till normal energiom-
sättning och till att minska 
trötthet och utmattning. Det bidrar 
även till nerv- och immunsystemets nor-
mala funktion. I kosten finns B12 bara i 
animaliska produkter. Därför är det bra 
att ta tillskott om du sällan äter kött och 
skaldjur

• Vegan
• 3000 IE/75 μg
• D3 från lav

• Vegan
• 1000 μg
• Metylkobalemin 

100 kapslar
6 st
124 kr
199 kr

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

90 kapslar
6 st
111 kr

179 kr
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KOSTT ILLSKOTT

HOT GINGER & ACEROLA

PROBIOTIKA

Art ikel  nr:  2029 

Art ikel  nr:  2028 

Ingefärsshot i tablettform med  
C-vitaminrik acerola. Låt tabletten 
smälta i munnen eller tugga på den.  
Ingefärschock!

Unika ekologiska tarmbakterier  
(L. Bulgaricus) från snödroppsblom-
mans blad som odlats i grönsaksjuice. 
En 100% vegansk probiotika för dem 
som vill leva en ren livsstil. L.Bulgaricus 
upptäcktes för mer än hundra år sedan 
vid en studie av den långlivade bergs-
befolkningen i Bulgarien.

• Vegan
• Högt värde av vitamin C
• Rik på antioxidanter

• Ekologisk
• Växtbaserad
• 2,5 miljarder
• Aktiva tarmbakterier 

30 tabletter
6 st
85 kr
139 kr

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

30 kapslar
6 st
215 kr
349 kr
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INTIMHYGIEN

Var kommer livet ifrån? En gång i månaden blir hälften av oss påminda 
om svaret. Varje nytt liv kommer från äggstockarna. Och blir det inget 
nytt liv blir det lingonvecka. Inget kan vara mer naturligt. 
Så varför svara naturen med onaturliga material och kemikalier som 
varken människa eller planet mår bra av? Vi svarar med en återanvänd-
bar menskopp. Och med mensskydd i ekologisk bomull – inte bara i ytskik-
tet, utan rakt igenom. 
Allt pålitligare än mensen själv.
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INT IMHYGIEN

LINGONVECKA TAMPONG REGULAR.

LINGONVECKA BINDA DAG.

LINGONVECKA BINDA NATT.

Art ikel  nr:  1317 

Art ikel  nr:  1943 

Art ikel  nr:  1920

Tamponger av 100% ekologisk bomull som 
passar extra bra till känslig hud. De är miljös-
nälla och helt utan plast,  
kemikalier och parfym.  
Med ”regular” uppsugningsförmåga.

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

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

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

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

20 st
24 kr
39 kr

12 st
25 kr
39 kr

12 st
25 kr
39 kr

ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:
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KAFFE & TE

De flesta viktiga möten i världen sker över en kopp kaffe eller te. 
Affärsmöten, kärleksmöten, återseenden, avsked. I sådana stunder vill 
man vara pigg, stark och harmonisk. 
Så varför bli klunkvis förgiftad, försurad och uppstressad? 
Gör plats i kalendern för ett möte med de gröna alternativen. Med mask-
roskaffe och matcha-te. Med basiskt, avgiftande och koffeinfritt. 
Sippa, svälj och märk hur hjärnan flyttar fokus från magsyran till samta-
let. 
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KAFFE & TE

MASKROSKAFFE. Art ikel  nr:  2007 

Maskroskaffe görs på maskrosens rötter 
som rostas och mals till pulver. Det liknar 
vanligt kaffe i både smak och utseen-
de, 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 
• Trendprodukt

VIKT: 
ANTAL I KART: 

10x2 g
12 st
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KONFEKTYR

Stackars gottegrisen! Inlåst i sex av veckans dagar och sedan matad med 
konstigheter på den sjunde. Eftersom gottegrisen bor i oss alla ville vi ge 
den ett bättre liv. Genom att mata den med naturligheter, som glutenfritt, 
raw, vegan och fruktjuice. Sött smakar ju sött även om det är lite bättre 
sött. Och då kan man smyga med lite nyttigheter utan att grisen märker 
det. Den bara grymtar glatt medan samvetet tiger still. Och plötsligt har 
veckan mer än en lördag.
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KONFEKTYR

HAMPACHOKLAD.

KOKOSCHOKLADKAKA.

RAW CHOKLADBOLLAR.

RAW KOKOSRUTA.

KOKOSKOLA.

Art ikel  nr:  1967 

Art ikel  nr:  2024 

Art ikel  nr:  2002 

Art ikel  nr:  2001 

Art ikel  nr:   2051

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

Bästa chokladen för alla 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! 

Underbara chokladbollar som är raw, eko-
logiska och endast sötade med dadlar. Lika 
gott till fikat som till mellanmålet.

Underbart goda kokosrutor som är ekolo-
giska, raw och innehåller endast kokos och 
agave.  
En nyttigare kaka till fikat eller en fin present 
att ge bort.

Supergoda hårda kokoskolor som är ve-
ganska och gjorda på färsk kokosmjölk. 
Kokosnötterna plockas och pressas till kokos-
mjölk under tidig morgon. Kolan kokas och 
packas sedan samma dag för bästa smak 
och högsta kvalité.

• Ekologisk 
• Vegan
• Proteinrik 

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

• Ekologisk 
• Vegan
• Raw
• Glutenfri?

• Raw
• Ekologisk 
• Vegan
• Glutenfri 

• Vegan
• Glutenfri
• Gjord på färsk kokos-

mjölk 
• Sötad med kokossocker
• Kokostrenden

100 g
10 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

100 g
12 st

120 g
6 st

120 g
6 st

100 g
20 st
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KONFEKTYR

RASPBERRY PASTILLES.

LEMON PASTILLES.

Art ikel  nr:  1903 

Art ikel  nr:  1899 

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

Uppfriskande pastiller med smak av citron. 
Förpackade i vacker metallask. Bra att ha i  
väskan för att närsom få en frisk och fräsch 
smak i munnen.

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

• Raw?
• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Fin metallask
• Perfekt att ha i  väskan

39 g
6 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

39
6 st

LIQUORICE PASTILLES.

GINGER PASTILLES.

CHAI PASTILLES.

Art ikel  nr:  1731 

Art ikel  nr:  1811 

Art ikel  nr:  1812 

Lakritspastiller som innehåller 100% lakritsex-
trakt och ingenting annat. Ekologiska såklart. 
Förpackad i en vacker metallask. Ta några 
när sötsuget smyger sig på och känn den 
rika lakritssmaken. 

Starka och kryddigt goda ekologiska inge-
färapastiller, förpackade i snygg metallask. 
Ett godis med sting som räcker länge.

Ekologiska chaipastiller med smak av kanel 
och kardemumma. Lagom söta och starka, 
förpackade i snygg metallask. Perfekt att 
ha i väskan.

• Ekologisk
• Vegan
• Raw
• Glutenfri
• 100% naturligt   lakrit-

sextrakt 
• Perfekt att ha i  väskan

• Ekologisk
• Glutenfri
• Fin metallask
• Perfekt att ha i  väskan

• Ekologisk
• Glutenfri
• Fin metallask
• Perfekt att ha i  väskan

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

40 g
6 st

40 g
6 st

40 g
6 st
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KONFEKTYR

GINGER CHEW COCONUT.

FIBERLAKRITS.

LOVELEY LAKRITS.

Art ikel  nr:  2021 

Art ikel  nr:  1030 

Art ikel  nr:  1609 

Mjuka ingefärskolor gjorda på färsk ingefära 
och kokos. Kolorna är både glutenfria och 
vegan! Ett godis med härlig smak.

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

Perfekt mjuka lakritsbitar som innehåller la-
kritsrot från Kalabrien i Italien. Smakar både 
sött och salt. Alla lakritsälskares dröm.

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

• Vegan
• Fiberrik
• Gjord av naturligt lakrit-

sextrakt

• Ekologisk 
• Vegan
• Gjord av naturligt lakrit-

sextrakt från Kalabrien i 
Italien

120 g
10 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

160 g
20 st

100 g
12 st

GINGER CHEW PEANUT.

GINGER CHEW MANGO.

Art ikel  nr:  1883 

Art ikel  nr:  1913 

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

Mjuka ingefärskolor gjorda på färsk ingefära 
och mango. Ingredienserna ger kolan en 
frisk smak med sting! Kolorna är både glu-
tenfria och vegan! 

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

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

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

120 g
10 st

120 g
10 st
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KONFEKTYR

GOJIBÄR I CHOKLAD.

TRANBÄR I APELSINCHOKLAD.

PUMPAKÄRNOR I CHOKLAD.

HALLON & BLÅBÄR I CHOKLAD.

CASHEWNÖTTER & INKABÄR I CHOKLAD

Art ikel  nr:  1958 

Art ikel  nr:  1957 

Art ikel  nr:  1956 

Art ikel  nr:  1959 

Art ikel  nr:  1960 

En kombination av smakrik mörk choklad 
och nyttiga gojibär. Ett snacks som är rikt på 
både är vitaminer och aminosyror. 

Underbart goda som de är, eller strö dem 
ö̈ver fruktsalladen eller müslin för extra lyx.

Syrliga tranbär doppade i apelsinchoklad, 
en underbar kombination! Njut av det här 
orangefärgade godiset som det är. Perfekt 
som snacks på bion!

Rostade pumpakärnor rika på vitaminer, 
mineraler och fettsyror, doppade i mörk 
choklad. Ett crunchy godis som passar per-
fekt i fruktsalladen. 

En blandning av hallon och blåbär som 
doppats i fruktchoklad. Ät dem direkt som 
de är eller toppa desserter med dem. Per-
fekt portionspåse. 

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

• Ekologisk
• Glutenfri
• 58% kakaohalt
• Vitaminrik
• Rik på aminosyror & järn

• Ekologisk
• Glutenfri
• Vitamin- och antiox-

idantrik

• Ekologisk
• Glutenfri
• 15 gram protein per 100 

gram
• 55% kakaohalt

• Ekologisk
• Glutenfri

• Ekologisk
• Glutenfri
• 62% kakaohalt

50 g
10 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

50 g
10 st

55 g
10 st
1

55 g
10 st

55 g
10 st
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KONFEKTYR

LAKRITSMANDLAR I CHOKLAD.

LAKRITSSTÅNG.

.

.

.

Art ikel  nr:  1992 

1861

Ekologiska mandlar doppade i härlig mörk 
choklad med lakrits. En perfekt kombo för 
alla som gillar lakrits och choklad!

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

• Ekologisk
• Glutenfri
• 62% kakaohalt

• Ekologisk
• Vegan
• Gjord av naturligt 

lakritsextrakt
• Perfekt portionsstorlek

50 gram
10 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

28 g
36 st
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MATLAGNING &
SMAKSÄTTNING

Köket har alltför länge varit ett showroom för duktighet. Vi vill att det 
ska vara en lekplats. För när man leker är man inte slav under regler. Då 
chansar man och hoppar, lyckas eller drattar på ändan. Och eftersmaken är 
alltid glädje. Dock ska man vara noga med valet av lekkamrater. 
Bland våra smaker finns inga tråkmånsar, bland råvarorna inga rötägg. 
Tillsatsfritt, lagrat, fermenterat … Allt är noga utvalt och utprovat på 
vår egen lekplats. 
Och halvfabrikaten är inget undantag.
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MATLAGNING & SMAKSÄTTNING

LANTBULJONG ORIGINAL.

TAMARI 12 MÅNADER.

SHOYU.

TAMARI LAGRAD 6 MÅNADER.

Art ikel  nr:  1058 

Art ikel  nr:  1978 

Art ikel  nr:  1979 

Art ikel  nr:  2008 

En ekologisk, vegansk och glutenfri lantbul-
jong som ger en frisk och naturlig smak. En 
oumbärlig produkt i köket.

Använd den i all matlagning, både som 
buljong och krydda till soppor, grytor och 
såser. Den ger maten det lilla extra!

Smakrik och naturligt glutenfri soja som lag-
rats på cederfat i minst 12 månader. Den är 
fri från tillsatser och rik på aminosyror.

Använd i matlagningen för en extra god 
touch. Passar bra exempelvis 
dippsåser och vegetariska rätter.

En ekologisk, fermenterad japansk soja med 
en rundare och mildare smak än Tamari 
med fin sälta.

En smidig flaska som kan stå framme på 
bordet för extra krydda. Passar bra till ris, 
vegetariska rätter och vit fisk.

Efterfrågan på Tamari har under en läng-
re tid överskridit vår tillgång. Vi har därför 
tagit fram en ny Tamari som har en kortare 
lagringstid, 6 månader. Sojan får en balan-
serad och fyllig smak som är lite mildare än 
de tamarisojor som lagrats längre tid. Passar 
utmärkt för storkonsumenten.

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Krydda & buljong

• Ekologisk
• Glutenfri 
• Naturligt fermenterad
• Traditionell tillverkning
• Fri från tillsatser 
• Rik på aminosyror

• Ekologisk
• Fermenterad
• Fri från tillsatser

• Ekologisk
• Glutenfri
• Naturligt fermenterad
• Lagrad i 6 månader
• Traditionell tillverkning
• Fyllig smak

200 gram
12 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

250 ml
12 st

250 ml
12 st

500 ml
6 st

ÖRTSALT RAMSLÖK. Art ikel  nr:  1114 
En härligt örtsalt som får det mesta att sma-
ka bra - utan tillsatser eller smakförstärkare. 
Perfekt när det ska gå undan i köket. En 
favorit hos kunderna!

En allsidig krydda som passar till nästan all 
matlagning.

• Ekologisk
• Allsidig
• Räcker länge!
• Kundfavorit 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

95 g
12 st
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MATLAGNING & SMAKSÄTTNING

SNABBMISO.

FURIKAKE EKO.

Art ikel  nr:  2000 

Art ikel  nr:  2025 

En miso som snabbt tillagas då endast hett 
vatten ska tillsättas. Ett perfekt alternativ 
att ha med på resan då den är portionsför-
packad. Den är fri från tillsatser och gluten.

En miso passar bra som ett mättande mel-
lanmål, och drickes varmt. 

Furikake är en japansk fröblandning med en 
underbar naturlig smak av salt.  Ger maten 
ytterligare en textur och finish, färdig att 
använda. 

Passar bra till exemelvis grillat och perfekt 
som salladstopping. Ger maten det lilla 
extra! En handpackad produkt från vårt 
produktionskök i Stockholm, Årsta.

• Ekologisk
• Naturligt jäst på   

träfat
• Fri från tillsatser
• Vegan
• Snabb tillagning
• Snabb tillagning

• Ekologisk
• Vegan
• Handpackad i vårt 

produktionskök
• Endast sesamfrön och 

alger
• Handpackad i 

produktionsköket i 
Stockholm, Årsta

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

10 g x 6 st
12 st

100 g
12 st

HIMALAYAN CRYSTAL SALT. Art ikel  nr:  1871 
Ett 100% rent salt som har lagrats i ca 250 
miljoner år i bergen i Pakistan. Det är ett 
icke rafffinerat natursalt. En basprodukt i 
varje kök!

Saltet berikar maten med en mjuk och 
fräsch smak

• 100% rent salt
• Naturlig råvara
• Ströburk i glas

VIKT: 
ANTAL I KART: 
P

100 g
12 st

VEGANMAYO.

VEGANSK CHILIMAYO.

Art ikel  nr:  1989 

Art ikel  nr:  2031 

Ett veganskt alternativ till vanlig majonäs, i 
härlig konsistens. En basprodukt i köket för 
alla kockar.

Klar att ätas som den är, eller använd som 
bas till såser och röror. Passar bra somt tillbe-
hör till burgare och soppor. 

Vegan Chili Mayo är en utmärkt bas till 
krämiga såser och dressing men också att 
äta precis som den är. Helt ägg- och sojafri. 
Har en lagom stark chilismak som passar att 
servera till burgare, fries , varma och kalla 
sallader eller till saftiga mackor.

• Ekologisk
• Vegansk
• Mångsidig produkt
• Förpackad i glas-

flaska/burk för att 
bevara smak ge bättre 
hållbarhet.

• Ekologisk
• Vegan
• Fri från soja 
• Naturligt smaksatt 

med chilipasta och 
cayennepeppar

• En utmanare i sås-
hyllan

• Lätt att använda

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 
:

370 g
6 st

240 ml
6 st
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MATLAGNING & SMAKSÄTTNING

VEGOBIFFMIX CASHEW & GRÖNKÅL..

FALAFELMIX CHIA & GRÖNKÅL.

TORKADE ARAMEALGER.

ROSTADE ALGCHIPS NORI.

ROSTADE ALGSTRIMMOR NORI.

Art ikel  nr:  2017 

Art ikel  nr:  2018 

Art ikel  nr:  2014 

Art ikel  nr:  2015 

Art ikel  nr:  2016 

Vegobiffmix är det perfekta alternativet till 
en snabb och god middag. Mixen ger 4-6  
kryddiga och glutenfria vegobiffar (cirka 
425 g) med nötig smak. En färdig mix som 
hjälper till att göra middagen  snabbt och 
lättlagad.

Falafelmix Chia & Grönkål hjälper till att 
snabbt och enkelt laga härligt gröna och 
smakrika falaflar. Mixen är fria från gluten, 
soja och mjölkprodukter och ger ca 14-16 
falaflar (circa 425 g.). 

Ett perfekt alternativ när middagen ska 
tillagas snabbt.

Alger är ett av världens mest näringstäta 
livsmedel och är dessutom väldigt gott som 
tillbehörtill maten. De är lätta och snabba 
att tillaga. Aramealger är milda i smaken 
och rika på protein. En bra nybörjaralg!

Använd som topping på en sallad eller 
tillsammans med stekta grönsaker.

Med sitt höga proteininnehåll är alger per-
fekt för vegetarianer. 
Denna blanding innehåller 5 olika alger 
färdiga att använda eller kan blötläggas. 
Passar bra med exempelvis marinerade 
grönsaker eller i en sallad.

Lätt rostade Norikrinklar kommer från rödal-
gen Nori som bland annat används i sushi. 
De är både proteinrika och mineralrika, 
färdiga att använda.

Perfekta i wok eller på sallad. 

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Sojafri
• Lättlagad
• Inga konstiga tillsatser

• Ekologisk
• Vegan
• Glutenfri
• Sojafri
• Lättlagad
• Inga konstiga tillsatser

• Vegan
• Proteinrik 
• Rik på jod
• Lätt att tillaga 

• Vegan
• Proteinrik 
• Rik på jod
• Lätt att tillaga 

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

200 g
8 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 
:

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

200 g
8 st

15 g
6 st

15 g
6 st

15 g
6 st
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MATLAGNING & SMAKSÄTTNING

VIRGIN KOKOSOLJA 500 ML.

NEUTRAL KOKOSOLJA 500 ML.

VEGGIEBULJONG.

Art ikel  nr:  1934 

Art ikel  nr:  1950 

Art ikel  nr:  2073 

Kallpressad Virgin Kokosolja passar lika bra 
till matlagning och stekning som till bak-
ning och smoothies. Kan användas i  höga 
temperaturer. Produkten är flytande vid 
hög rumstemperatur och stelnar vid lägre 
temperatur och har en lätt kokossmak. En 
basprodukt i kökshyllan,  här i en stor burk.
Kokosolja fungerar även att använda som 
hudvård.

Ekologisk kokosolja fri från smak och doft. 
Passar bra för att lyfta fram andra smaker 
än kokos i matlagning och bakning. Kan an-
vändas i höga temperaturer. Kokosoljan kan 
avändas i allt från matlagning och stekning 
till bakning och smoothies. Ett måste i köket!

Även huden gillar kokosolja! 
En mångsidig produkt.

Vår veggiebuljong innehåller 33% grönsaker 
och är helt fri från jästextrakt, gluten  och 
palmolja. 

En buljong för dem som vill undvika socker, 
helt baserad på ekologiska grönsaker, örter 
och kryddor.
Ger enkelt god smak till soppa, sås och 
risrätter. Använd direkt i dressing och röror 
eller strö på rostade grönsaker.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Kallpressad 
• Kan användas i hög 

temperaturer
• Mångsidig produkt 

både till mat och hud
• LCHF/Low Carb
• Kokostrenden är stark

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Kallpressad 
• Kan användas i hög 

temperatur
• Mångsidig produkt, 

mat och hud
• LCHF/Low Carb
• Kokostrend

• Ekologisk 
• Glutenfri
• Inget tillsatt socker
• Fri från jästextrakt
• Displaykartong
• Fri från palmolja

500 ml
6 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

500 ml
6 st

120 g
12 st
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SNACKS

Det var här de äntligen blev sams. Gott och N yttigt hade bråkat i evig-
heter. Vem skulle bestämma, vem tryckas ner? Nu jobbar de ihop. Ibland 
kompromissar de, andra gånger turas de om. Ena dagen är det fritt fram för 
handgjorda hallonremmar och Berry Boost med ekologiska russin, nästa 
dag är det kalorisnåla och proteinrika bönchips. Och plötsligt är alla andra 
sams också: barn och föräldrar, vardag och fest, samvete och frosseri. 
Alla får ju sitt.
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SNACKS

SPICY BANANAS CHIPS.

CRISPY CASSAVA CHIPS.

VEGGIE CHIPS..

BERRY BOOST BLÅBÄR 6-PACK.

BERRY BOOST GRANATÄPPLE 6-PACK..

Art ikel  nr:  1819 

Art ikel  nr:  1813 

Art ikel  nr:  1877 

Art ikel  nr:  2052 

Art ikel  nr:  2053 

Kryddstarka bananchips gjorda på matba-
naner som rostats och kryddats med syda-
merikansk chili. Odlade av lokala bönder i 
Ecuador. Utmärkt som tilltugg och snacks, 
förpackade i praktisk portionspåse.

Ljuvliga chips av kassavarot. Lättsaltade 
och väldigt krispiga. De har en nötig smak 
och kan ätas direkt ur påsen eller till röror 
och dipper. 

Ett perfekt alternativ i chipshyllan!

En mild och lättsaltad blandning av kas-
sava, malanga och sötpotatis. Odlade av 
lokala bönder i Ecuador. Chipsen är nötiga i 
smaken och försvinnande goda. Passar bra 
att ätas direkt, eller dippas i olika röror.

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

Berry Boost Granatäpple är en  
energimix av granatäppelpluppar och  
ekologiska russin.  
Barnens favorit! 

• Krispiga
• Härligt kryddstarka 
• Perfekt                   

portionsförpackning

• Krispiga
• Nötig smak som 

passar till de flesta 
röror och dipper 

• Perfekt                    
förpackningsstorlek

• Passar både barn    
och vuxna

• Krispiga
• Nötig smak som 

passar till de flesta 
röror och dipper 

• Perfekt                    
förpackningsstorlek

• Passar både barn    
och vuxna

• Ekologiska russin
• Förpackade i 6-pack
• Placeras i               

russinhyllan
• Lättexponerad i hylla 

och störtkorg
• En produktkändis!

• Ekologiska russin 
• Förpackade i 6-pac
• Placeras i               

russinhyllan
• Lättexponerad i hylla 

och störtkorg
• Hög igenkännings-

faktor

85 gram
12 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

70 g
12 st

60 g
12 st

6 x 28 g
12 st

6 x 28 g
12 st
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SNACKS

RAWFOODREM BLÅBÄR & KARDEMUMMA

RAWFOODREM LINGON & INGEFÄRA.

TORTILLACHIPS BOVETE, CHILI.

EKOLOGISKA ÄRTCHIPS.

EKOLOGISKA BÖNCHIPS.

Art ikel  nr:  1900 

Art ikel  nr:  1901 

Art ikel  nr:  2009 

Art ikel  nr:  1998 

Art ikel  nr:  1999 

En rem med smak av blåbär och karde-
mumma, helt naturlig och är endast gjord 
på frukt och bär. Perfekt för den som vill äta 
ett gott snacks utan tillsatt socker! Hand-
gjord i efter eget recept i vår produktionsan-
läggning i Stockholm,  Årsta.

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! Handgjord i efter 
eget recept i vår produktionsanläggning i 
Stockholm,  Årsta.

Ekologiska och glutenfria tortillachips gjorda 
på bovete. Ungsrostande, 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!.

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 använd som bröd 
till minihamburgare. 

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. 
Smulor kvar? Strö dem på sallad och soppa. 
Eat your greans! 

• Ekologisk 
• Vegansk
• Raw 
• Glutenfri
• Inget tillsatt socker
• Handgjorda i vår 

produktionsanläggning 
i Årsta, Stockholm

• Ekologisk 
• Vegansk 
• Raw
• Glutenfri
• Inget tillsatt socker
• Handgjorda i vår 

produktionsanläggning 
i Årsta, Stockholm

• Ekologisk
• Glutenfri
• Ungsrostade             

(ej friterade) 

• Ekologisk
• Glutenfri
• Proteinrik
• Passar både som  

chips och kex 

• Ekologisk
• Glutenfri
• Proteinrik
• Passar både som  

chips och kex 

25 g
12 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 
:

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

25 g
12 st

70 g
12 st

45 g
10 st

50 g
10 st
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SPREADS & NÖTSMÖR

Vi önskar limpmackan med leverpastej en trevlig pension. Sorry, men det 
är nya tider och friska krafter tar över. Modernt mums på burk, nötter och 
frön med klanderfria gener. Inga orena smaker, inget härsket frökross och 
inga skumma tillsatser. Och bättre upp, de här påläggskalvarna kan mul-
titaska. De jobbar bra med desserter och glass, de blandar sig i smoothien 
och risotton, de är kompetenta på dressing. De är alltid pricken över i. 
Leve mackan, leve pålägget!
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SPREADS & NÖTSMÖR

MANDELSMÖR.

CASHEW & SESAMSMÖR

HAZELNUT & CHOCOLATE SPREAD.

Art ikel  nr:  2060 

Art ikel  nr:  1795 

Art ikel  nr:  2059 

Yummie mandelsmör tillverkat i Italien av 
ekologiska mandlar, som rostas lätt för att få 
fram smakerna. En lätt och mjuk konsistens 
som passar utmärkt på mackan, kex, till 
dipp eller i bakning.
Nu från ny leverantör! 

Nytt artikelnummer, samma vikt och pris.

Ett lent nötsmör gjort på endast rostade 
ekologiska cashewnötter och sesamfrön. Ett 
bra alternativ till det klassiska jordnötssmö-
ret.

Utsökt på ett kex, till dessert eller i en dres-
sing. 

En underbart god blandning av hasselnötter 
från Sicilien. En krämig, len och frisk spread 
som är utan onödiga tillsatser. Ett måste för 
alla chokladtokiga.

Fantastiskt god i bakning, på pannkakor 
eller på kex.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Alternativ till         

jordnötssmör

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Inga tillsatser
• Alternativ till jordnöts-

smör

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri
• Inga tillsatser

180 g
8 st

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 

VIKT: 
ANTAL I KART: 
:

180 g
6 st

180 g
6 st




