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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 hållbarhet 
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 ekologisk 
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



Renée Voltaire-hyllan

Vi ser oss som en egen kategori i butik och har därför i Sverige 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. 
Din säljare hjälper dig gärna med tips på sortiment och placering.
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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  
entré. 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 nytti-
gare alternativen. Som kokossocker, agave och björksocker. Och glutenfritt 
förstås. Bullmammor av alla kön, kräv er rätt! Hållbarhet och kvalitet 
får inte vara finkockarnas privilegium.
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B A K N I N G

RAW AGAVE NATURELL. Art ikel  nr:  1809 
Ekologisk agavesirap på växtsaft från 
agavekaktus. Naturligt sötningsmedel som 
tappats så att enzymer och näringsämnen 
bevarats – ett måste för hemmakonditorn! 

Dess flytande form gör den lätt att använda 
i desserter, bakverk och smoothies. 

• Ekologisk
• Raw
• Lågt GI

240 ml
12 st
24 kr
39 kr

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

RAW CACAO POWDER. Art ikel  nr:  1047 
Fint pulver på raw ekologisk kakaoböna 
med kraftig smak av kakao – proteinrik och 
helt utan tillsatser! 

Passar till smoothies, rawfoodbollar och 
desserter. 

• Ekologisk 
• Vegan 
• Raw 
• Proteinrik

100 g
6 st
39 kr
59 kr

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

KOKOSSOCKER. Art ikel  nr:  1577 
Ekologisk kokossocker från kokosblommans 
söta nektar som kristalliserats till socker-
kristaller med fyllig smak av kola – perfekt 
alternativ till vanligt vitt socker! 

Passar till bakning och desserter.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Oraffinerat socker 

(bevarade mineraler och 
vitaminer)

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

200 g
6 st
39 kr
69 kr

EKOLOGISKT VANILJPULVER.

LAKRITSPULVER.

Art ikel  nr:  1048 

Art ikel  nr:  1879 

Ekologiskt vaniljpulver av 100% mald vanilj-
stång av högsta kvalitet – himmelsk doft och 
smak! 

Perfekt med en nypa i smoothies,  mandel-
mjölk, till bakning och desserter.

Mycket smak i liten burk! 

Ekologiskt lakritspulver på 100 % ren lakrits-
rot från Kalabrien i Italien – enligt sägen 
världens bästa lakritsrot! Roten har torkats 
och malts till ett fint pluver. 

Perfekt i bakning, desserter, glass och 
smoothies. 

• Ekologisk 
• 100% vaniljstång
• Smakrik

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• 100 % lakritsrot 

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

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

10 g
12 st
80 kr
129 kr

60 g 
6 st
29 kr
49 kr
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B A K N I N G

ROSTADE KOKOSCHIPS. Art ikel  nr:  1933 
Ekologiska, rostade kokoschips med härlig 
smak och krispighet – och dessutom lågt GI 
(glykemiskt index)! 

Passar bra till desserter, müsli, matlagning 
eller som snacks direkt ur påsen.

• Ekologisk 
• 100% kokos
• Osötad
• Fiberrik

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

200 g
10 st
24,50 kr
39 kr

NATURELLA KOKOSCHIPS. Art ikel  nr:  2096
Ekologiska kokoschips gjorda på enbart 
hyvlad och torkad kokosnöt. 

Passar bra i müsli, matlagning, desserter, vid 
bakning eller som snacks direkt ur påsen. 
Osötade och fiberrika.

• Ekologisk 
• 100% kokos
• Osötad
• Fiberrik

200 g
10 st
24,50 kr
39 kr

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

EKOLOGISK HONUNG. Art ikel  nr:  2068 
Ekologisk len honung av bin som samlar 
naturlig nektar med kupor placerade vid 
naturlig skog och vilda växter (enligt EU´s 
regler för ekologisk odling). 

Perfekt söt smaksättare vid matlagning 
och bakning eller att blanda i varmt vatten 
eller örtte tillsammans med citron och riven 
ingefära vid förkylning. Fantastisk också som 
hudvård genom sina fuktighetsbevarande 
och antibakteriella egenskaper.

• Ekologisk 
• Naturliga nektar 
• Antibakteriell 
• Allsidig

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

340 g
6 st
37 kr
59 kr

KOKOSGRÄDDE. Art ikel  nr:  2103 
Ekologisk kokosgrädde med extra hög 
fetthalt  och andel kokos – gräddig och len 
konsistens med välbalanserad kokossmak! 

Underbart god till bakverk, desserter och 
som mousse eller att spritsa på tårtor, pann-
kakor och på toppen av en varm choklad. 
Passar också till matlagning för den allra 
gräddigaste gräddsåsen. Crème de la 
crème!    

• Ekologisk 
• Vispbar
• Extra hög fetthalt (32%) 
• Hög andel kokos
• Gräddig och len konsistens

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

400 g
8 st
24,50 kr
39 kr
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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 konserv- 
eringsmedel. 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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B R Ö D  &  K E X

RAWFOODKEX.

RAWFOODKEX – TOMAT & PAPRIKA.

BOVETEKEX.

Art ikel  nr:  1023 

Art ikel  nr:  1923 

Art ikel  nr:  1653 

Ekologiska och glutenfria rawfoodkex på 
utvalda fröer och kryddor som groddats 
och torkats för hand med extra mycket 
kärlek i vårt eget kök i Årsta, Stockholm 
– en riktig Renée Voltaire-klassiker! 

Gott med eller utan pålägg till både 
vardag och fest.

Ekologiska och glutenfria rawfoodkex på 
utvalda frön, kryddor, färsk tomat och 
paprika som groddats och torkats för hand 
med extra mycket kärlek i vårt eget kök i 
Årsta, Stockholm. 

Gott med eller utan pålägg till både 
vardag och fest.

Ekologiska och glutenfria krispiga kex på 
enbart bovete – härligt smakrika och 
spröda! 

Gott med eller utan pålägg för hela 
familjen till både vardag och fest.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Raw 
• Fiberrik 
• Groddad och torkad
• Handgjord i Årsta, 

Stockholm

• Ekologisk 
• Glutenfri
• Raw 
• Fiberrik 
• Groddad och varsamt 

torkad 
• Handgjord i Årsta, 

Stockholm

• Ekologisk 
• Glutenfri 
• Fiberrik

170 g
10 st
50 kr
79 kr

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:

80 g
10 st
44 kr
69 kr

150 g
12 st
28 kr
45 kr

MAJS & BOVETEKEX. Art ikel  nr:  1652 
Ekologiska och glutenfria krispiga kex på 
enbart majs och bovete – härligt smakrika 
och spröda! 

Gott med eller utan pålägg för hela 
familjen till både vardag och fest. 

• Ekologisk 
• Glutenfri   
• Fiberrik 

150 g
12 st
28 kr
45 kr

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

CHIA & HIRS KEX. Art ikel  nr:  1964 
Ekologiska, glutenfria och veganska krispiga 
kex på enbart bovete, hirs och chiafrö – 
härligt smakrika och spröda! Rika på 
mineraler och chiafröna ger extra tillskott av 
bl.a omega-3. 

Gott med eller utan pålägg för hela 
familjen till både vardag och fest.  

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri   
• Innehåller omega-3 
• Tunna och spröda  

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

150 g
12 st
28 kr
45 kr
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B R Ö D  &  K E X

SVARTA SESAMKEX.

VITA SESAMKEX.

GLUTENFRITT BRÖD – CHIA & HIRS.

Art ikel  nr:  1656 

Art ikel  nr:  1657 

Art ikel  nr:  2065 

Veganska salta kex gjorda av svarta 
sesamfrön, råris och tamari. 

Goda som tilltugg med spread på eller 
direkt ur påsen. Håller sig krispiga även 
med röror som topping.

Veganska sötsalta kex gjorda av vita 
sesamfrön, råris och tamari. 

Goda som tilltugg med spread på eller 
direkt ur påsen. Håller sig krispiga även 
med röror som topping.

Ekologiskt, glutenfritt och osötat mörkt bröd 
på fullkornsris, hirs och chiafrön – fiberrikt, 
färdigskivat och med lång hållbarhet! 

God att rosta och passar bra till många 
olika spreads och pålägg. 

• Vegan 
• Håller sig krispiga även 

med röror på 

• Vegan
• Håller sig krispiga även 

med röror på

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

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:

75 g
12 st
25 kr
39 kr

75 g
12 st
25 kr
39 kr

375 g
8 st
28 kr
45 kr
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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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D R YC K

COCO WATER.

KOMBUCHA GREEN TEA.

KOMBUCHA PINEAPPLE & GINGER.

KOMBUCHA GINGER.

KOMBUCHA HALLON & FLÄDER.

Art ikel  nr:  1940 

Art ikel  nr:  2019 

Art ikel  nr:  2095 

Art ikel  nr:  2020 

Art ikel  nr:  2066 

Ett naturligt kokosvatten från färska gröna 
kokosnötter – 100 %  kokosvatten, rik på 
kalium och helt utan tillsatser. 

Svalkande törstsläckare eller återhämtnings-
dryck efter motion. 

Lätt syrlig kolsyrad dryck av naturligt 
fermenterat te efter traditionellt kinesiskt 
recept – perfekt att servera istället för läsk 
som alkoholfritt alternativ till maten! Bryggs 
på ekologiskt grönt te som fått jäsa med 
hjälp av en aktiv bakteriekultur. En klassisk 
hälsodryck med levande bakteriekultur och 
helt utan tillsatser. 

Bra törstsläckare eller som återhämtnings-
dryck efter motion. Dricks och förvaras bäst 
väl kyld. Skaka inte och öppna försiktigt.

Lätt syrlig kolsyrad dryck av naturligt 
fermenterat te efter traditionellt kinesiskt 
recept – perfekt att servera istället för läsk 
som alkoholfritt alternativ till maten! Bryggs 
på ekologiskt grönt te med smak av ananas 
och ingefära som fått jäsa med hjälp av 
aktiv bakteriekultur. En klassisk hälsodryck 
med levande bakteriekultur. 

Bra törstsläckare. Dricks och förvaras bäst 
väl kyld. Skaka inte och öppna försiktigt.

Lätt syrlig kolsyrad dryck av naturligt 
fermenterat te efter traditionellt kinesiskt 
recept – perfekt att servera istället för läsk 
som alkoholfritt alternativ till maten! Bryggs 
på ekologiskt grönt te smaksatt med färsk-
pressad ingefära som fått jäsa med hjälp av 
en aktiv bakteriekultur. Klassisk hälsodryck 
med levande bakteriekultur. 

Bra törstsläckare eller som återhämtnings-
dryck efter motion. Dricks och förvaras bäst 
väl kyld. Skaka inte och öppna försiktigt.

Lätt syrlig kolsyrad dryck av naturligt 
fermenterat te efter traditionellt kinesiskt 
recept – perfekt att servera istället för läsk 
som alkoholfritt alternativ till maten! Bryggs 
på ekologiskt grönt te  smaksatt med hallon 
och fläder som fått jäsa med hjälp av en 
aktiv bakteriekultur. En klassisk hälsodryck 
med levande bakteriekultur. 

Bra törstsläckare eller som återhämtnings-
dryck efter motion. Dricks och förvaras bäst 
väl kyld. Skaka inte och öppna försiktigt.

• 100 % naturlig (inga 
tillsatser) 

• Gjord på färska kokosnötter 
• Effektiv återhämtnings-

dryck (rik på elektrolyter)

• Ekologisk 
• Raw 
• Utan tillsatser 
• Aktiv bakteriekultur 
• Fermenterad (jäst) 
• Alkoholfritt alternativ

• Ekologisk 
• Raw 
• Aktiv bakteriekultur 
• Fermenterad (jäst) 
• Alkoholfritt alternativ

• Ekologisk 
• Raw 
• Aktiv bakteriekultur 
• Fermenterad (jäst) 
• Alkoholfritt alternativ

• Ekologisk 
• Raw 
• Naturligt fermenterad 
• Aktiv bakteriekultur 
• Opastöriserad 
• Effektiv återhämtnings-

dryck
•  Alkoholfritt alternativ

250 ml
12 st
13 kr
20 kr

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:

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

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

275 ml
12 st
22 kr
35 kr

275 ml
12 st
22 kr
35 kr

275 ml
12 st
22 kr
35 kr

275 ml
12 st
22 kr
35 kr
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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 
fortfarande 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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CHIA GRANOLA – KOKOS, MANDEL & KARDEMUMMA.

RAW GRÖT – GOJIBÄR, ÄPPLE & MANDEL.

Art ikel  nr:  2013 

Art ikel  nr:  1921 

Ekologisk och glutenfri granola på stenmald 
glutenfri havre som blandas med solrosfrön, 
torkad aprikos, kokos, mandlar och chiafrön 
smaksatt med kanel och kardemumma. 
Sötad enbart med äppeljuice.

Ekologisk och glutenfri gröt på bovete 
som groddats och torkats varsamt på låg 
temperatur i 48 timmar för att bevara alla 
nyttigheter – praktisk portionsförpackning! 
Innehåller äpple, mandel, kanel och 
gojibär. Kan ätas när, var och hur man vill 
- till frukost, lunch, mellanmål eller middag. 
Tillsätt bara 1 dl kallt eller varmt vatten och 
låt svälla i ca 5-10 minuter. För en lyxigare 
gröt använd valfri mjölk istället. Handgjord 
efter unikt recept med extra mycket kärlek.

• Ekologisk 
• Vegan
• Glutenfri
• Fiberrik
• Sötad med äppeljuice

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Raw 
• Fiberrik 
• Groddad och varsamt torkad 
• Handgjord i Årsta,      

Stockholm 
• Praktisk portions            

förpackning 

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

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

350 g
6 st
49 kr
79 kr

70 g
10 st
27 kr
49 kr

F R U K O S T

CRUNCHY GRANOLA – HASSELNÖT & RUSSIN.

CRUNCHY GRANOLA – PEKANNÖT & ÄPPLE. 

CRUNCHY GRANOLA – HALLON & BLÅBÄR.

Art ikel  nr:  1951 

Art ikel  nr:  1952 

Art ikel  nr:  1953 

Krispig granola på havre, hasselnöt och 
russin – en Renée Voltaire-klassiker! Lätt 
rostad med rapsolja och sötad  enbart 
med äppeljuice. 

God till frukost och mellanmål i kokos-
yoghurt eller mandelmjölk eller som 
topping på gröt och chiapudding.

Krispig granola på havre, kornmalt, 
pekannöt, russin och pumpafrön smaksatt 
med äpple och kardemumma – en Renée 
Voltaire-klassiker! Rostad i rapsolja och 
sötad enbart med äppeljuice. 

God till frukost och mellanmål i kokos-
yoghurt eller mandelmjölk eller som 
topping på gröt och chiapudding.

Vegansk krispig granola på havre, 
kornmalt, quinoa och pumpafrön smaksatt 
med torkade hallon och blåbär – en Renée 
Voltaire-klassiker! Rostad i rapsolja och sötad 
enbart med äppeljuice. 

God till frukost och mellanmål i kokos-
yoghurt eller mandelmjölk eller som topping 
på gröt och chiapudding.

• Vegan 
• Fiberrik 
• Sötad med äppeljuice 
• Rostad i rapsolja 
• Klassiker i frukosthyllan

• Vegan 
• Fiberrik 
• Sötad med äppeljuice 
• Rostad i rapsolja 
• Klassiker i frukosthyllan

• Vegan 
• Fiberrik 
• Sötad med äppeljuice 
• Rostad i rapsolja 
• Klassiker i frukosthyllan

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:

500 g
10 st
27 kr
45 kr

500 g
10 st
31 kr
45 kr

500 g
10 st
31 kr
45 kr
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F R U K O S T

KRISPIG GRANOLA – AMARANT, QUINOA & KANEL. 

RAW BOVETEGRANOLA – KAKAO & KOKOS .

GRYNFRI GRANOLA – CASHEW & KOKOS.

Art ikel  nr:  2023 

Art ikel  nr:  2067 

Art ikel  nr:  2022 

Ekologisk, vegansk och glutenfri krispig 
granola på amarantpuffar, quinoaflingor, 
solrosfrön och pumpakärnor som rostats 
varsamt i kokosolja och smaksatts med 
kanel och kardemumma – lätt sötad enbart 
med  äppeljuice! Amarant och quinoa är 
protein- och fiberrika små frön som är 
naturligt glutenfria. 

Handgjord efter unikt recept med extra 
mycket kärlek i Årsta, Stockholm.

Ekologisk och glutenfri raw bovetecrunch 
på bovete, pumpakärnor och chiafrön med 
kakao och kokos som groddats och sedan 
torkats varsamt på låg temperatur i 48 
timmar. Fiberrik och sötad med agavesirap.

God tillsammans med kokosyoghurt eller 
mandelmjölk, som frukost och mellanmål 
eller bara när du är sugen på något. 
Handgjord efter unikt recept med extra 
mycket kärlek i Årsta, Stockholm. 

Grynfri granola fullproppad med 
cashewnötter, mandlar, valnötter, chiafrön 
och kokoschips – helt fri från gryn, gluten 
och tillsatt socker! Rostad i kokosolja, 
smaksatt med kanel och lucuma. Mättande 
och kolhydratsnål. 

God till frukost och mellanmål, i smoothie 
eller att äta som snacks direkt ur påsen. 
Handgjord efter unikt recept med extra 
mycket kärlek i Årsta, Stockholm.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Sötad med äppeljuice 
• Handgjort i Årsta,      

Stockholm

• Ekologisk 
• Glutenfri 
• Raw 
• Fiberrik 
• Sötad med agavesirap 
• Groddad och torkad bovete 
• Handgjord i Årsta,      

Stockholm

• Vegan 
• Glutenfri 
• Grynfri 
• Proteinrik 
• Inget tillsatt socker 
• LCHF/Low carb 
• Handgjord i Årsta,      

Stockholm

300 g
8 st
49 kr
79 kr

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:

250 g
8 st
49 kr
79 kr

325 g
8 st
49 kr
79 kr
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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-vitaminer 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 ingredienser.  Så kapitulera inte, kompensera!



16

H Ä L S A  &  K O S T T I L L S K OT T

GREEN MIX – VETEGRÄS, SPIRULINA & MYNTA.

HAMPAPROTEIN MIX.

HAMPAPROTEINPULVER.

RAW & SKALADE HAMPAFRÖN.

Art ikel  nr:  1679 

Art ikel  nr:  1633 

Art ikel  nr:  1632 

Art ikel  nr:  1739 

Glutenfri och vegansk mix på ekologiska 
superfoods – vetegräs, spirulinaalger och 
mynta som ger en nyttig och basisk klorofyll-
boost till kroppen! Därtill ger vetegräs tillskott 
av vitaminer och fibrer, sötvattenalgen ger 
mineraler och myntan ger fräschör och en 
lugnande effekt på magen. 1-2 tsk per dag i 
en grön drink ger nyttig näringsboost.

Ekologisk, glutenfri och vegansk mix av 
komplett hampaprotein som blandats med 
ekologiska superfoods – vetegräs, spirulina- 
alger och açaíbär som ger en nyttig boost 
till kroppen! Lättsmält vegetabiliskt prote-
in med 50 % proteinhalt. Fiber-, vitamin-, 
mineralrikt tillskott och sötad enbart med 
björksocker. 

Perfekt komplement före eller efter motion.

Ekologisk, glutenfri och vegansk hampa- 
protein med fullvärdigt protein – fiber-, 
vitamin-, mineralrikt tillskott för dig med aktiv 
livsstil! Lättsmält vegetabiliskt protein med 
50 % proteinhalt. Raw och helt utan tillsatser. 

Använd i smoothies, juice eller vid bakning 
av bröd eller hampabars. 2 msk ger 
kroppen ca 9 g protein. 

Ekologiska raw hampafrön med mild och 
nötig smak – bra tillskott för dig med aktiv 
livsstil! Fiber- och näringsrika frön med hög 
halt av fleromättat fett och högvärdigt 
protein. 

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

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

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Raw 
• Proteinrik (innehåller 

fullvärdigt protein) 
• Berikad med superfoods 
• Naturligt sötad med      

björksocker 
• Lättsmällt

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Raw 
• Proteinrik (innehåller 

fullvärdigt protein) 
• Fiberrik 
• Vitaminrik 
• Mineralrik   
• Lättsmält

• Ekologisk 
• Raw 
• Proteinrik (innehåller 

högvärdigt protein) 
• Fiberrik 
• Rik på fleromättat fett

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:

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

100 gram
6 st
60 kr
99 kr

400 gram
6 st
119 kr
199 kr

400 gram
6 st
119 kr
199 kr

150 gram
6 st
41 kr
69 kr

EKOLOGISKA CHIAFRÖN. Art ikel  nr:  1949 
Ekologiska, veganska och glutenfria 
chiafrön med mild nötig smak – växtrikets 
mest omega-3 rika och antioxidantrika 
livsmedel! 

Kan ätas råa eller blötlagda i puddingar, 
desserter, bakning och smoothies. 

• Ekologisk 
• Raw 
• Fiberrik 
• Proteinrik 
• Mineralrik 
• Antioxidantrik 
• Rik på omega 3

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

350 gram
6 st
54 kr
89 kr
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H Ä L S A  &  K O S T T I L L S K OT T

GURKMEJAPULVER. Art ikel  nr:  2094 
Ekologiskt pulver med vacker gul färg på 
den kurkuminrika roten gurkmeja rikt på 
bland annat antioxidanter – en klassisk färg- 
och smaksättare i sin allra renaste form! 

Använd i smoothie och juice eller blanda 
till en shot eller gurkmejalatte (golden milk). 
Passar även bra som krydda i matlagning 
och bakning.

• Ekologisk   
• Antioxidantrik (kurkumin)
• Fri från konserverings-

ämnen
• Fri från färgämnen

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

100 gram
10 st
37 kr
59 kr

CHLORELLA.

AÇAÍ.

BAOBAB.

Art ikel  nr:  1888 

Art ikel  nr:  1885 

Art ikel  nr:  1884 

Ekologiskt pulver på proteinrik sötvattenalg – 
en vitamin-, mineral- och klorofyllrik alg som 
ger extra basisk energi! 

Renande och utrensande varför det är bra 
vid exempelvis detoxkur. 

Ekologiskt blålila pulver på açai –  ett anti- 
oxidant-, kalium-, kalcium- och järnrikt bär 
från Brasilien! Söt smak, som en blandning 
av blåbär och choklad med inslag av nöt. 

Passar bra i smoothie, energiboll eller att 
mixa tillsammans med frysta bär för 
sorbet. Ger en vacker blålila färg!

Ekologiskt pulver på baobab – en vitamin-, 
fiber- och mineralrik sötsyrlig frukt från 
baobabträdet i Afrika! 

Använd i juice, smoothie eller energibol-
lar. Kan även blandas med vatten för en 
välsmakande och basisk energidryck rik på 
C-vitamin. 

• Ekologisk 
• Proteinrik 
• Vitaminrik 
• Mineralrik 
• Klorofyllrik 
• Basisk 

• Ekologisk 
• Raw 
• Vitaminrik 
• Mineralrik 
• Basisk

• Ekologisk 
• Fiberrik 
• Vitaminrik 
• Mineralrik 
• Basisk 
• Prebiotisk 

100 gram
10 st
49 kr
79 kr

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:

50 gram
10 st
80 kr
129 kr

100 gram
10 st
54 kr
89 kr

RÖDBETSPULVER. Art ikel  nr:  2074 
Rödbetspulver på ekologiska rödbetor som 
torkats och pressats. Pulvret blir mer 
koncentrerat än den färska rödbetan vilket 
gör att innehållet av näringsämnen blir 
högre per gram. 

Perfekt före träning då den kan öka syre-
upptagningsförmågan. Kan också blandas i 
smoothien, juicen eller till en red velvet latte. 

• Ekologisk   
• Kan öka syreupptagning 
• Kan öka uthållighet 
• Allsidig

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

100 gram
10 st
49 kr
79 kr
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H Ä L S A  &  K O S T T I L L S K OT T

VETEGRÄS. Art ikel  nr:  1893 
Ekologiskt och glutenfritt pulver på vetegräs 
rikt på vitamin E, kalcium, järn, zink, klorofyll 
och koppar – en klassisk energiboost! 

Använd i smoothie, juice eller blanda till 
en shot.

• Ekologisk 
• Glutenfri 
• Proteinrik 
• Mineralrik 
• Vitaminrik 
• Antioxidantrik 
• Klorofyllrik 
• Basisk 
• Avgiftande

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

100 gram
10 st
49 kr
79 kr

RAW ÄPPELCIDERVINÄGER MED MODER. Art ikel  nr:  2076
Vinäger med levande bakteriekultur, som 
kallas moder, på ekologiska äpplen som 
jästs på träfat. Vinägermodern som bildas 
under fermenteringen innehåller proteiner 
och näringsämnen som verkar prebiotiskt. 
Och eftersom vinägern är opastöriserad 
och ofiltrerad så innehåller den aktiv pre- 
biotisk bakteriekultur. Blanda med vatten 
och drick före eller efter måltid – raw shot! 

Gott också på sallad och grönsaker. Kan 
även användas som kropps- och hudvård.

• Ekologisk 
• Raw 
• Naturligt fermenterad på träfat 
• Opastöriserad 
• 5 % vinägersyra 
• Ofiltrerad - innehåller 

vinägermoder 
• Prebiotisk 
• Levande bakteriekultur 
• Traditionell tillverkning

500 ml
6 st
36 kr
59 kr

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

SPIRULINA. Art ikel  nr:  1892
Ekologiskt pulver på näringsrika spirulina – 
en proteinrik sötvattenalg med klorofyll och 
brett spektrum av vitaminer och mineraler. 
En av naturens mest koncentrerade närings- 
källor. Renande och utrensande varför det 
är bra vid exempelvis detoxkur. 

En hälsoklassiker i jucier, smoothies, bröd 
och bakverk, eller som en shot blandad 
med vatten. 

• Ekologisk 
• Proteinrik 
• Vitaminrik 
• Mineralrik 
• Basisk    
• Avgiftande

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

100 gram
10 st
40 kr
65 kr

RAW GRANATÄPPELVINÄGER MED MODER. Art ikel  nr:  2083 
Vinäger med levande bakteriekultur, som 
kallas moder, på ekologiska granatäpplen. 
Vinägermodern som bildas under fermen-
teringen innehåller proteiner och närings-
ämnen som verkar prebiotiskt. Eftersom 
vinägern är opastöriserad och ofiltrerad 
så innehåller den aktiv prebiotisk bakterie-
kultur. Blanda med vatten och drick före, 
under eller efter måltid – raw shot! 

Gott också på sallad och grönsaker. Kan 
även användas som kropps- och hudvård.

• Ekologisk 
• Raw 
• Opastöriserad 
• 5 % vinägersyra 
• Ofiltrerad - innehåller 

vinägermoder 
• Prebiotisk 
• Levande bakteriekultur 
• Traditionell tillverkning

500 ml
12 st
42 kr
69 kr

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

Art ikel  nr:  2070RAW ÄPPELCIDERVINÄGERDRYCK – GURKMEJA, INGEFÄRA & CHILI.
Ekologisk äppelcidervinägerdryck smaksatt 
med gurkmeja, ingefära och chili. Drycken 
är raw, ofiltrerad, opastöriserad och pre- 
biotisk med levande bakteriekultur som 
kallas moder. Kryddorna ingefära, chili och 
gurkmeja är uppskattade både för sina 
smaker och positiva påverkan på kroppen.

Drick som shot eller måltidsdryck utspädd 
med vatten eller blanda med varmt vatten 
som te.

• Ekologisk 
• Raw 
• Inget tillsatt socker 
• Naturligt fermenterad 
• Opastöriserad 
• 2 % vinägersyra 
• Ofiltrerad - med vinägermoder 
• Prebiotisk 
• Levande bakteriekultur     
• Färdig att dricka

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

500 ml
6 st
42 kr
69 kr
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H Ä L S A  &  K O S T T I L L S K OT T

RAW BAR – HAMPA & GOJIBÄR .

RAW BAR – MANDEL & KAKAO.

Art ikel  nr:  2063 

Art ikel  nr:  2064 

Vegansk, glutenfri och ekologisk raw bar på 
hampa och söta gojibär. 

Gott och mättande mellanmål när kropp 
och själ behöver en extra kick energi och 
fullvärdigt protein som exempelvis före, 
under eller efter motion! 

Vegansk, glutenfri och ekologisk raw bar på 
söt mandel och kakao. 

Gott och mättande mellanmål när kropp 
och själ behöver en extra kick energi och 
protein som exempelvis före, under eller 
efter motion!

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Raw 
• Sötad med dadlar 
• Proteinrik (fullvärdigt 

protein) 
• Mättande 
• Bra efter träning

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri   
• Raw Proteinrik (fullvär-

digt protein) 
• Sötad med dadlar 
• Mättande 
• Bra efter träning

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

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

42 gram
24 st
15 kr
25 kr

42 gram
24 st
15 kr
25 kr

Art ikel  nr:  2078RAW ÄPPELCIDERVINÄGERDRYCK – CEYLON KANEL & GURKMEJA.
Ekologisk och fermenterad äppelcidervinä-
gerdryck smaksatt med äkta ceylon kanel 
och gurkmeja. Drycken är raw, ofiltrerad, 
opastöriserad och har en levande bakte-
riekultur som kallas moder. Vinägermodern 
som bildas under fermenteringen innehåller 
proteiner och näringsämnen som verkar 
prebiotiskt. 

Drick som shot eller utspädd med vatten 
som måltidsdryck, eller blanda med varmt 
vatten till te.

• Ekologisk
• Ofiltrerad – innehåller 

vinägermoder
• Raw
• Inget tillsatt socker
• Levande bakteriekultur
• 1% vinägersyra
• Opastöriserad
• Prebiotisk
• Traditionell tillverkning

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

500 ml
6 st
42 kr
69 kr



20

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 återanvändbar 
menskopp. Och med mensskydd i ekologisk bomull – inte bara i ytskiktet, 
utan rakt igenom. Allt pålitligare än mensen själv.
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I N T I M H YG I E N

TAMPONG REGULAR. (16 ST)

TROSSKYDD. (24 ST) 

TAMPONG SUPER. (16 ST)

BINDA TUNN. (10 ST) 

TAMPONG SUPER PLUS. (16 ST)

BINDA NATT. (10 ST)

Art ikel  nr:  1317 

Art ikel  nr:  1944 

Art ikel  nr:  1318

Art ikel  nr:  1943 

Art ikel  nr:  1319 

Art ikel  nr:  1920

Tamponger av 100 % ekologisk bomull som 
passar extra bra till känslig hud, eller om du 
vill undvika parfym. Helt fria från kemikalier, 
parfym, tillsatser och plaster – bra val för 
kropp och miljö! 

Med ”regular” uppsugningsförmåga.

Trosskydd av 100 % ekologisk bomull som 
inte är klorblekt. Nedbrytningsbar. Passar 
alla hudtyper men är extra bra för känslig 
hud. Helt fria från kemikalier, parfym, 
tillsatser och plaster – bra val för kropp och 
miljö! Säker, bekväm och tunn. 

Styckförpackade och lätta att ta med. 

Tamponger av 100 % ekologisk bomull som 
passar extra bra till känslig hud, eller om du 
vill undvika parfym. Helt fria från kemikalier, 
parfym, tillsatser och plaster – bra val för 
kropp och miljö! 

Med ”super” uppsugningsförmåga.

Tunna bindor av 100 % ekologisk bomull som 
är skonsam mot huden. Helt fria från 
klorblekning, kemikalier, parfym, tillsatser 
och plaster – bra val för kropp och miljö! 

Säker, bekväm och tunn. 

Tamponger av 100 % ekologisk bomull som 
passar extra bra till känslig hud, eller om du 
vill undvika parfym. Helt fria från kemikalier, 
parfym, tillsatser och plaster – bra val för 
kropp och miljö! 

Med ”super plus” uppsugningsförmåga.

Bindor för natten av 100 % ekologisk bomull 
som är skonsam mot huden. Helt fria från 
klorblekning, kemikalier, parfym, tillsatser 
och plaster – bra val för kropp och miljö! 

Säker och bekväm. 

• Ekologisk – både yta och kärna 
• Dermatologiskt testad 
• Kemikalie- och parfymfri 
• Nedbrytningsbar och miljö-

anpassad 
• Ej klorblekt 
• Neutralt PH-värde

• Ekologisk – både yta och kärna 
• Dermatologiskt testad 
• Kemikalie- och parfymfri 
• Nedbrytningsbar och miljö-

anpassad 
• Ej klorblekt 
• Neutralt PH-värde 
• Styckförpackade

• Ekologisk – både yta och kärna 
• Dermatologiskt testad 
• Kemikalie- och parfymfri 
• Nedbrytningsbar och miljö-

anpassad 
• Ej klorblekt 
• Neutralt PH-värde

• Ekologisk – både yta och kärna 
• Dermatologiskt testad 
• Kemikalie- och parfymfri 
• Nedbrytningsbar och miljö-

anpassad 
• Ej klorblekt 
• Neutralt PH-värde 
• Styckförpackade

• Ekologisk – både yta och kärna 
• Dermatologiskt testad 
• Kemikalie- och parfymfri 
• Nedbrytningsbar och miljö-

anpassad 
• Ej klorblekt 
• Neutralt PH-värde

• Ekologisk – både yta och kärna 
• Dermatologiskt testad 
• Kemikalie- och parfymfri 
• Nedbrytningsbar och miljö-

anpassad 
• Ej klorblekt 
• Neutralt PH-värde 
• Styckförpackade

20 st
24 kr
39 kr

12 st
25 kr
39 kr

15 st
24 kr
39 kr

12 st
25 kr
39 kr

15 st
24 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:

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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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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K O N F E K T Y R

HAMPACHOKLAD.

KOKOSCHOKLAD.

CHOKLADKAKA – HAZELNUT CRISP.

Art ikel  nr:  1967 

Art ikel  nr:  2024 

Art ikel  nr:  2087 

Ekologisk och vegansk mörk choklad inne-
hållande 70 % kakao smaksatt med krispiga 
hampafrön – stillar sötsuget och ger ett 
extra proteintillskott. 

Ekologisk och vegansk choklad med len 
smak innehållande 54 % kakao på 
kokosmjölk, kokosflingor och kokossocker 
– lagom mörk och perfekt för alla som vill 
undvika mjölk!

Ekologisk och vegansk choklad med minst 
43% kakaohalt, fylld med karamelliserade 
hasselnötter. Lagom mörk med extra hög 
chokladkvalitet, perfekt för alla som vill 
undvika mjölk. 

Innehåller 18% hasselnötter – oemotstånd-
lingt krispigt och slut i ett nafs!

• Ekologisk 
• Vegan 
• Proteinrika hampafrön 
• 70 % kakohalt

• Ekologisk 
• Vegan 
• 54 % kakaohalt 
• Sötad med kokossocker

• Ekologisk 
• Vegan 
• Minst 43% kakaohalt
• 18% hasselnötter
• Extra hög choklad- 

kvalitet som heter 
couverture (innehåller 
extra hög halt kakao- 
smör)

100 g
10 st
24 kr
35 kr

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 g
12 st
24 kr
39 kr

100 g
12 st
24 kr
39 kr

FIBERLAKRITS. Art ikel  nr:  1030 
Äkta finskt hantverk med djup smak av 
lakrits, mjuka bitar som berikats med fiberrik 
havrekli – smått beroendeframkallande att 
bjuda på eller njuta av själv. 

Vegansk och gjord enbart på naturlig lakrit-
sextrakt.

• Vegan 
• Fiberrik 
• Naturligt lakritsextrakt

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

160 g
20 st
21 kr
35 kr

LAKRITSSTÅNG. Art ikel  nr:  1861
Äkta finsk lakrits med söt och aningen stark 
smak. Ekologisk, vegansk och gjord på 
enbart naturliga råvaror. 

Perfekt portionsstorlek. 

• Ekologisk 
• Vegan 
• Naturligt lakritsextrakt

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

28 g
36 st
10 kr
17 kr
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K O N F E K T Y R

LAKRITSPASTILLER.

INGEFÄRAPASTILLER.

CHAIPASTILLER.

Art ikel  nr:  1731 

Art ikel  nr:  1811 

Art ikel  nr:  1812 

Ekologiska och glutenfria lakritspastiller på 
100 % lakritsextrakt och ingenting annat –  
riktig lakrits när sötsuget smyger sig på! 

Förpackad i dekorativ metallask (perfekt att 
ha i väskan).

Ekologiska och glutenfria ingefärapastiller 
med stark och kryddig smak – ett godis med 
sting som räcker länge! 

Förpackade i dekorativ metallask (perfekt 
att ha i väskan).

Ekologiska och glutenfria chaipastiller med 
smak av kanel och kardemumma – lagom 
söta och starka! 

Förpackade i dekorativ metallask (perfekt 
att ha i väskan).

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• 100 % naturligt lakrits- 

extrakt 
• Fin metallask (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: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:

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

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

40 g
6 st
27 kr
45 kr

40 g
6 st
27 kr
45 kr

40 g
6 st
27 kr
45 kr

KOKOS & GOJI BITE. Art ikel  nr:  2075
Ekologisk, vegansk och glutenfri chokladbit 
med kärna av krämig kokos och superbäret 
goji doppad i tjockt lager mörk choklad 
– perfekt när du vill unna dig något extra 
gott! 

Fri från palmolja och transfetter.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri     
• Fri från palmolja

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

40 g
24 st
10 kr
16 kr

GINGER CHEW – COCONUT. Art ikel  nr:  2021 
Veganska och glutenfria mjuka ingefärskolor 
på färsk ingefära som smaksatts med kokos 
– en perfekt kombination, då den söta 
kokosmaken rundar av den lite starka 
ingefärssmaken! 

Smart portionsförpackade.

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

120 g
10 st
22 kr
39 kr

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:
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K O N F E K T Y R

GINGER CHEW – GRANATÄPPLE. Art ikel  nr:  2079
Veganska mjuka ingefärskolor på färsk 
ingefära som smaksatts med granat- 
äpple – en perfekt kombination då den 
fräscha granatäppelsmaken rundar av den 
lite starka ingefärssmaken! 

Smart portionsförpackade.

• Vegan 
• Gjord på färsk ingefära 
• Kryddiga och smakrika

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

120 g
10 st
22 kr
39 kr

GINGER CHEW – PEANUT.

GINGER CHEW – MANGO.

Art ikel  nr:  1883 

Art ikel  nr:  1913 

Veganska och glutenfria mjuka ingefärs- 
kolor på färsk ingefära som smaksatts med 
krossade jordnötter – en perfekt kombina-
tion, då den fylliga jordnötsmaken rundar 
av den lite starka ingefärssmaken! 

Smart portionsförpackade.

Veganska och glutenfria mjuka ingefärskolor 
på färsk ingefära som smaksatts med 
mango – en perfekt kombination, då den 
friska mangosmaken rundar av den lite star-
ka ingefärssmaken! 

Smart portionsförpackade. 

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

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

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

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

120 g
10 st
22 kr
39 kr

120 g
10 st
22 kr
39 kr

GOJIBÄR I CHOKLAD.

TRANBÄR I APELSINCHOKLAD.

Art ikel  nr:  1958 

Art ikel  nr:  1957 

Ekologiska och veganska stora gojibär som 
doppats i mörk choklad – härlig sötsyrlig 
smakkombination! Glutenfria och rika på 
vitaminer, mineraler och aminosyror. 

Utmärkta att strö på fruktsallad för extra 
vardagslyx eller att snacksa på som de är.

Ekologiska tranbär som doppats i apelsin-
choklad – härlig sötsyrlig smakkombination! 
Glutenfria och rika på vitaminer och 
antioxidanter.

Njut detta organgefärgade godis som 
det är.

• Ekologisk 
• Vegan 62 % kakaohalt 
• Vitaminrik

• Ekologisk 
• Vitaminrik 
• Antioxidantrik

50 g
10 st
19 kr
29 kr

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

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

50 g
10 st
19 kr
29 kr
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K O N F E K T Y R

PUMPAKÄRNOR I CHOKLAD.

HALLON & BLÅBÄR I CHOKLAD.

Art ikel  nr:  1956 

Art ikel  nr:  1959 

Ekologiska och veganska pumpakärnor som 
doppats i mörk choklad – härlig crunchy 
smakkombination! Glutenfria och rika på 
vitaminer, mineraler och fettyror. 

Utmärkta att strö på fruktsallad för extra 
vardagslyx eller att snacksa på som de är.

Ekologiska hallon och blåbär som doppats 
i fruktsmakande choklad – härlig sötsyrlig 
smakkombination! 

Utmärkta att toppa desserten med för extra 
lyx eller att snacksa på som de är.

• Ekologisk 
• Vegan 
• 62 % kakaohalt

• Ekologisk 
• Glutenfri

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

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

55 g
10 st
19 kr
29 kr

55 g
10 st
19 kr
29 kr

LAKRITSMANDLAR. Art ikel  nr:  1992 
Ekologiska mandlar doppade i mörk 
choklad smaksatt med lakrits och rullade 
i kakao – perfekt smakkombinationen av 
lakrits och choklad!

• Ekologisk 
• 62 % kakaohalt

50 gram
10 st
19 kr
29 kr

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

RAW CHOKLADBOLL.

RAW KOKOSRUTA.

Art ikel  nr:  2081 

Art ikel  nr:  2001 

Ekologiska och veganska raw chokladbollar 
enbart sötade med dadlar – underbar 
guilt-free treat! Lika gott till fikat (bara 
nyttigare) som till mellanmålet. 

Fin present att ge bort.

Ekologiska och veganska raw kokosrutor 
enbart sötade med agave – underbar 
guilt-free treat! Lika gott till fikat (bara 
nyttigare) som till mellanmålet. 

Fin present att ge bort.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Raw

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Raw

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

100 g
6 st
36 kr
59 kr

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

100 g
6 st
36 kr
59 kr
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K O N F E K T Y R

RAW KANELBOLLAR. Art ikel  nr:   2082
Ekologiska och veganska raw kanelbollar 
med ekologiska mandlar och tigernötter 
enbart sötade med dadlar – underbar 
guilt-free treat! Lika gott till fikat (bara 
nyttigare) som till mellanmålet. 

Fin present att ge bort.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Raw

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

100 g
6 st
36 kr
59 kr
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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 efter-
smaken 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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FURIKAKE. Art ikel  nr:  2025 
Japansk ekologisk glutenfri fröblandning på 
svarta och vita sesamfrön, norialg, shizoblad 
och plommonvinäger med underbar 
naturlig smak av salt – färdig att använda!

Passar bra som topping på grillade grön-
saker, soppa och sallad för att ge ytterligare 
textur, finish och det där lilla extra. 
Handpackad i Årsta, Stockholm.

• Ekologisk 
• Glutenfri

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

100 g
12 st
46 kr
75 kr

M AT L A G N I N G  &  S M A K S ÄT T N I N G

TAMARI. (LAGRAD 12 MÅNADER)

TAMARI. (LAGRAD 6 MÅNADER)

Art ikel  nr:  1978 

Art ikel  nr:  2008 

Ekologisk och naturligt glutenfri tamarisoja 
med välbalanserad fyllig smak – fri från 
tillsatser och rik på aminosyror! Tillverkad i 
Japan enligt anrik tradition och lagrad på 
cederträfat i minst 12 månader. 

Passar bra som extra touch i matlagning, i 
dippsåser och vegetariska rätter.

Ekologisk tamarisoja med välbalanserad, 
fyllig och extra mild smak. Lagrad i 6 måna-
der och tappad på lite större flaska – 
utmärkt för storanvändaren!

• Ekologisk 
• Glutenfri 
• Rik på aminosyror   
• Utan tillsatser 
• Naturligt fermenterad 
• Traditionell tillverkning 

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

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

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

250 ml
12 st
42 kr
69 kr

500 ml
6 st
55 kr
89 kr

SNABBMISO. Art ikel  nr:  2000 
Ekologisk och portionsförpackad miso 
med wakame- och kombualg som tillagas 
snabbt genom att tillsätta hett vatten – 
naturligt jäst på träfat och helt fri från 
tillsatser. 

Perfekt att ha med på resan, mättande 
och värmande som mellanmål, eller som 
enkel förrätt toppad med rostade algchips 
och skivad purjolök. 

• Ekologisk 
• Naturligt fermenterad på 

träfat 
• Utan tillsatser 
• Smidig portionsförpack-

ning 
• Enkel och snabb till-

lagning 

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

6x10g
12 st
38 kr
59 kr

LANTBULJONG ORIGINAL. Art ikel  nr:  1058 
Ekologisk, vegansk och glutenfri lantbuljong 
som ger en frisk och naturlig smak. Det där 
lilla extra till all matlagning, både som 
buljong och krydda till soppor, grytor och 
såser – en oumbärlig bästa kompis i köket!

• Ekologisk 
• Vegan 
• Glutenfri 
• Krydda och buljong 

200 gram
12 st
43 kr
69 kr

VIKT: 
ANTAL I KART: 
PRIS PER STYCK: 
REK UTPRIS:
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M AT L A G N I N G  &  S M A K S ÄT T N I N G

 VEGGIEBULJONG. Art ikel  nr:  2073 
Ekologisk veggiebuljong på enbart grönsa-
ker, örter och kryddor – utan socker, gluten, 
jäst och palmolja. En buljong för den som vill 
undvika socker. 

Ger enkelt god smak till soppa, sås och 
risrätter. Använd direkt i dressing och röror 
eller strö på rostade grönsaker. 

• Ekologisk   
• Vegan 
• Glutenfri   
• Inget tillsatt socker 
• Utan jästextrakt   
• Smakrik 
• Allsidig

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

120 g
12 st
24 kr
39 kr

 NO BULLSHIT BULJONG. Art ikel  nr:  2071 
Ekologisk grönsaksbuljong efter konstens alla 
regler – utan socker, gluten och jäst! 

Mustigt god smakhöjare i gryta, soppa och 
sås eller som drickbuljong. Bara grönsaker, 
shiitake, alger, vinäger och varsamt med 
salt – no bullshit!

• Ekologisk   
• Vegan 
• Glutenfri 
• Inget tillsatt socker 
• Utan jästextrakt     
• Smakrik   
• Allsidig

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

110 g
12 st
46 kr
75 kr

VEGANSK CHILIMAYO. Art ikel  nr:  2031 
Vegansk chilimajonäs på ekologisk solrosolja 
som smaksats med lagom stark chili. Fluffigt 
krämig konsistens helt utan ägg och soja. 

Utmärkt som bas i såser och dressingar till 
veggieburgare, pommes frites, sallader eller 
mackor – en  perfekt multimajo helt enkelt!

• Ekologisk 
• Vegan 
• Fri från soja 
• Naturligt smaksatt 
• Allsidig

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

240 ml
6 st
22 kr
35 kr

EKOLOGISK SENAP. Art ikel  nr:  1941 
Ekologisk och glutenfri senap med sting av 
chili på en bas av både hela och malda 
senapsfrön som varsamt kyddats med 
ingefära, oregano, paprika, dill, timjan, 
rosmarin och havssalt. 

Passar till rostade grönsaker, i dressingar eller 
att breda direkt på kex. God också som 
smaksättare i grytor, såser och vinägretter.

• Ekologisk 
• Vegan 
• Chili för extra karaktär

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

190 g
6 st
24 kr
49 kr

TOMATO KETCHUP. Art ikel  nr:  2080 
En smakrik ketchup utan socker eller andra 
tillsatser. Välbalanserad med naturlig sötma 
från solmogna ekologiska tomater. 

Passar till det mesta och de flesta!

• Ekologisk 
• Sötad med risstärkelse
• Naturligt smakrik     
• Hög tomatkoncentration 
• Mindre salt

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

325 ml
6 st
28 kr
45 kr
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M AT L A G N I N G  &  S M A K S ÄT T N I N G

HIMALAYAN CRYSTAL SALT. Art ikel  nr:  1871 
100 % rent, icke raffinerat och mineralrikt 
natursalt som lagrats i ca 250 miljoner år i 
de Pakistanka bergen – ett måste för det 
ambitösa köket! 

Detta premiumsalt berikar maten med en 
mjuk och frisk smak. 

• 100 % rent salt 
• Naturligt mineralrik

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

100 g
12 st
19 kr
29 kr

ÖRTSALT RAMSLÖK. Art ikel  nr:  1114 
Ekologiskt örtsalt med smak av ramslök som 
får det mesta att smaka bra – utan tillsatser 
eller smakförstärkare! 

Perfekt när det ska gå undan i köket och 
man snabbt vill sätta smak på grytan, såsen, 
salladen eller mackan. En allsidig krydda 
som passar till nästan all matlagning och en 
favorit att ställa fram på bordet.

• Ekologisk 
• Allsidig

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

95 g
12 st
30 kr
49 kr

VIRGIN KOKOSOLJA. Art ikel  nr:  1934 
Kallpressad ekologisk virgin kokosolja med 
lätt kokossmak som passar lika bra till 
kall som varm matlagning, bakning och 
smoothies – mångsidig basprodukt (hög 
andel medellånga fettsyror)! 

Kan användas i höga temperaturer. Flyt-
ande vid högre rumstemperaturer och 
stelnar vid lägre. Kan även användas som 
hudvård.

• Ekologisk 
• Kallpressad 
• Tål höga temperaturer 
• LCHF/Low carb 
• Mångsidig produkt, mat 

och hud 
• Hög andel medellånga 

fettsyror

500 ml
6 st
55 kr
89 kr

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

NEUTRAL KOKOSOLJA. Art ikel  nr:  1950 
Kallpressad ekologisk neutral kokosolja fri 
från smak och doft som passar lika bra till 
kall som varm matlagning, bakning och 
smoothies – mångsidig basprodukt (hög 
andel medellånga fettsyror)! 

Kan användas i höga temperaturer. Flyt-
ande vid högre rumstemperaturer och stel-
nar vid lägre.

• Ekologisk 
• Smak och doftfri  
• Tål hög temperatur 
• Mångsidig produkt, mat 

och hud 
• LCHF/Low carb 
• Hög andel medellånga 

fettsyror

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

500 ml
6 st
43 kr
69 kr
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M AT L A G N I N G  &  S M A K S ÄT T N I N G

COCONUT AMINOS. Art ikel  nr:  2105
Ett ekologiskt, glutenfritt och sojafritt 
alternativ till soja. Den görs på nektar från 
kokosblomman som fermenterats och 
sedan blandats med havssalt. 

Med sin sötsalta smak passar den perfekt 
som dippsås, på rostade grönsaker, nudlar 
och i sallader. Innehåller 14 olika aminosyror.

• Ekologisk 
• Vegan
• Glutenfri
• Sojafri
• Fiberrik
• Innehåller 14 olika 

aminosyror

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

250 ml
6 st
43 kr
69 kr

TAMARI (LAGRAD 6 MÅNADER).

NÄRINGSJÄST.

Art ikel  nr:  2106

Art ikel  nr:  2109

Ekologisk och naturligt glutenfri tamarisoja 
med välbalanserad fyllig smak. Tillverkad 
enligt gammal japansk tradition och lagrad 
i 6 månader. 

Förhöjer smaken i alla typer  av grönsaks- 
rätter, grytor och såser. Ett måste i köket!   

Näringsjäst rik på B-vitaminer, zink och 
protein. Den har en unik umamismak som 
påminer om ost – ett perfekt veganskt 
alternativ till parmesanost. 

Använd som krydda på pasta, på grön- 
saker eller till att mixa ner i en cashewsås 
för att få till den där extra goda ostsmaken. 
Obeskrivligt gott på maten!

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

• Vegan
• Unik umamismak som 

påminner om ost
• Rik på B-12
• Rik på protein
• Rik på zink
• Allsidig

250 ml
6 st
42 kr
69 kr

60 g
6 st
30 kr
49 kr

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

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

Det var här de äntligen blev sams. Gott och Nyttigt hade bråkat i 
evigheter. 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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S N A C K S

SPICY BANANA CHIPS.

CRISPY CASSAVA CHIPS.

VEGGIE CHIPS.

BERRY BOOST – BLÅBÄR (6-PACK).

BERRY BOOST – GRANATÄPPLE (6-PACK).

Art ikel  nr:  2098

Art ikel  nr:  2097

Art ikel  nr:  2099

Art ikel  nr:  2052 

Art ikel  nr:  2053 

Kryddstarka och extra tunna bananchips 
av matbananer från Peru som kryddats 
med het sydamerikansk chili – riktiga 
djungelchips! 

Servera som krispigt tilltugg eller snacks. 
Matbanan har lägre sockerhalt än vanlig 
banan.

Krispiga och extra tunna chips på fettsnål 
sydamerikansk kassavarot som kryddats 
med havssalt från Stilla havet. 

Passar bra till röror och dippsåser eller som 
snacks direkt ur påsen – extra tunna och 
ljuvligt nötiga!

Krispig och extra tunna veggiechipsmix 
på fettsnål sydamerikansk kassavarot, 
matbanan, sötpotatis och rödbeta, varsamt 
kryddad med havssalt från Stilla havet. 

Passar bra till röror och dippsåser eller som 
snacks direkt ur påsen – ljuvligt 
nötiga saltsnacks!

Energimix på ekologiska russin, söta blåbärs-
pluppar (från blåbärsjuice), tranbär som 
smaksatts med hallon. 

Perfekt att snacksa på när orken tryter eller 
som ett extra gott mellanmål – en favorit för 
både stora och små!

Energimix på ekologiska russin och söta 
grantäppelpluppar (från granatäppeljuice). 

Perfekt att snacksa på när orken tryter eller 
som ett extra gott mellanmål – en favorit för 
både stora och små!

• Krispiga
• Utan palmolja
• Gjorda med solrosolja med 

hög andel oljesyra som är 
en enkelomättad fettsyra

• Tunna och krispiga
• Härligt kryddstarka

• Krispiga
• Utan palmolja
• Gjorda med solrosolja med 

hög andel oljesyra som är 
en enkelomättad fettsyra

• Tunna och krispiga
• Nötig smak   
• Passar både barn och vuxna

• Krispiga
• Utan palmolja
• Gjorda med solrosolja med 

hög andel oljesyra som är 
en enkelomättad fettsyra.

• Tunna och krispiga
• Nötig smak   
• Passar både barn och vuxna

• Ekologiska russin 
• Förpackade i 6-pack (kan 

även säljas singelpack, 
specifika EAN)

• Ekologiska russin 
• Förpackade i 6-pack (kan 

även säljas singelpack, 
specifika EAN)

85 g
18 st
14 kr
23 kr

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:

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

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

70 g
18 st
14 kr
23 kr

60 g
18 st
14 kr
23 kr

6 x 28 g
12 st
27,50 kr
45 kr kr

6 x 28 g
12 st
27,50 kr
45 kr kr
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S N A C K S

BERRY BOOST – BANAN, JORDGUBB & RUSSIN (2-PACK). Art ikel  nr:  2093
Ekologisk energimix på russin och söta 
banan- och jordgubbspluppar på fruktjuice.

Perfekt att snacksa på när orken tryter eller 
som ett extra gott mellanmål – en favorit för 
både stora och små!

• Ekologisk
• Endast sötad med 

fruktjuice
• Förpackade i 2-pack

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

2 x 28 g
10 st
10 kr
16 kr

ROSTADE KOKOSCHIPS – KARAMELL & KANEL. 

ROSTADE KOKOSCHIPS – WASABI. 

Art ikel  nr:  2062 

Art ikel  nr:  2061 

Fina kokoschips som rostats lätt utan olja 
och smaksatts med kanel som får en 
karamellsmak från kokossocker – oemot-
ståndlig chrunchigt gott! 

Kokosnötterna odlas och skördas Thailand, 
där det mjuka fruktköttet från de mogna 
kokosnötterna plockas ut och hyvlas till stora 
chips som torkas.

Fina kokoschips som rostats lätt utan olja 
och smaksatts med wasabi – oemotståndlig 
chrunchigt gott! 

Kokosnötterna odlas och skördas Thailand, 
där det mjuka fruktköttet från de mogna 
kokosnötterna plockas ut och hyvlas till stora 
chips som torkas.

• Vegan
• Rostade utan olja

• Vegan
• Rostade utan olja

40 g 
12 st
15 kr
25 kr

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

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

40 g
12 st
15 kr
25 kr
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SPREADS

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 
multitaska. 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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S P R E A D S

MANDELSMÖR.

HAZELNUT & CHOCOLATE SPREAD.

PEKAN & KOKOS SPREAD.

Art ikel  nr:  2060 

Art ikel  nr:  2059 

Art ikel  nr:  2086

Ekologisk och vegansk crunchigt nötsmör 
på rostade sötmandlar från Italien som var-
samt smaksatts med havssalt. 

Mjuk delikat smak av mandel som passar 
på söta och salta kex, som topping på gröt 
eller som grund i dessert och dressing – ett 
extra smarrigt alternativ till det klassiska 
jordnötssmöret!

Krämig spread på ekologiska hasselnötter 
från Italien och vegansk mörk choklad. 

Frisk smak och len struktur som passar till 
bakning och färsk frukt, på pannkakor eller 
våfflor, på bröd eller kex – ett måste för 
chokladfantasten!

Ekologiskt och veganskt nötsmör på 
pekannötter som rostats och malts 
tillsammans med kokos. Osötat och med 
prebiotiskt cikoriainulin för extra fiber. 

Mjuk smak av pekan och kokos som passar 
till kex, frukt, våfflor, smoothiebowls och som 
glasstopping. Eller att ätas direkt ur burken. 
Himmelskt gott! 

• Ekologisk 
• Vegan 
• Utan tillsatser

• Ekologisk 
• Vegan 
• Utan tillsatser

• Ekologisk
• Vegan
• Osötad
• Med prebiotiskt cikoriai-

nulin för extra fiber

180 g
8 st
49 kr
79 kr

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:

180 g
8 st
43 kr
69 kr

180 gram
8 st
55 kr
89 kr
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