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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.

2

3

RENÉE
VOLTAIREHYLLAN

Vi ser oss som en egen kategori i
butik och har därför ofta en egen
hylla där alla våra produkter står
samlade. Då vi älskar att lansera
nya och unika produkter kan dessa
lätt placeras in i din samlade
Renée Voltaire-hylla.
Våra centralt listade produkter
rekommenderar vi att ni placerar
i respektive kategori. Din säljare
hjälper dig gärna med tips på
sortiment och skyltning.

4

5

6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
B A K N I N G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

BÖCKER...................................................... 12
B RÖD & K E X..................................................14
F R U K O S T.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
I N T I M H Y G I E N.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

K AL L A D RYC K E R............................................ 2 6
KONFEKTYR.................................................. 30
MATLAGNING & SMAKSÄTTNING........................ 38
S N A C K S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
SPREADS..................................................... 48
T I L L S KOT T ................................................... 5 2
VA R M A D R YC K E R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8

BESTÄLLNING & LEVERANS .............................. 60

7

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 nyttigare alternativen.
Som kokossocker, agave och björksocker. Och gluten∫itt förstås.
Bullmammor av alla kön, kräv er rätt! Hållbarhet och kvalitet
får inte vara finkockarnas privilegium.
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BAKNING

Artikelnummer

AGAVESIRAP • CHOKLAD & HAVSSALT
Sirap på växtsaft från agavekaktus smaksatt med
choklad och havssalt – himmelskt gott som naturligt
sötningsmedel istället för chokladsås! Sötare än
raffinerat socker, så att du kan använda mindre.
• Utan raffinerat socker • Naturligt sötningsmedel
• Utan palmolja

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2174

Agavesirap – Choklad & Havssalt
240 ml
12 st

Pris (KFP)

27,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505826
Artikelnummer

RAW AGAVESIRAP • NATURELL
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

Produktnamn

1809

Raw Agave – Naturell

Förpackningsstorlek

330 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

24,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 936148
Artikelnummer

KOKOSSOCKER • KARAMELLISERAD & SÖT
Ekologisk kokossocker från kokosblommans söta nektar
som kristalliserats till sockerkristaller med fyllig smak av
kola – perfekt alternativ till vanligt vitt socker!
Passar till bakning och desserter.
• Ekologisk • Vegan • Oraffinerat socker (bevarade mineraler och
vitaminer)

Produktnamn

2146

Kokossocker – Karamelliserad & Söt

Förpackningsstorlek

200 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

24,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505512
Artikelnummer

KAKAONIBS • 100% RAW
Bitar av ekologisk raw kakaoböna med
härlig ren smak av kakao – ej upphettade och helt
utan tillsatser!
Goda som topping i bakning, på desserter och glass
eller i smoothies.
• Ekologisk • Raw

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1398

Kakaonibs – 100% Raw
100 g
6 st

Pris (KFP)

39,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

64,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 933307
Artikelnummer

Produktnamn

KAKAOPULVER • 100% RAW
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

Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1047

Kakaopulver – 100% Raw
100 g
6 st

Pris (KFP)

36,10 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 933314

BAKNING
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Artikelnummer

KOKOSMJÖLK • KONDENSERAD
Ekologisk kokosmjölk som sötats med kokossirap och
kondenserats till en len kräm med rik kokossmak –
lättanvänd som vegansk dulce de leche, både kall
och varm! Underbart god i bakverk och desserter som
topping, fyllning, frosting, kräm eller glass.
• Ekologisk • Vegansk • 100 % Kokos • Allsidig
• Rik på kokossmak • Sötad med kokossirap

Produktnamn

2069

Kokosmjölk – Kondenserad

Förpackningsstorlek

210 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

24,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 503662
Artikelnummer

2177

FÄRDIGVISPAD KOKOSGRÄDDE • NATURELL
Ekologisk och vegansk färdigvispad grädde på
kokosmjölk med hög fetthalt och andel kokos – krämig
och bredbar konsistens med välbalanserad naturlig
kokossmak! Underbart god till bakverk och desserter
som grund till mousse, frosting och topping. Passar bra
att smak- och färgsätta med vanilj, agave eller
rödbetspulver. Ett lättanvänt alternativ till vanlig
vispgrädde.
• Ekologisk • Vegansk • Bpa-fri förpackning • Färdigvispad
• Gräddig och len konsistens • Hög andel kokos (79%)
• Hög fetthalt (24%)

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Färdigvispad Kokosgrädde – Naturell
400 ml
6 st

Pris (KFP)

24,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505833
Artikelnummer

2170

VISPBAR KOKOSGRÄDDE • FETTHALT 30%
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, pannkakor 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 (30%)
• Hög andel kokos • Gräddig och len konsistens

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Vispbar Kokosgrädde – Fetthalt 30%
400 ml
8 st

Pris (KFP)

25,10 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505789
Artikelnummer

2181

HONUNG • LEN & SÖT
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

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Honung – Len & Söt
400 g
6 st

Pris (KFP)

43,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505956
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Artikelnummer

VANILJPULVER • BOURBON
Ekologiskt vaniljpulver av 100% mald vaniljstång av
högsta kvalitet – himmelsk doft och smak!
Perfekt med en nypa i smoothies, m
 andelmjölk, till
bakning och desserter.
Mycket smak i liten burk!
• Ekologisk • 100% vaniljstång • Smakrik

Produktnamn

1048

Vaniljpulver – Bourbon

Förpackningsstorlek

10 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)
Rek. konsumentpris (KFP)

80,00 kr
129,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930313
Artikelnummer

COCONUT BUTTER • 100% KOKOS
Ekologiskt och veganskt kokossmör med riklig och
något söt kokossmak med fina kokosbitar. Innehåller
inga tillsatser.
Mixa med vatten för att få kokosmjölk till matlagning
och desserter.
• Ekologisk • Vegan • LCHF/Low carb

Produktnamn

1882

Coconut Butter – 100% Kokos

Förpackningsstorlek

230 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

30,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

49,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930870

BAKNING
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BÖCKER

Inget är så praktiskt som en god teori. För om man vill lära sig äta och
dricka hälsosamt – och inte ramla tillbaka i den gamla vanliga repertoaren
efter en vecka – då behöver man ny kunskap. Om råvaror, tekniker och
verktyg. Med kunskapen kommer lusten, och med lusten kommer modet.
Och det är då man börjar laga mat på riktigt. Våra böcker är för både
vardag och fest, för sötsug såväl som näringsduktighet. Men de är alltid
mer för köket än för soffbordet. För vem vill vara hälsosam bara i teorin?
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BÖCKER

Artikelnummer

1977

THE BAKING REVOLUTION (10 PACK)
En inspirerande dessertbok full med recept på
veganska och glutenfria desserter och sötsaker. För de
som letar efter näringsrika alternativ till det traditionella
baket.
Allt från raw biscotti till matcha cheesecake, mangopannacotta och kokoskola. Join the revolution!
• Över 70 recept på desserter och sötsaker
• Glutenfria och veganska recept • Fylld med inspiration och råd
• En dessertbok som passar alla hälsointresserade

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

The baking revolution (10 Pack)
–
10 st

Pris (KFP)

NU: 59,50 kr (119 kr)

Rek. konsumentpris (KFP)

NU: 99,00 kr (195 kr)

EAN (KFP)

9 789163 785757
Artikelnummer

1836

JUICE POWER & DETOX (10 PACK)
En peppande och komplett guide för att effektivt
komma igång med färskpressade grönsaks- och
fruktjuicer.
Ca 100 recept på renande och stärkande juicer,
nötmjölk och enklare grönsaksrätter. Let´s go cleansing!
• Över 100 recept på juicer och renande drycker
• Fylld med inspiration och råd
• En introduktion för alla hälsointresserade

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Juice power & detox (10 Pack)
–
10 st

Pris (KFP)

110,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

159,00 kr

EAN (KFP)

9 789163 722257
Artikelnummer

SALIG BLANDNING (10 PACK)
En salig blandning av recept och inspiration för både
vardag och fest – smarriga
supersmoothies, sköna frukosttips och
drömlika desserter!
• Över 100 recept på hälsosam mat, bak och dryck i en salig
blandning • Fylld med inspiration och råd • En grundkokbok för
alla hälsomedvetna

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1506

Salig blandning (10 Pack)
–
10 st

Pris (KFP)

NU: 31,00 kr (155 kr)

Rek. konsumentpris (KFP)

NU: 49,00 kr (189 kr)

EAN (KFP)

9 789163 363238
Artikelnummer

1988

THE BAKING REVOLUTION KIT
Kit med: En inspirerande dessertbok full med recept på
veganska och glutenfria desserter och sötsaker. Ett
snyggt, exklusivt köksförkläde i slitstark bomullscanvas
med dubbla frontfickor och justerbar nackrem.
Skäm bort dig själv eller som bra present – join the
revolution!
• Över 70 recept på desserter och sötsaker
• Glutenfria och veganska recept • Fylld med inspiration och råd
• En dessertbok som passar alla hälsointresserade
• Förkläde i 100 % bommulscanvas

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)
Pris (KFP)
Rek. konsumentpris (KFP)

The baking revolution kit
–
6 st
NU: 99,00 kr (239 kr)
NU: 149,00 kr (349 kr)

EAN (KFP)

7 340130 502467

BÖCKER
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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
konserveringsmedel. 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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Artikelnummer

2119

MAJS & QUINOAKEX• GLUTEN-FREE
Ekologiska, glutenfria och krispiga kex på enbart majs,
quinoa och en nypa salt – härligt smakrika, tunna och
spröda! Quinoafröna ger extra tillskott av protein. Gott
och nyttigt för hela familjen, med eller utan pålägg till
både vardag och fest.
• Ekologisk • Vegansk • Glutenfri
• Fettsnål (endast 21 kcal/kaka) • Rik på protein (quinoa)
• Rik på mineraler • Rik på aminosyror
• Hög andel quinoa (ca 10 %) • Tunna och spröda

Produktnamn

Maks & Quinoakex - Gluten-free

Förpackningsstorlek

120 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

14,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

22,50 kr

EAN (KFP)

7 340130 505109
Artikelnummer

RAWFOODKEX • LINFRÖ, PUMPAFRÖ & SESAMFRÖ
Ekologiska och glutenfria rawfoodkex på utvalda fröer
och kryddor som groddats och torkats för hand med
extra mycket kärlek – en riktig Renée Voltaire-klassiker!
Gott med eller utan pålägg till både vardag och fest.
• Ekologisk • Vegan • Glutenfri • Raw • Fiberrik
• Groddad och torkad • Handgjord

Produktnamn

1023

Rawfoodkex – Linfrö, Pumpafrö & Sesamfrö

Förpackningsstorlek

170 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

46,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

74,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 930023
Artikelnummer

BOVETEKEX • TUNNA & SPRÖDA
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 • Glutenfri • Fiberrik

Produktnamn

2133

Bovetekex – Tunna & Spröda

Förpackningsstorlek

120 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

28,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

45,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505291

BRÖD & KEX
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Artikelnummer

SVARTA SESAMKEX • CRUNCHY CRACKERS
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.
• Vegan • Håller sig krispiga även med röror på

Produktnamn

1656

Svarta Sesamkex – Crunchy Crackers

Förpackningsstorlek

75 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

25,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930030
Artikelnummer

VITA SESAMKEX • CRUNCHY CRACKERS
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.
• Vegan • Håller sig krispiga även med röror på

Produktnamn

1657

Vita Sesamkex – Crunchy Crackers

Förpackningsstorlek

75 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

25,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930207
Artikelnummer

GLUTENFRITT BRÖD • CHIA & HIRS
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.
• Ekologisk • Vegan • Glutenfri • Osötat • Lång hållbarhet
• Färdigskivat

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2065

Glutenfritt Bröd – Chia & Hirs
375 g
8 st

Pris (KFP)

28,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

45,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 503440
Artikelnummer

BÖNCHIPS • RIK PÅ PROTEIN
Glutenfria och krispiga chips på proteinrika ekologiska
mungbönor och havssalt. Passar att dippa i salsa och
röror, som salladstillbehör, som bröd till miniburgare
eller direkt ur påsen som snacks – ett kul sätt att få i sig
sina grönsaker!
• Glutenfri • Ekologisk • Proteinrik • Kolhydratsnål • Passar
både som chips och kex

Produktnamn

1999

Bönchips – High in protein

Förpackningsstorlek

50 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

22 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

35 kr

EAN (KFP)

7 340130 502733

16

BRÖD & KEX

BRÖD & KEX

17

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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FRUKOST

Artikelnummer

GRYNFRI GRANOLA • HASSELNÖT & MANDEL
Kolhydratsnål crunchy granola på noga utvalda
råvaror. Helt fri från gryn och tillsatt socker. Men laddad
med protein och ﬁbrer från pumpafrön, solrosfrön,
linfrön, hasselnötter och mandlar. Allt varsamt
ugnsrostat och sedan smaksatt med kokos och
kardemumma. Så god att man u
 nnar sig den
närsomhelst på dagen – grain-free for life!
• Vegansk • Grynfri • Fiberrik • Proteinrik • Ugnsrostad
• Utan tillsatt socker

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2172

Grynfri Granola – Hasselnöt & Mandel
350 g
6 st

Pris (KFP)

43,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505802
Artikelnummer

GLUTENFRI GRANOLA • BLÅBÄR & KARDEMUMMA
Crunchy granola utan spår av gluten eller tillsatt
socker. Fullmatad med ugnsrostade trevligheter som
ﬁberrik havre o
 ch chiafrön. Och sedan fulländad med
blåbär, karde-mumma och en nypa havssalt. Frågan
är om den ska få komma ut till frukost, mellis eller fika.
Varför välja? – feel free, gluten-free!
• Vegansk • Glutenfri • Fiberrik • Ugnsrostad
• Utan tillsatt socker

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2173

Glutenfri Granola – Blåbär & Kardemumma
375 g
6 st

Pris (KFP)

43,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505819
Artikelnummer

CRUNCHY GRANOLA • HASSELNÖT & RUSSIN
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 kokosyoghurt eller
mandelmjölk eller som topping på gröt och chiapudding.
• Vegan • Fiberrik • Sötad med äppeljuice • Rostad i rapsolja
• Klassiker i frukosthyllan

Produktnamn

1951

Crunchy Granola – Hasselnöt & Russin

Förpackningsstorlek

500 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

27,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

45,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 500487
Artikelnummer

1953

CRUNCHY GRANOLA • HALLON & BLÅBÄR
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 kokosyoghurt eller
mandelmjölk eller som topping på gröt och chiapudding.
• Vegan • Fiberrik • Sötad med äppeljuice • Rostad i rapsolja
• Klassiker i frukosthyllan

Produktnamn

Crunchy Granola – Hallon & Blåbär

Förpackningsstorlek

500 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

35,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

54,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 500500
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Sweetened with apple juice!

A SSELN Ö

CRUNCHY GRANOLA •
JORDGUBB, HASSELNÖT & KOKOS
Vegansk krispig granola på havre smaksatt med
jordgubb, hasselnöt och kokoschips på noga
utvalda råvaror – naturlig smak, crunchy textur och
gyllene färg!
Lätt rostad och enbart sötad med en skvätt
äppeljuice. God till frukost och mellanmål i
kokosghurt eller nötmjölk eller som topping på gröt
och chiapudding.
• Vegan • Fiberrik • Sötad med äppeljuice • Rostad i rapsolja
• Klassiker i frukosthyllan

Artikelnummer

Produktnamn

2197

Crunchy Granola – Jordgubb, hasselnöt & kokos

Förpackningsstorlek

450 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

33,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

54,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 506588

FRUKOST
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Rik på fibe

r

GRYNFRI GRANOLA • HALLON & KOKOS
Crunchy och sötsyrlig granola med hallon och
kokoschips på noga utvalda råvaror – enbart lätt
sötad med dadelpulver! Fri från gryn och gluten
men laddad med protein och ﬁbrer från cashewnötter, mandlar, pumpafrön och solrosfrön.
Allt är kärleksfullt ugnsrostat, blandat för hand och
smaksatt med kanel, kardemumma och vanilj. Så
god att man unnar sig den närsomhelst på dagen.
Feel free, grain-free!

BILD
KOMMER
INOM
KORT

• Vegan • Fiberrik • Inget tillsatt socker • Rostas med kokosolja
• Klassiker i frukosthyllan
STEEL CUT OATS • ORIGINAL
Fiberrika gryn av noga utvald fullkornshavre. Istället
för att valsas till platta havregryn ångas kärnorna
och klipps sedan i tuggiga bitar. Steel cut ger en
grövre och fylligare gröt som är lika god hela
dagen, varm eller kall.
Blötlägg gärna grynen över natten och anpassa
koktiden till önskad textur – ju längre tid desto
mjukare gröt. För en ännu krämigare konsistens
kokar du i valfri mjölk. Overnight oats that carry you
through the day!
• Vegan • Fiberrik • Helt utan tillsatser • 100% fullkornshavre
• Klassiker i frukosthyllan
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FRUKOST

Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2199

Grynfri Granola – Hallon & kokos

375 g
8 st

Pris (KFP)

53,25 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

84,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 500906
Artikelnummer

Produktnamn

2193

Steel cut oats – Original

Förpackningsstorlek

750 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

28,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 506526

FRUKOST
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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 återanvändbar menskopp. Och med mensskydd i ekologisk
bomull – inte bara i ytskiktet, utan rakt igenom. Allt pålitligare
än mensen själv.
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INTIMHYGIEN

Artikelnummer

TAMPONG REGULAR
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.
• Ekologisk – både yta och kärna • Dermatologiskt testad
• Kemikalie- och parfymfri • Nedbrytningsbar och
miljöanpassad • Ej klorblekt • Neutralt PH-värde

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1317

Tampong Regular – Lingonvecka
16 stycken
20 st

Pris (KFP)

24,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 935035
Artikelnummer

TAMPONG SUPER
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.
• Ekologisk – både yta och kärna • Dermatologiskt testad
• Kemikalie- och parfymfri • Nedbrytningsbar och
miljöanpassad • Ej klorblekt • Neutralt PH-värde

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1318

Tampong Super – Lingonvecka
16 stycken
15 st

Pris (KFP)

24,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 935042
Artikelnummer

TAMPONG SUPER PLUS
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.
• Ekologisk – både yta och kärna • Dermatologiskt testad
• Kemikalie- och parfymfri • Ej klorblekt
• Nedbrytningsbar och miljöanpassad • Neutralt PH-värde

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1319

Tampong Super Plus – Lingonvecka
16 stycken
15 st

Pris (KFP)

24,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 935059

INTIMHYGIEN
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Artikelnummer

1943

BINDA TUNN
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.
• Ekologisk – både yta och kärna • Dermatologiskt testad
• Kemikalie- och parfymfri • Neutralt PH-värde
• Nedbrytningsbar och miljöanpassad • Ej klorblekt
• Styckförpackade

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Binda Tunn – Lingonvecka
10 stycken
12 st

Pris (KFP)

25,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 935011
Artikelnummer

1920

BINDA NATT
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 • Neutralt PH-värde
• Nedbrytningsbar och miljöanpassad • Ej klorblekt
• Styckförpackade

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Binda Natt – Lingonvecka
10 stycken
12 st

Pris (KFP)

25,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 935028
Artikelnummer

1944

TROSSKYDD
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.
• Ekologisk – både yta och kärna • Dermatologiskt testad
• Kemikalie- och parfymfri • Neutralt PH-värde
• Nedbrytningsbar och miljöanpassad • Ej klorblekt
• Styckförpackade

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Trosskydd – Lingonvecka
24 stycken
12 st

Pris (KFP)

25,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 500203
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KALLA DRYCKER

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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KALLA DRYCKER

Artikelnummer

SWITZEL • HALLONVINÄGERDRYCK
Ekologisk lätt syrlig och kolsyrad vinägerdryck av
naturligt fermenterade hallon – osötad svalkande
switzel! Småskaligt hantverk, opastöriserad, raw,
helt utan tillsatser och med levande bakteriekultur.
Njut väl kyld som smakrikt och extra vuxet läskalternativ.
• Ekologisk • Raw • Aktiv bakteriekultur • Fermenterad (jäst)
• Småskaligt hantverk • Opastöriserad • Utan tillsatser

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2196

Switzel – Hallonvinägerdryck
275 ml
12 st

Pris (KFP)

18,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

28,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 506571
Artikelnummer

2115

KOMBUCHA • MOJITO
Lätt syrlig och kolsyrad dryck av naturligt fermenterat ekologiskt grönt Chun Mee-te, som fått jäsa
med en aktiv jästsvamp och smaksatts med
pressad och riven lime samt myntablad – svalkande virgin mojito, salud! Opastöriserad, helt utan
tillsatser och med levande bakteriekultur kallad
scoby. Njut väl kyld som smakrikt och extra festligt
dryckesalternativ!

Pris (KFP)

19,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

31,90 kr

• Ekologisk • Raw • Aktiv bakteriekultur • Alkoholfritt alternativ
• Naturligt fermenterad • Opastöriserad • Utan tillsatser

EAN (KFP)

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Kombucha – Mojito
275 ml
12 st

7 340130 504966
Artikelnummer

KOMBUCHA • GURKMEJA & PERSIKA
Lätt syrlig och kolsyrad dryck av naturligt fermenterat
ekologiskt grönt Chun Mee-te, som fått jäsa med hjälp
av en aktiv jästsvamp och smaksatts med gurkmeja
och persika. Opastöriserad, helt utan tillsatser och med
levande bakteriekultur kallad scoby. Dricks väl kyld
som smakrikt alkoholfritt alternativ!
• Ekologisk • Raw • Aktiv bakteriekultur • Alkoholfritt alternativ
• Naturligt fermenterad • Opastöriserad • Utan tillsatser

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2168

Kombucha – Gurkmeja & Persika
275 ml
12 st

Pris (KFP)

19,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

31,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505765
Artikelnummer

KOMBUCHA • BLÅBÄR & HIBISCUS
Lätt syrlig och kolsyrad dryck av naturligt fermenterat
ekologiskt grönt Chun Mee-te, som fått jäsa med en
aktiv jästsvamp och smaksatts med blåbär och
hibiskus. Opastöriserad, helt utan tillsatser och med
levande bakteriekultur kallad scoby. Dricks väl kyld
som smakrikt alkoholfritt alternativ!
• Ekologisk • Raw • Aktiv bakteriekultur • Alkoholfritt alternativ
• Naturligt fermenterad • Opastöriserad • Utan tillsatser

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2144

Kombucha – Blåbär & Hibiskus
275 ml
12 st

Pris (KFP)

19,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

31,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505482
KOMBUCHA • HALLON & FLÄDER
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 återhämtningsdryck efter
motion. Dricks och förvaras bäst väl kyld. Skaka inte
och öppna försiktigt.
• Ekologisk • Raw • Aktiv bakteriekultur • Alkoholfritt alternativ
• Naturligt fermenterad • Opastöriserad • Utan tillsatser

Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2066

Kombucha – Hallon & Fläder
275 ml
12 st

Pris (KFP)

19,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

31,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 503983

KALLA DRYCKER
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KOMBUCHA • INGEFÄRA
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 färskpressad ingefära som fått jäsa med hjälp av en aktiv
bakteriekultur. Klassisk hälsodryck med levande
bakteriekultur.
Bra törstsläckare eller som återhämtningsdryck efter
motion. Dricks och förvaras bäst väl kyld. Skaka inte
och öppna försiktigt.
• Ekologisk • Raw • Aktiv bakteriekultur • Alkoholfritt alternativ
• Naturligt fermenterad • Opastöriserad • Utan tillsatser

KOMBUCHA • ORIGINAL
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 återhämtningsdryck efter
motion. Dricks och förvaras bäst väl kyld. Skaka inte
och öppna försiktigt.
• Ekologisk • Raw • Aktiv bakteriekultur • Alkoholfritt alternativ
• Naturligt fermenterad • Opastöriserad • Utan tillsatser

Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Ett naturligt kokosvatten från färska gröna kokosnötter
– 100 % kokosvatten, rik på kalium och helt utan
tillsatser.
Svalkande törstsläckare eller återhämtningsdryck efter
motion.
• 100 % naturlig (inga tillsatser) • Gjord på färska kokosnötter
• Effektiv återhämtningsdryck (rik på elektrolyter)

Kombucha – Ingefära
275 ml
12 st

Pris (KFP)

19,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

31,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 503266
Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2019

Kombucha – Original
275 ml
12 st

Pris (KFP)

19,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

31,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 503259
Artikelnummer

KOKOSVATTEN • GRÖNA KOKOSNÖTTER

2020

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1940

Kokosvatten – Gröna Kokosnötter
250 ml
12 st

Pris (KFP)

15,25 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

23,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 500166
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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

Artikelnummer
an
Organic & Veg R
NO ADDED

SUGA

80 g

CHOKLADKAKA MED KAKAONIBS & HAVSSALT
Ekologisk och vegansk schweizisk choklad helt
utan tillsatt socker. 42% kakaohalt, smaksatt med
hasselnötter, kakaonibs och havssalt – oemotståndligt krispig och frisk!

Ekologisk och vegansk schweizisk choklad helt
utan tillsatt socker. 42% kakaohalt, smaksatt med
hasselnötter, kakaonibs och havssalt – oemotståndligt
krispig och frisk!

Näringsdeklaration per 100g: Energi 2032kJ/492kcal. Fett 42g,
varav mättat fett 21g. Kolhydrater 28g, varav sockerarter 1,5g,
varav polyoler 17g. Fiber 16g. Protein 8,9g. Salt 0,5g.
Kakaoprodukt utan tillsatt socker med kakaonibs och havssalt.
Innehåller sötningsmedel.
S/DK/N Ingredienser: Kakaomassa/masse*, erythritol*, hasselnötter/
hasselnødder/hasselnøtter*, kakaosmör/smør*, glutenfritt havremjöl/
glutenfri havremel*, kakaonibs*(10%), inulin*, havssalt (0,4%),
vanilj/vanilje*. Kakaohalt/inhold/innhold i chokladen/chokolade/sjokolade:
minst/mindst/minst 42%. *Ekologisk/Økologisk ingrediens. Kan innehålla/
indeholde/inneholde spår/spor av/af mjölk/mælk/melk, och mandlar/
mandler. Innehåller naturligt förekommande socker. Överdriven
konsumtion kan ha laxerande effekt. FI Ainekset: Kaakaomassa*,
erytritoli*, hasselpähkinät*, kaakaovoi*, gluteeniton kaurapuuro*,
kaakaokärjet*(10%), inuliini*, merisuolaa(0,4%), vanilja*. Suklan
kaakaopitoisuus: vähintään 42%. *Luonnonmukaisesti tuotettu. Saattaa
sisältää jäämiä maidosta, manteleista ja hasselpähkinöistä. Sisältää
luonnossa esiintyvää sokeria. Liiallisella kulutuksella voi olla laksatiivinen
vaikutus. Ursprung: Produceras i Schweiz för Renée Voltaire AB.
Förvaring: Torrt och svalt. Återvinning: Sorteras som papper
och metall.
Bäst före:

CH - BIO - 006
EU/Icke EU Jordbruk

• Ekologisk • Vegansk • 42% Kakaohalt
• Naturligt smaksatt • Utan tillsatt socker

Produktnamn

2194

Chokladkaka med kakaonibs & havssalt

Förpackningsstorlek

80 g

Antal (KFP/DFP)

14 st

Pris (KFP)

26,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

42,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 506564
Artikelnummer

CHOKLADKAKA MED HASSELNÖTSKRÄM
Ekologisk och vegansk choklad med 55% kakaohalt
från Nord- och Sydamerika, fylld med hasselnötskräm
på noggrant utvalda nötter från Turkiet (16%). Sötad
enbart med kokossocker. Inte för kladdig, inte för söt
– oemotståndligt krämig och slut i ett nafs!
• Ekologisk • Vegansk • 55% Kakaohalt
• Sötad enbart med kokossocker

Produktnamn

2184

Chokladkaka med Hasselnötskräm

Förpackningsstorlek

100 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

27,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 506045
Artikelnummer

2124

CHOKLADKAKA MED HASSELNÖTSKRISP
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 – oemotståndlingt krispigt
och slut i ett nafs!
• Ekologisk • Vegan • Minst 43% kakaohalt • 18% hasselnötter
• Extra hög choklad- kvalitet som heter couverture
(innehåller extra hög halt kakao- smör)

Produktnamn

Chokladkaka med Hasselnötskrisp

Förpackningsstorlek

80 g

Antal (KFP/DFP)

14 st

Pris (KFP)

22,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

35,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505185
Artikelnummer

MÖRK CHOKLADKAKA MED 80 % KAKAO
Ekologisk och vegansk mörk choklad med 80 %
kakaohalt, gjord på en fyllig blandning av kakao från
Nord- och Sydamerika. Smaksatt med äkta vanilj och
sötad enbart med kokossocker. Inte för sträv, inte för
söt – perfekt helt enkelt!
• Ekologisk • Vegansk • Kakaohalt 80% • Äkta vanilj

Produktnamn

2116

Mörk Chokladkaka 80 % Kakao

Förpackningsstorlek

80 g

Antal (KFP/DFP)

14 st

Pris (KFP)

24,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504959
Artikelnummer

Produktnamn

CHOKLADKAKA MED HAMPAFRÖN
Ekologisk och vegansk mörk choklad innehållande 70
% kakao smaksatt med krispiga hampafrön – stillar
sötsuget och ger ett extra proteintillskott.
• Ekologisk • Vegan • Proteinrika hampafrön • 70 % kakohalt

1967

Chokladkaka med Hampafrön

Förpackningsstorlek

100 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

24,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 502191
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Artikelnummer

CHOKLADKAKA MED KOKOSMJÖLK
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 • Vegan • 54 % kakaohalt • Sötad med kokossocker

Produktnamn

2123

Chokladkaka med Kokosmjölk

Förpackningsstorlek

80 g

Antal (KFP/DFP)

14 st

Pris (KFP)

22,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

35,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505178
Artikelnummer

FIBERLAKRITS • SALMIAK
Veganska och glutenfria mjuka bitar salt lakrits på
enbart naturligt lakritsextrakt med djup smak som
berikats med fiberrik havre – smått beroendeframkallande att bjuda på eller njuta själv! Traditionsenligt äkta
finskt hantverk med två dagars torkning. Hyvää!
• Veganska • Glutenfria • Enbart naturligt lakritsextrakt
• Berikats med fiberrik havre
• Traditionsenligt äkta finskt hantverk

Produktnamn

2190

Fiberlakrits – Salmiak

Förpackningsstorlek

125 g

Antal (KFP/DFP)

20 st

Pris (KFP)

22,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

37,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 506366
Artikelnummer

FIBERLAKRITS • MJUK & SÖT
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 lakritsextrakt.
• Vegan • Fiberrik • Naturligt lakritsextrakt

Produktnamn

1030

Fiberlakrits – Mjuk & Söt

Förpackningsstorlek

160 g

Antal (KFP/DFP)

20 st

Pris (KFP)

21,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

35,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930054
Article number

RAW BROWNIE • CHOKLAD
Ekologisk raw chokladbrownie med kraftfull kakaosmak
på aktiverat bovete, krispiga bitar cashewnötter och
havssalt samt sötad enbart med dadlar – himmelskt
god klassiker!
• Ekologisk • Raw

Product name

2137

Raw Brownie – Choklad

Packaging size

25 g

Quantity (KFP/DFP)

20 st

Price (KFP)

12,00 kr

Rec. consumer prices (KFP)

19,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505376
Article number

RAW BROWNIE • MINTCHOKLAD
Ekologisk raw chokladbrownie med kraftfull kakaosmak
och frisk mint på aktiverat bovete, krispiga bitar
cashewnötter och havssalt samt sötad enbart m
 ed
dadlar – himmelskt god klassiker!
• Ekologisk • Raw

Product name

2138

Raw Brownie – Mintchoklad

Packaging size

25 g

Quantity (KFP/DFP)

20 st

Price (KFP)

12,00 kr

Rec. consumer prices (KFP)

19,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505383
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Artikelnummer

GINGER CHEWS MINI MIX • MANGO & PEPPARMYNTA
Veganska och glutenfria mjuka kolor på färsk ingefära.
Smaksatta med antingen söt mango eller uppfriskande pepparmynta, som båda rundar av den lite starka
ingefärssmaken – en perfekt blandning av minikolor
med maxad smak!
• Glutenfri • Vegan • Gjord på färsk ingefära
• Kryddiga och smakrika

Produktnamn

2120

Ginger Chews Mini Mix – Mango & Pepparmynta

Förpackningsstorlek

48 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

12,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

21,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505116
Artikelnummer

GINGER CHEWS MINI MIX • ANANAS & CITRON
Veganska och glutenfria mjuka kolor på färsk ingefära.
Smaksatta med antingen söt ananas eller mild syrlig
citron, som båda rundar av den lite starka ingefärssmaken – en perfekt blandning av minikolor med
maxad smak!
• Glutenfri • Vegan • Gjord på färsk ingefära
• Kryddiga och smakrika

Produktnamn

2121

Ginger Chews Mini Mix – Ananas & Citron

Förpackningsstorlek

48 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

12,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

21,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505123
Artikelnummer

RAW KOKOSRUTA
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 • Glutenfri • Raw

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2001

Raw Kokosruta
100 g
6 st

Pris (KFP)

36,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 502764
Artikelnummer

RAW KANELBOLLAR
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

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2082

Raw Kanelbollar
100 g
6 st

Pris (KFP)

36,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504133
Artikelnummer

RAW CHOKLADBOLL
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.
• Ekologisk • Vegan • Raw

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2081

Raw Chokladboll
100 g
6 st

Pris (KFP)

36,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504126
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Artikelnummer

VEGAN CANDY MIX • SÖTT & SURT
Ekologisk, vegansk och glutenfri godisblandning –
smaksatt med frukt och bär! Välj bland uppfriskande
colaﬂaskor och sura pinnar med smak av apelsin,
citron, jordgubb eller syrliga körsbär. Helt fria från
gelatin, palmolja och konstiga färgämnen.Treat
yourself to vegan treats.
• Vegansk • Glutenfri • Ekologisk • Ingen gelatin eller palmolja
• Naturliga färgämne

Produktnamn

2135

Vegan Candy Mix – Sött & Surt

Förpackningsstorlek

75 g

Antal (KFP/DFP)

16 st

Pris (KFP)

13,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

21,50 kr

EAN (KFP)

7 340130 505307
Artikelnummer

GINGER CHEWS • KOKOS
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

Produktnamn

2021

Ginger Chews – Kokos

Förpackningsstorlek

120 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

23,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 503273
Artikelnummer

GINGER CHEWS • JORDNÖT
Veganska och glutenfria mjuka ingefärs- kolor på färsk
ingefära som smaksatts med krossade jordnötter – en
perfekt kombination, då den fylliga jordnötsmaken
rundar av den lite starka ingefärssmaken!
Smart portionsförpackade.
• Vegan • Glutenfri • Gjord på färsk ingefära
• Kryddiga och smakrika

Produktnamn

1883

Ginger Chews – Jordnöt

Förpackningsstorlek

120 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

23,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 933055
Artikelnummer

GINGER CHEWS • MANGO
Veganska och glutenfria mjuka ingefärskolor på färsk
ingefära som smaksatts med mango – en perfekt kombination, då den friska mangosmaken rundar av den
lite starka ingefärssmaken!
Smart portionsförpackade.
• Vegan • Glutenfri • Gjord på färsk ingefära

Produktnamn

1913

Ginger Chews – Mango

Förpackningsstorlek

120 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

23,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

• Kryddiga och smakrika

EAN (KFP)

7 350031 936216
Artikelnummer

GINGER CHEWS • GRANATÄPPLE
Veganska mjuka ingefärskolor på färsk ingefära som
smaksatts med granatäpple – en perfekt kombination
då den fräscha granatäppelsmaken rundar av den
lite starka ingefärssmaken!
Smart portionsförpackade.
• Vegan • Gjord på färsk ingefära • Kryddiga och smakrika

Produktnamn

2079

Ginger Chews – Granatäpple

Förpackningsstorlek

120 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

23,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 504119
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Artikelnummer

PUMPAKÄRNOR I CHOKLAD
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.
• Ekologisk • Vegan • 62 % kakaohalt

Produktnamn

1956

Pumpakärnor i Choklad

Förpackningsstorlek

55 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

19,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

29,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930863
Artikelnummer

GOJIBÄR I CHOKLAD
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.
• Ekologisk • Vegan 62 % kakaohalt • Vitaminrik

Produktnamn

1958

Gojibär i Choklad

Förpackningsstorlek

50 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

19,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

29,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 933796
Artikelnummer

HALLON & BLÅBÄR I CHOKLAD
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 • Glutenfri

Produktnamn

1959

Hallon & Blåbär i Choklad

Förpackningsstorlek

55 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

19,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

29,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 933031
Artikelnummer

TRANBÄR I APELSINCHOKLAD
Ekologiska tranbär som doppats i apelsinchoklad –
härlig sötsyrlig smakkombination! Glutenfria och rika på
vitaminer och antioxidanter.
Njut detta organgefärgade godis som det är.
• Ekologisk • Vitaminrik • Antioxidantrik

Produktnamn

1957

Tranbär i Apelsinchoklad

Förpackningsstorlek

50 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

19,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

29,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 937022
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Artikelnummer

KOKOSBITE • MINT & CHOKLAD
Ekologisk, vegansk och glutenfri kokosbite på ljuvligt
god kokos som smaksatts med mint och choklad samt
därefter doppats i mörk choklad – en godbit som
aldrig sett röken av varken palmolja eller transfetter!
Perfekt att ha med sig om sötsuget slår till eller
energinivån slår av.
• Ekologisk • Vegan • Glutenfri • Fri från palmolja

Produktnamn

2161

Kokosbite – Mint & Choklad

Förpackningsstorlek

40 g

Antal (KFP/DFP)

24 st

Pris (KFP)

10,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

16,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505710
Artikelnummer

KOKOSBITE • CITRON & GURKMEJA
Ekologisk, vegansk och glutenfri kokosbite på ljuvligt
god kokos som smaksatts med citron och gurkmeja
samt därefter doppats i mörk choklad – en godbit som
aldrig sett röken av varken palmolja eller transfetter!
Perfekt att ha med sig om sötsuget slår till eller
energinivån slår av.
• Ekologisk • Vegan • Glutenfri • Fri från palmolja

Produktnamn

2160

Kokosbite – Citron & Gurkmeja

Förpackningsstorlek

40 g

Antal (KFP/DFP)

24 st

Pris (KFP)

10,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

16,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505703
Artikelnummer

KOKOSBITE • GOJIBÄR
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

Produktnamn

2075

Kokosbite – Gojibär

Förpackningsstorlek

40 g

Antal (KFP/DFP)

24 st

Pris (KFP)

10,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

16,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504072
Artikelnummer

LAKRITSPASTILLER
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).
• Ekologisk • Vegan • Glutenfri • 100 % naturligt lakrits- extrakt
• Fin metallask (perfekt att ha i väskan)

Produktnamn

1731

Lakritspastiller

Förpackningsstorlek

40 g

Antal (KFP/DFP)

6 st

Pris (KFP)

30,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

49,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 937848
Artikelnummer

LAKRITSSTÅNG
Äkta finsk lakrits med söt och aningen stark smak.
Ekologisk, vegansk och gjord på enbart naturliga
råvaror.
Perfekt portionsstorlek.
• Ekologisk • Vegan • Naturligt lakritsextrakt

Produktnamn

1861

Lakritstång

Förpackningsstorlek

28 g

Antal (KFP/DFP)

36 st

Pris (KFP)
Rek. konsumentpris (KFP)

7,00 kr
12,50 kr

EAN (KFP)

7 350031 930757
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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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Artikelnummer

COCONUT AMINOS • SWEET & SALT
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

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2105

Coconut Aminos – Sweet & Salt
250 ml
12 st

Pris (KFP)

37,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 504089
Artikelnummer

Produktnamn

TAMARI • MUSTIG & FYLLIG
Ekologisk tamarisoja med välbalanserad, fyllig och
extra mild smak. Lagrad i 6 månader och tappad på
lite större flaska – utmärkt för storanvändaren!
• Ekologisk • Glutenfri • Naturligt fermenterad
• Lagrad i 9 månader • Fyllig smak

Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2008

Tamari – Mustig & Fyllig
500 ml
6 st

Pris (KFP)

60,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

99,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 502856
Artikelnummer

TAMARI • KRAFTIG & FYLLIG
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 9 månader.
Passar bra som extra touch i matlagning, i dippsåser
och vegetariska rätter.
• Ekologisk • Glutenfri • Rik på aminosyror • Utan tillsatser
• Naturligt fermenterad • Traditionell tillverkning

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1978

Tamari – Kraftig & Fyllig
250 ml
12 st

Pris (KFP)

42,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 502276
Artikelnummer

Produktnamn

SHOYU • JAPANSK SOJA
Ekologisk, fermenterad japansk shoyusoja med rund mild
smak och välbalanserad sälta – helt fri från tillsatser!
Passar bra till ris, vegetariska rätter och vit fisk.
• Ekologisk • Utan tillsatser • Naturligt fermenterad
• Traditionell tillverkning

Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1979

Shoyu – Japansk Soja
250 ml
12 st

Pris (KFP)

37,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 502283
Artikelnummer

2025

FURIKAKE • ORIGINAL
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 grönsaker, soppa
och sallad för att ge ytterligare textur, finish och det
där lilla extra.
Handpackad i Årsta, Stockholm.
• Ekologisk • Glutenfri

Produktnamn

Furikake – Original

Förpackningsstorlek

100 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

46,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

75,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 503297
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Artikelnummer

VEGAN MAYO • ORIGINAL
Ekologisk veganmajonäs med härligt krämig konsistens
baserad på solrosolja och helt utan ägg – alternativ till
vanlig majonäs!
Passar bra som bas till såser och röror, som tillbehör till
burgare och soppor.
• Ekologisk • Vegan • Allsidig

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2169

Vegan Mayo – Original
240 ml
6 st

Pris (KFP)

20,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

32,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505772
Artikelnummer

HIMALAYAN CRYSTAL SALT
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

Produktnamn

1871

Himalayan Cryal Salt

Förpackningsstorlek

100 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

19,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

29,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930481
Artikelnummer

ÖRTSALT • RAMSLÖK
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.
• 100 % rent salt • Naturligt mineralrik

Produktnamn

1114

Örtsalt – Ramslök

Förpackningsstorlek

95 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

30,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

49,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930832
Artikelnummer

SESAMESAN • NÄRINGSJÄST & RAMSLÖK
Rostade sesamfrön som blandats med ramslök,
kryddor och näringsjäst. Gott alternativ till parmesanost
för veganer att strö över pasta, sallad eller på en
smörgås – vanebildande gott!
Handgjord av bästa råvaror med extra mycket kärlek i
Årsta, Stockholm.
• Vegan • Glutenfri • Ostliknande smak • Allsidig

Produktnamn

2100

Sesamesan – Näringsjäst & Ramslök

Förpackningsstorlek

100 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

25,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 501026
Artikelnummer

NEUTRAL KOKOSOLJA • SMAK- & DOFTFRI
Ekologisk kokosolja fri från smak och doft för att lyfta
fram alla andra goda smaker. Tål höga temperaturer
och är därför bra till både kall och varm matlagning
samt bakning – mångsidig basprodukt med hög andel
medellånga fettsyror och helt utan citronsyra i
framställningsprocessen!
• Ekologisk • Vegan • Utan citronsyra • Fri från smak och doft
• Går att använda i höga temperaturer • Low carb

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2141

Neutral kokosolja – Smak- & Doftfri
230 ml
12 st

Pris (KFP)

24,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505451
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Artikelnummer

1950

NEUTRAL KOKOSOLJA • SMAK- & DOFTFRI
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. Flytande vid
högre rumstemperaturer och stelnar vid lägre.
• Ekologisk • Smak och doftfri • Tål hög temperatur
• Mångsidig produkt, mat och hud • LCHF/Low carb
• Hög andel medellånga fettsyror

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Neutral kokosolja – Smak- & Doftfri
500 ml
6 st

Pris (KFP)

43,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 500517
Artikelnummer

1961

VIRGIN KOKOSOLJA • KALLPRESSAD
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. Flytande 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

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Virgin kokosolja – Kallpressad
230 ml
12 st

Pris (KFP)

27,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

44,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 501002
Artikelnummer

VIRGIN KOKOSOLJA • KALLPRESSAD
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. Flytande vid
högre rumstemperaturer och stelnar vid lägre. Kan
även användas som hudvård.
• Ekologisk • Allsidig

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1934

Virgin kokosolja – Kallpressad
500 ml
6 st

Pris (KFP)

49,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

79,90 kr

EAN (KFP)

7 350031 930887
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Artikelnummer

GRÖN JACKFRUKT • NATURELL
Ekologiskt kött av färsk jackfrukt i saltlag – en mild och
vackert grön frukt av premiumkvalitet som skördas
omogen på Sri Lanka för bästa smak och textur!
Absorberar kryddor och ger ”köttighet” till fooled pork,
grytor, soppor och röror. Låg sockerhalt och fri från
mättade fetter. Go, plant-based meat, go!
• Ekologisk • Vegansk • Fri från mättade fetter • Fyllig ”köttig”
textur • Helt utan tillsatser • Låg sockerhalt • Växtbaserat kött

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2150

Grön jackfrukt – Naturell
400 g
6 st

Pris (KFP)

21,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

34,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505550
Artikelnummer

2151

BANANBLOMMA • NATURELL
Ekologiskt och växtbaserat kött av bananblomma
med neutral smak – en vackert lila och tårdroppad
blomma, också kallad ”banana heart”, från Sri
Lanka! Ger fyllig ”köttig” textur och absorberar
andra kryddor till grytor, soppor och röror. Fri från
mättade fetter och innehåller viktiga aminosyror,
mineraler och vitaminer samt har låg sockerhalt.
Allt i burken är ätbart, både det fasta och det
flytande. Go plant-based meat Go!
• Ekologisk • Vegansk • Fri från mättade fetter • Fyllig ”köttig”
textur • Helt utan tillsatser • Låg sockerhalt • Växtbaserat kött

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)
Pris (KFP)

29,50 kr
47,50 kr

EAN (KFP)

7 340130 506076
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Ursprung: Produceras i Sri Lanka
för Renée Voltaire AB.
CU 812397
Förvaring: Torrt och svalt.
Återvinning: Sorteras som metall.
Bäst före/Batch number: Se burk.

LK - BIO - 149
Icke EU Jordbruk

•

dienser: Vatten, kokosnötextrakt/kokosekstrakt*(19%),
*(2,1%), ingefära/ingefær*(1,2%), citrongräs/citrongræs/
2%), curryblad/karry blade/karri blader*, havssalt, kanel*,
pepper*, gurkmeja*, stabiliseringsmedel/stabilisator
mi, guargummi). *Ekologisk/Økologisk ingrediens.
Vesi, kookospähkinäuute*(19%), vihreä chili*(2,1%),
%), sitruunaruoho*(1,2%), curry lehdet*, merisuolaa, kaneli*,
ma*, stabilointiaine (ksantaanikumi, guarkumi).
isesti tuotettu.

KOSMJÖLK
KO

400 ml
KOKOSMJÖLK
• GRÖN CHILI,
INGEFÄRA & CITRONGRÄS

500 g

Rek. konsumentpris (KFP)

Artikelnummer

aration ..............................................per 100 g:
........................................................318 kJ/76 kcal
.......................................................................6,9 g
at fett ..............................................................6,5 g
.......................................................................2,1 g
erarter .............................................................0,6 g
.......................................................................0,5 g
.......................................................................1,1 g
.......................................................................0,3 g

Bananblomma – Naturell

T’

N SPICY

Ekologisk kokosmjölk med krämig och len
COCONUT
MILK
konsistens smaksatt
med ingefära, citrongräs,
GREEN CHILLI, GINGER &
curry,
kanel, havssalt och kryddstark grön
LEMON GRASS
Ekologisk kokosmjölk med krämig och len
chili
– välbalanserad
het kokossmak!
konsistens smaksatt
med ingefära, citrongräs,
curry, kanel, havssalt och kryddstark grön chili
– välbalanserad het kokossmak!
Underbartigod
Underbart
god
grytor, soppor och wok. Ett
i grytor, soppor och wok. Ett lättanvänt
veganskt alternativ till traditionell grädde.
lättanvänt
veganskt alternativ till traditionell
grädde.
• Ekologisk • Vegansk • Het kokossmak • Hög andel kokos •
Gräddig och len konsistens • Färdigkryddad • Len och krämig

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Kokosmjöl – Grön chili, ingefära & citrongräs
400 ml
12 st

Pris (KFP)

18,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

28,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 503815
Artikelnummer

NÄRINGSJÄST • UMAMIFLINGOR
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 grönsaker eller till att
mixa ner i en cashewsås för att få till den där extra
goda ostsmaken. Obeskrivligt gott på maten!
• Vegan • Unik umamismak som påminner om ost
• Rik på B-12 • Rik på protein • Rik på zink • Allsidig

Produktnamn

2109

Näringsjäst – Umamiflingor

Förpackningsstorlek

60 g

Antal (KFP/DFP)

6 st

Pris (KFP)

25,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 504638
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Artikelnummer

Produktnamn

LANTBULJONG • ORIGINAL
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

1058

Lantbuljong – Original

Förpackningsstorlek

200 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

43,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930696
Artikelnummer

VEGGIEBULJONG • GLUTEN- & JÄSTFRI
Ekologisk veggiebuljong på enbart grönsaker, 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

Produktnamn

2073

Veggiebuljong – Gluten- & Jästfri

Förpackningsstorlek

120 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

24,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504058
Artikelnummer

NO BULLSHIT BULJONG • ORIGINAL
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

Produktnamn

2071

No bullshit buljong – Original

Förpackningsstorlek

110 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

46,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

75,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504034
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SNACKS

Det var här de äntligen blev sams. Gott och N yttigt 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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SNACKS

Artikelnummer

VEGAN CHEEZY LINSPUFFAR
• GURKMEJA & NÄRINGSJÄST
Ekologiska, veganska och glutenfria linspuffar med
”ostig” smak som kryddats med gurkmeja och
näringsjäst. De härligt spröda och frasiga linspuffarna
är naturligt rika på protein och har varsamt bakats,
istället för att friteras, på låg temperatur utan tillsatt
socker eller andra konstigheter för att bevara alla
naturliga näringsämnen och fantastiska smaker.
Mındre fett och större smak – a cheezier vegan snack!
• Vegansk • Ekologisk • Glutenfri • Inget tillsatt socker

Produktnamn

2125

Vegan cheezy linspuffar – Gurkmeja & Näringsjäst

Förpackningsstorlek

60 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

13,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

21,50 kr

EAN (KFP)

7 340130 505222
Artikelnummer

VEGAN CRISPY LINSPUFFAR • JORDNÖT & HAVSSALT
Ekologiska, veganska och glutenfria linspuffar som
kryddats med jordnöt och en nypa havssalt. De härligt
spröda och frasiga linspuffarna med naturligt protein
har varsamt bakats, istället för att friteras, på låg
temperatur utan tillsatt socker eller andra konstigheter
för att bevara alla naturliga näringsämnen och
fantastiska smaker. Mindre fett och större smak – a
crispier vegan snack!
• Vegansk • Ekologisk • Glutenfri • Inget tillsatt socker

Produktnamn

2140

Vegan crispy linspuffar –Jordnöt & Havssalt

Förpackningsstorlek

60 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

13,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

21,50 kr

EAN (KFP)

7 340130 505444
Artikelnummer

2178

TUNNA KASSAVACHIPS • LÄTTSALTADE
Krispiga och tunna chips av sockersnål sydamerikansk kassavarot. Varsamt torkade, friterade i
höghaltig olja och lätt smaksatta med salt.
Helt utan palmolja, transfetter och onödiga
tillsatser. Passar bra till röror och dipper eller som
snacks direkt ur påsen – extra spröda och elegant
nötiga!
BILD
KOMMER
INOM
KORT

• Sockersnåla • Tunna & krispiga • Utan palmolja
• Utan transfetter

Produktnamn

Tunna kassavachips –Lättsaltade

Förpackningsstorlek

145 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

24,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

39,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505970
Artikelnummer

2179

MATBANAN TOSTONES • MILD CHILI
Krispiga tostones-chips av sockersnåla gröna
matbananer från Peru. Varsamt torkade, friterade
i höghaltig olja och milt kryddade med vitlök,
paprika och sydamerikansk chili.
Helt utan palmolja, transfetter och onödiga
tillsatser. Passar bra till röror och dipper eller som
snacks direkt ur påsen – ett gyllengult djungelcrunch!
BILD
KOMMER
INOM
KORT

• Krispiga • Utan palmolja • Utan transfetter • Dubbelfriterade

Produktnamn

Vegan cheezy linspuffar – Gurkmeja & Näringsjäst

Förpackningsstorlek

80 g

Antal (KFP/DFP)

18 st

Pris (KFP)

17,25 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

27,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505987
Artikelnummer

2180

RÄFFLADE SÖTPOTATISCHIPS • HAVSSALT
Krispiga och räfflade chips av sydamerikansk
sötpotatis. Varsamt torkade, friterade i höghaltig
olja och smaksatta med salt från Stilla havet. Helt
utan palmolja, transfetter och onödiga tillsatser.
Passar bra till röror och dipper eller som snacks
direkt ur påsen – en ljuvligt sötsalt vana!
• Sockersnåla • Tunna & krispiga • Utan palmolja
• Utan transfetter • Sötsalt vuxensmak

Produktnamn
Förpackningsstorlek

125 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

21,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

34,90 kr

EAN (KFP)
BILD
KOMMER
INOM
KORT

Räfflade sötpotatischips –Havssalt

7 340130 505994
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Artikelnummer

BERRY BOOST • BANAN, JORDGUBB & RUSSIN
(6-PACK)
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 6-pack

Produktnamn

2136

Berry Boost – Banan, Jordgubb & Russin (6-pack)

Förpackningsstorlek

28 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

27,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

45,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 503761
Artikelnummer

BERRY BOOST • BLÅBÄR, TRANBÄR & RUSSIN
(6-PACK)
Energimix på ekologiska russin, söta blåbärspluppar
(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!
• Ekologiska russin • Förpackade i 6-pack (kan även säljas
singelpack, specifika EAN)

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2052

Berry Boost – Blåbär, Tranbär & Russin (6-pack)
6 x 28 g
12 st

Pris (KFP)

27,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

45,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 503778
Artikelnummer

BERRY BOOST • GRANATÄPPLE & RUSSIN
(6-PACK)
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!
• Ekologiska russin • Förpackade i 6-pack (kan även säljas
singelpack, specifika EAN)

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2053

Berry Boost – Granatäpple & Russin (6-pack)
6 x 28 g
12 st

Pris (KFP)

27,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

45,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505314
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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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SPREADS

Artikelnummer

NÖTSPREAD • SMOOTH CASHEWNÖT
Ekologiskt, veganskt och ljust nötsmör av 100 % hela
rostade cashewnötter med slät konsistens och mild
rund smak. Helt utan tillsatser. Gott på söta och salta
kex, i soppor och såser, som topping på gröt eller som
grund i dessert eller dressing – extra smooth alternativ
till jordnötssmöret!
• Ekologisk • Vegan • Fiberrik • Osaltat • Utan tillsatser

Produktnamn

2158

Nötspread – Smooth Cashew

Förpackningsstorlek

200 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

55,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

89,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505673
Artikelnummer

NÖTSPREAD • SMOOTH MANDEL
Ekologiskt, veganskt och ljust nötsmör av 100 %
skalade hela sötmandlar med slät konsistens och fyllig
smak. Helt utan tillsatser. Gott på söta och salta kex,
som topping på gröt eller som grund i dessert eller
dressing – extra smooth alternativ till jordnötssmöret!.
• Ekologisk • Vegan • Osaltat

Produktnamn

2155

Nötspread – Smooth Mandel

Förpackningsstorlek

200 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

49,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

79,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 506038
Artikelnummer

NÖTSPREAD
• CASHEW-, HASSEL-, JORDNÖT & MANDEL
Veganskt smör av rostade ekologiska cashew-,hasseloch jordnötter samt mandlar – fiberrikt o
 ch utan tillsatt
socker eller salt! Smaken är len och balanserad,
konsistensen mjuk och bred-bar. God på bröd eller
kex, i dessert eller smoothie, p
 å gröt eller att äta direkt
ur burken.
• Ekologisk • Vegan • Utan tillsatser

Produktnamn

2159

Nötspread – Cashew-, Hassel-, Jordnöt & Mandel

Förpackningsstorlek

220 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

37,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505680
Artikelnummer

VIT TAHINI • 100 % SKALADE SESAMFRÖN
Tahini gjord på ekologiska vita sesamfrön som rostats
varsamt och malts till en krämig, len tahini med nötig
smak.
Perfekt i dressing, hummus eller som spread på en
smörgås.
• Ekologisk • Vegan • Glutenfri • Utan tillsatser

Produktnamn

2156

Vit Tahini – 100 % skalade sesamfrön

Förpackningsstorlek

220 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

27,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

43,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505659
Artikelnummer

TAHINISPREAD • SMOOTH CHOKLAD
Ekologiskt, veganskt och nötfritt tahinismör av 100%
skalade vita sesamfrön varsamt blandat med choklad
– len konsistens och elegant smak!
Osaltad, enbart sötad med lite kokossocker och utan
bitter eftersmak. Perfekt i bakning och på dessert eller
ett kex.
• Ekologisk • Vegan • Nötfri • Utan tillsatser

Produktnamn

2157

Tahinispread – Smooth Choklad

Förpackningsstorlek

220 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

32,75 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

52,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505666

SPREADS
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Artikelnummer

NÖTSPREAD • CRUNCHY MANDEL
Ekologisk och vegansk crunchigt nötsmör på rostade
sötmandlar från Italien som varsamt 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!
• Ekologisk • Vegan • Utan tillsatser

Produktnamn

2147

Nötspread – Crunchy Mandel

Förpackningsstorlek

200 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

49,50 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

79,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505529
Artikelnummer

NÖTSPREAD • HASSELNÖT & CHOKLAD
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!
• Ekologisk • Vegan • Utan tillsatser

Produktnamn

2148

Nötspread – Hasselnöt & Choklad

Förpackningsstorlek

220 g

Antal (KFP/DFP)

12 st

Pris (KFP)

36,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 505536
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TILLSKOTT

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!

52

TILLSKOTT

GREEN MIX • CHLORELLA, VETEGRÄS & INGEFÄRA
Glutenfri grön mix av ekologiska superfoods – chlorellaalger, vetegräs och ingefära som ger en nyttig
klorofyllboost till kroppen!
Chlorella är en protein- och mineralrik söt- vattenalg,
vetegräs är ett klorofyllspäckat och glutenfritt gräs rikt
på mineraler som exempelvis järn och ingefära är en
antioxidantrik rot.
1-2 tsk per dag i en grön drink ger en extra superboost
och avgiftar kroppen.
• Ekologisk • Glutenfri • Proteinrik • Fiberrik • Vitaminrik
• Mineralrik • Avgiftande

HAMPAPROTEIN MIX • ACAI, SPIRULINA & VETEGRÄS
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 protein med 50 % proteinhalt. Fiber-,
vitamin-, mineralrikt tillskott och sötad enbart med
björksocker.
Perfekt komplement före eller efter motion.
• Ekologisk • Vegan • Glutenfri • Raw • Proteinrik
(innehåller fullvärdigt protein) • Berikad med superfoods
• Naturligt sötad med björksocker • Lättsmällt

Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1803

GreenMix – Chlorella, Vetegräs & Ingefära
100 g
6 st

Pris (KFP)

60,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

99,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930146
Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1633

Hampaprotein Mix – Acai, Spirulina & Vetegräs
400 g
6 st

Pris (KFP)

119,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

199,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 937671
Artikelnummer

1632

HAMPAPROTEINPULVER • ORIGINAL
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.
• Ekologisk • Vegan • Glutenfri • Raw • Proteinrik
(innehåller fullvärdigt protein) • Fiberrik • Vitaminrik
• Mineralrik • Lättsmält

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Hampaproteinpulver – Original
400 g
6 st

Pris (KFP)

119,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

199,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 937664
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Artikelnummer

2094

GURKMEJAPULVER
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 konserveringsämnen • Fri från färgämnen

Produktnamn

Gurkmejapulver

Förpackningsstorlek

100 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

36,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504171
Artikelnummer

1885

Produktnamn

Açaí

Förpackningsstorlek

50 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

AÇAÍ
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!
• Ekologisk • Raw • Vitaminrik • Mineralrik • Basisk

Pris (KFP)
Rek. konsumentpris (KFP)

80,00 kr
129,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930511
Artikelnummer

CHLORELLA
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.
• Ekologisk • Proteinrik • Vitaminrik • Mineralrik
• Klorofyllrik • Basisk

Produktnamn

1888

Chlorella

Förpackningsstorlek

100 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

49,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

79,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930580
Artikelnummer

1892

SPIRULINA
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

Produktnamn

Spirulina

Förpackningsstorlek

100 g

Antal (KFP/DFP)

10 st

Pris (KFP)

42,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,00 kr

EAN (KFP)

7 350031 930627
Artikelnummer

CHIAFRÖN
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

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

1949

Chiafrön
350 g
6 st

Pris (KFP)

54,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

89,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 500326
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LEVANDE BAKTERIEKULTUR • EN-OM-DAN’ SHOT
Sex stycken drickfärdiga fermenterade raw s hots med
400 miljoner goda bakterier per flaska. Gjorda på örter
och fullproppade med en unik kombination av
levande bakteriekulturer – en flaska om dan´ med
snällt balanserande flora för magen! Ger naturligt
tillskott av mjölksyrabakterier från fjorton olika s tammar,
och alla klarar sig hela vägen ner till arbetsplatsen i
tarmarna. Ekologiskt, v
 eganskt och glutenfritt. Optimal
6-dagarskur för dig med en aktiv livsstil!
• Ekologisk • Vegansk • Raw • Glutenfri
• Levande bakteriekultur (400 miljoner CFU/Flaska)
• Opastöriserad • Helt osötad och utan socker

Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)
Pris (KFP)
Rek. konsumentpris (KFP)

Ekologiskt, veganskt, raw och glutenfritt är vårt
fermenterade dryckeskoncentrat med levande
bakteriekultur – snällt balanserande för mage och
tarm när det blandas med vatten! Ger naturligt tillskott
av mjölksyrabakterier från tolv olika stammar, och alla
klarar sig hela vägen ner till arbetsplatsen i tarmarna.
• Ekologisk • Vegansk • Raw • Glutenfri • Levande bakteriekultur (1,2 miljarder CFU/Flaska) • Opastöriserad • Helt osötad
och utan socker

Levande Bakteriekultur – En-Om-Dan’ Shot
6x80 ml
4 st
93,50 kr
149,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505420
Artikelnummer

LEVANDE BAKTERIEKULTUR
• KONCENTRERAT TILLSKOTT

2134

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2108

Levande Bakteriekultur – Koncentrerat tillskott
500 ml
6 st

Pris (KFP)

170,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

299,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504621
LEVANDE BAKTERIEKULTUR • FÄRDIGBLANDAT TILLSKOTT
Vår drickfärdiga fermenterade dryck är ekologisk,
vegansk, raw och glutenfri. Den är helt osötad och
görs på örter och bär med levande bakteriekultur – en
snällt balanserande flora för mage och tarm!
Mjölksyrabakterierna kommer från sexton olika
stammar, och alla klarar sig hela vägen ner till
arbetsplatsen i tarmarna.
• Ekologisk • Vegansk • Raw • Glutenfri • Levande bakteriekultur
(400 miljoner CFU/Flaska) • Opastöriserad • 16 stamkoder med
dokumenterad effekt • Helt osötad och utan socker

Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2107

Levande Bakteriekultur – Färdigblandat tillskott
200 ml
6 st

Pris (KFP)

18,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

29,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504584
504805
MCT-OLJA • MEDELLÅNGA FETTSYROR
Ekologisk och vegansk ren MCT-olja (Medium Chain
Triglycerides) från GMO-fri kokosolja med neutral smak
och 100% medellånga fettsyror som bidrar till effektivt
upptag i mag- och tarmkanal – hög energihalt och
snabb förbränning utan att lagras som fett i kroppen!
Hög andel kaprin-, kapryl- och laurinsyra samt helt
utan tillsatser.
Perfekt lättsmält tillskott vid periodisk fasta som boost
och mättnad i kaffe, te, matcha och dressing eller
smoothie.
• Ekologisk • Vegansk • 100% Medellånga fettsyror • Gmo-fri
• Helt utan tillsatser • Hög andel kaprinsyra • Hög andel kaprylsyra

Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2118

MCT-Olja – Medellånga fettsyror
500 ml
6 st

Pris (KFP)

118 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

189 kr

EAN (KFP)

7 340130 506069
Artikelnummer

2195

LEVANDE BAKTERIEKULTUR • INGEFÄRA & KURKUMIN
Ekologiskt, veganskt, raw och glutenfritt är vårt
fermenterade dryckeskoncentrat med levande
bakteriekultur som berikats med ingefära och
kurkumin – snällt balanserande för mage och tarm
när det blandas med vatten! Ger naturligt tillskott
av mjölksyrabakterier från fjorton olika stammar,
och alla klarar sig hela vägen ner till arbetsplatsen
i tarmarna.
• Ekologisk • Vegansk • Raw • Glutenfri • 0,4 miljarder goda
bakterier per dos • Dryckeskoncentrat

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Levande Bakteriekultur – Ingefära & kurkumin
500 ml
6 st

Pris (KFP)

170,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

299,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 506595
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RAW ÄPPELCIDERVINÄGERDRYCK
• MATCHA & CITRON
Ekologisk och fermenterad äppelcidervinägerdryck
smaksatt med äkta japansk matcha och färska
italienska citroner. Drycken är raw, ofiltrerad och
opastöriserad med en levande bakteriekultur som
kallas ”moder”, vilken klarar sig hela vägen ned till
arbetsplatsen i tarmarna. Drick som shot eller måltidsdryck utspädd med vatten – pigg och lugn på en och
samma gång!
• Ekologisk • vegansk • Raw • 5 % Vinägersyra
• Levande bakteriekultur • Naturligt fermenterad på träfat
• Ofiltrerad - med vinägermoder • Opastöriserad
• Traditionell tillverkning

Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2192

Raw Äppelcidervinägerdryck – Matcha & Citron
500 ml
6 st

Pris (KFP)

42,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 506496
Artikelnummer

2152

RAW HALLONVINÄGER MED MODER
Ekologiska och fermenterade hallon som jästs på fat –
raw, ofiltrerad, opastöriserad och med levande
bakteriekultur kallad ”moder”. Modern innehåller
enzymer och näringsämnen, vilka fungerar som mat
för tarmbakterierna. Drick som shot eller måltidsdryck
och te utspädd med vatten.
• Ekologisk • Raw • Aktiv bakteriekultur • Opastöriserad
• Ofiltrerad • Utan tillsatser • 5% vinägersyra
• Traditionel tillverkning • Prebiotisk • Probiotisk

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Raw Hallonvinäger med Moder
500 ml
6 st

Pris (KFP)

42,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505574
RAW ÄPPELCIDERVINÄGER MED MODER
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

RAW 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

RAW ÄPPELCIDERVINÄGERDRYCK
• CEYLONKANEL & GURKMEJA
Ekologisk och fermenterad äppelcidervinägerdryck
smaksatt med äkta ceylon kanel och gurkmeja.
Drycken är raw, ofiltrerad, opastöriserad och har en
levande bakteriekultur 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
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Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2076

Raw Äppelcidervinäger med Moder
500 ml
6 st

Pris (KFP)

36,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

59,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 503914
Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2070

Raw Äppelcidervinägerdryck – Gurkmeja, Ingefära & Chil
500 ml
6 st

Pris (KFP)

42,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504027
Artikelnummer

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

2078

Raw Äppelcidervinägerdryck – Ceylonkanel & Gurkmeja
500 ml
6 st

Pris (KFP)

42,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

69,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 504102
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VARMA DRYCKER

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 maskroskaffe och matchate.
Med basiskt, avgiftande och koffeinfritt. Sippa, svälj och märk
hur hjärnan flyttar fokus från magsyran till samtalet.
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Artikelnummer

2130

GURKMEJALATTE • CEYLONKANEL & LUCUMA
Ekologisk och vegansk lattemix på den naturligt
kurkuminrika roten gurkmeja som smaksatts med
Ceylonkanel och Lucuma – go turmeric, go golden
latte! Mixen, som är helt utan tillsatt socker eller andra
konstigheter, har kryddats med svartpeppar för att öka
upptaget av det aktiva kurkuminet. Blanda med valfri
varm eller kall mjölk, hett vatten som te, eller färg- och
smaksätt din smoothie, juice och gröt.
• Ekologisk • Vegansk • Glutenfri • Sojafri • Koffeinfri
• Inget tillsatt socker • Hög andel kurkumin • Tillsätt valfri mjölk

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Gurkmejalatte – Ceylonkanel & Lucuma
100g
8 st

Pris (KFP)

55,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

89,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505260
Artikelnummer

MATCHALATTEMIX • INGEFÄRA & KARDEMUMMA
Vegansk och ekologisk lattemix på japanskt matchate
som smaksatts med ingefära, kardemumma och
mynta – varsamt torkat och malt till ett fiberrikt fint
pulver! Helt utan tillsatt socker eller andra konstigheter.
Vispa upp med varm eller kallväxtbaserad mjölk, eller
berika din smoothie, juice och gröt. Go matcha, go
green latte!
• Ekologisk • Fiber • Inget tillsatt socker

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)
Pris (KFP)
Rek. konsumentpris (KFP)

2131

Matchalattemix – Ingefära & Kardemumma
100 g
8 st
78,00 kr
129,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 505277
Artikelnummer

2072

MATCHA • GREEN TEA POWDER
Ekologiskt Matchapulver, finmalet grönt te,
från Japan av högsta kvalitet (grade A) – anses vara
ett av världens finaste teer! Goda näringsegenskaper
(motsvarande cirka 10 kopplar vanligt grönt te) och
vacker grön färg.
Använd pulvret till te (vispas varsamt i 65-75 gradigt
vatten) eller som smaksättning i smoothies, juicer och
bakning.
• Ekologisk • Högsta kvalitet (grade A) • Klorofyllrik
• Rik på antioxidanter

Produktnamn

Matcha – Green Tea Powder (Grade A)

Förpackningsstorlek

30 g

Antal (KFP/DFP)

6 st

Pris (KFP)

110,00 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

189,00 kr

EAN (KFP)

7 340130 501200
Artikelnummer

2191

KUWA MATCHA • CEREMONIAL GRADE A
Naturligt koffeinfri och ekologisk Japansk matcha av
högsta kvalitet på hela mull- bärsblad – perfekt på
kvällen! Ett stenmalet grönt te med vacker djupgrön
färg, silkeslen smak och närings- egenskaper där en
enda kopp motsvarar tio koppar vanligt grönt te.
Använd pulvret till te (vispas varsamt i 70 gradigt
vatten) eller som smaksättning i smoothies, juicer och
bakning.
• Ekologisk • Naturligt koffeinfri • Högsta kvalitet (grade A)
• Klorofyllrik • Rik på antioxidanter

Produktnamn

Kuwa Matcha –Ceremonial Grade A

Förpackningsstorlek

30 g

Antal (KFP/DFP)

6 st

Pris (KFP)
Rek. konsumentpris (KFP)

89 kr
169 kr

EAN (KFP)

7 340130 506533
Artikelnummer

2000

SNABBMISO • PORTTIONSPÅSAR
Ekologisk och portionsförpackad miso med wakameoch 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 portionsförpackning • Enkel och snabb tillagning

Produktnamn
Förpackningsstorlek
Antal (KFP/DFP)

Snabbmiso – Portionspåsar
6x10g
12 st

Pris (KFP)

40,90 kr

Rek. konsumentpris (KFP)

64,90 kr

EAN (KFP)

7 340130 502740
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BESTÄLLNING
& LEVERANS

Peace, love & sustainable food.
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BESTÄLLNING
Du är välkommen att lägga din order måndag-fredag kl 08.00 – 17.00, per telefon
08-717 40 40 (lunchstängt kl 12.00 – 13.00) eller via e-post order@reneevoltaire.se.
Vid order före kl 14.00 sker leveransen inom 2 arbetsdagar (reservation för geografiska
undantag). Kunden ansvarar själva för att hålla sig uppdaterade om senaste prislistan.

LEVERANSVILLKOR
Leverans sker fraktfritt om ordervärdet överstiger 3 500 kr exklusive moms. Till Norrland*
sker leverans fraktfritt om ordervärdet överstiger 4 500 kr exklusive moms. Om ordervärdet
understiger summan för fraktfritt tillkommer en fraktkostnad på 350 kr exklusive moms.
Det är viktigt att någon finns på angiven leveransadress vardagar kl 8.00 – 17.00 för att ta
emot leveransen**. Om ingen är på plats kan leveransen inte ske. Kunden ansvarar då
själv för kontakt med transportbolaget och arrangera för ny leverans och extra kostnader.

LEVERANSAVVIKELSER
Ni har 72 timmar på er att reklamera en vara om den inte uppfyller kraven vid leverans.
• Synliga skador skall alltid noteras på fraktsedeln och/eller i förekommande fall
transportörens handenhet.
• Chauffören skall, tillsammans med godsmottagaren, besiktiga skadan vid
leveranstillfället och fastställa typ av skada samt dokumentera dess omfattning med bild.
Chaufför och godsmottagare signerar sina noteringar på fraktsedeln med läsbart*
namn och/eller i förekommande fall transportörens handenhet.
• Mottagaren ansvarar för att omgående informera Renée Voltaire AB om skadan
via e-post: order@reneevoltaire.se. Skriv kortfattat vad som inträffat och ange
sändningsnummer/fraktsedelsnummer samt bifoga bild och i förekommande fall
kopia på pappersfraktsedel innehållande signatur med läsbart namn.

BETALNINGSVILLKOR
20 dagar netto. Vi reserverar oss för eventuellt krav på förskottsbetalning.

OBETALD FAKTURA
Vid obetald faktura skickas en betalningspåminnelse ut. Betalas denna inte inom
10 dagar går ärendet vidare till Inkasso.

KROSS
Enligt vår policy tar vi som regel ej kross (diskutera med din säljare).

RESTAD PRODUKT
Är en produkt tillfälligt restad ber vi er att lägga en ny beställning.

FÖLJ OSS & HÖR GÄRNA AV DIG
Vi gillar att dela med oss av allt det goda! Följ oss på Instagram och Facebook så får
du också en smak av vår värld.
Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss,
skicka ett mail på order@reneevoltaire.se eller på telefon +46 (0)8 717 40 40.
*Gäller Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Ångermanland, Härjedalen,
Medelpad och Hälsingland.
**Det finns ingen garanti från transportören att leveransen sker på önskad leveransdag.
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