Biofood satsar på
funktionella drycker!
Att dricka schyssta drycker är en växande trend, både i Sverige och internationellt.
Nu presenterar Biofood ytterligare två nyheter för att erbjuda fler funktionella
drycker* som alternativ till dagens breda utbud av sockerrik dryck. Nyheterna är
den bubblande återfuktaren Alibi och isteet Little Miracles.
Med vårt utbud av naturliga drycker vill vi göra det enkelt och roligt att välja attraktiva och goda alternativ
till sockerrika drycker.
Bubblande återfuktare med vitaminer och örter
Alibi är en lätt mousserande dryck som passar dig med stora krav på vad du stoppar i munnen. Drycken
innehåller 16 viktiga vitaminer, mineraler och naturliga örtextrakt för att fylla på, återfukta och stödja din
kropp. Alibi innehåller varken koffein, raffinerat socker eller artificiella sötningsmedel. Finns i smakerna
citrus och granatäpple, varje burk har mindre fruktsocker än ett äpple och innehåller 99 kcal, 29 kr.
Ekologiskt och magiskt gott iste
Little Miracles är en ny generation iste. Drycken är 100 procent ekologiskt, innehåller endast naturliga
ingredienser och är ett läskande gott alternativ till koffein- och andra stimulerande drycker. Little Alibi
serveras i en snygg, återvinningsbar flaska, innehåller endast de bästa råvarorna, har få kalorier, finns
tillgänglig på flera stora kedjor och tillverkningen är helt transparent. Little Miracles finns i tre smaker:
Svart te & Ginseng, Grönt te & Ginseng, och Vitt te & Ginseng, 23 kr/st.
*) Funktionell dryck smakar gott, utan att belasta kroppen med t ex socker samtidigt som den innehåller näring.

I Biofoods befintliga sortiment av
naturliga drycker finns:
Vita Coco kokosvatten - baseras på en enda ingrediens: färskt kokosvatten.
Kokosvatten kommer direkt från unga färska kokosnötter och är fullpackat med
kalium, ca 25 kr/330 ml.

Svensk Kombucha - är en lätt kolsyrad dryck baserad på ekologiskt te och

innehåller levande bakteriekultur, b-vitaminer, antioxidanter, organiska syror
samt enzymer. Passar lika bra till vardags som till fest, ca 40 kr/250 ml.

Ucha Kombucha - är 100 procent ekologiskt och även fairtrade. Denna

uppfriskande dryck produceras med stor omsorg, helt fri från tillsatser och
syntetiska färgämnen, ca 30 kr/250 ml.

Karma Kombucha - är 100 procent ekologiskt, har en låg sockerhalt och

smakar inte bara gott utan är den perfekt törstsläckaren både i vardagen, efter
träning och som ett uppfriskande alternativ på festen, ca 37 kr/500 ml.

Rebel Kitchen - består av flera mjölkfria drycker med en bas av källvatten

och naturlig kokosmjölk från västra Indonesien. Sötningen kommer från naturlig
nektar och dryckerna är spetsade med populära smaker: Chocoloate, Chai,
Matcha Green Tea och Coffee, ca 36 kr/330 ml.

Biofoods vision är att bidra till att människor och vår jord mår bra. Vår idé är att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska,
naturliga och hållbara produkter av bästa kvalitet inom kost och hudvård – tillgängligt för alla. För att lämna gröna fotspår
samarbetar vi med de bästa leverantörerna både lokalt och globalt. Vi gör det enkelt, roligt och meningsfullt att hitta och
välja våra varor. Vi lockar fram kärleken till mat som smakar och gör gott! Välj vår ekologiska och naturliga mat så lever du i
harmoni med dig själv och världen – inte bara för stunden utan för all tid framöver. Eat good – feel fine!

För mer information och högupplösta bilder kontakta press@biofood.

