NYH ET!

VI HAR CHOKLAD FÖR
ALLA TILLFÄLLEN!
BLIR SNABBT EN FAVORIT

Från Seed & Bean kommer en härlig
serie med chokladkakor som både är
ekologiska och Fairtrade. I sortimentet
finns 14 läckra smaker, såsom mörk
choklad med hallon och kokos, mint
mörk espresso, lavendel & havssalt.
Varsågod att hitta din favorit!

TONY’S CHOCOLONELY

Tony´s Chocolonelys
chokladkakor är gjorda
av ren kakao utan bitter
eftersmak, ingredienserna
är rättvisemärkta och i den
mån det går även ekologiska.
Chokladen finns i sex
oemotståndliga smaker.

NYH ET!

PIMPAD MED PROBIOTIKA
ALLTID I HANDVÄSKAN
MEDVETET GOD

Conscious chocolate är en
läcker, hälsosam choklad.
Sortimentet är skapat av fina,
ekologiska, raw och främst
vildväxande ingredienser.
Chokladen är certifierad
ekologisk, vegan, fri från gluten, mjölk och soja och sötad
endast med agave nektar eller
rissirap. Chokladen finns i 15
spännande smakkombinationer – en choklad för varje
tillfälle!

Räddaren i nöden är några säkra kort som
alltid följer med dig i handväskan. En Raw
Bite passar perfekt när sötsuget sätter in
och du vill ha ett sött och gottt mellanmål.
Bouncebollarna är proteinrika energibollar
som passar bra när du vill ha något som
mättar länge – ypperligt i samband med
träning. En påse chaga innebär att du med
hjälp av lite varmt vatten lätt kan blanda
dig en kopp antioxidantrikt chagate som
stärker immunförsvaret och höjer energin.

Ombar är en fin serie ekologisk
choklad som innehåller
spännande superfrukter,
bär och hälsosamma
bifidusbakterier och är sötade
med oraffinerat kokossocker.
Ombar är en fantastisk raw
choklad och finns som små
knappar och kakor.

KRYDDIG & RAW

NYH ET!

Lifefood är idag en av Europas
största producent av naturliga,
raw och ekologiska livsmedel.
Deras kryddiga choklad är hantverksmässigt gjorda med ekologiska råvaror, 100 procent fri från
gluten och laktos.

TOTAL SPÅRBAR CHOKLAD

MUMMA FÖR GOMMEN
Vivanis fina choklad är skapad av ekologiska
högkvalitativa råvaror. Välj mellan mindre
bitar, bars eller chokladkakor fyllda med
nötter, kryddor, torkade frukter och bär.
Chokladen är prisvärd och passar både stora
och små. Den är dessutom fyllig, len och
underbart god!

Chocolate and Love är en
underbar, ekologisk och
rättvisemärkt chokladserie som
är f lerfaldigt prisbelönad i olika
tävlingar. Varje förpackning
är som ett konstverk, med sin
vackra design. På baksidan av
varje chokladkaka finns en bild
på den odlare som odlat
kakaobönorna till just den
chokladkakan. Chokladen finns
i sju läckra smaker och är Fair
Trade märkt.

VI HAR CHOKLAD FÖR
ALLA TILLFÄLLEN!
SOM EN RAW TRYFFEL

SVAMPDRYCK MED CHOKLADSMAK

Panas ljuvliga choklad smälter
i munnen som en len tryffel.
Varje chokladbit är som ett
konstverk med ett hjärta
eller vackert ord tryckt i
chokladen. Chokladen är
handgjord, raw, ekologisk,
glutenfri & vegan.

Chokladdrycken ”XOCO” är ett enkelt
och gott sätt att få i dig läkesvamparna
reishi och chaga. ”XOCO” blå med
reishi piggar upp och värmer i
vinterkylan och ”XOCO” röd ger en
kickstart vintertrötta morgnar. Det är
så här varm choklad ska smaka!

BOLLAR MED PROTEIN
RAW CHOKLADTRYFFEL
RAW FÖRSTÅS!

Dessa mullbär är doppade i
underbart god raw choklad,
pudrade med raw kakaopulver.
Kombinationen av fyllig, mörk
choklad och söta, sega bär
kittlar dina sinnen och får dig
att njuta fullt ut både av livet
och chokladen! Innehåller
bara ekologiska ingredienser
såsom 44 procent mullbär,
kakaomassa, kokospalmsocker,
kakaosmör och kakaopulver.

Tryfflar som smälter i munnen!
10-15 st
80 g kakaosmör
1 msk kokosolja
5 msk kakao
1 msk carob alt raw kakao
3 msk agavesirap
1 tsk äkta vaniljpulver
Grovhacka kakaosmöret och smält det tillsammans med kokosoljan i ett vattenbad.
Tillsätt övriga ingredienser och vispa
försiktigt tills alla ingredienser har blandat
sig. Häll upp smeten i t ex knäck- eller
silikonformer eller iskuber. Låt tryfflarna
stelna i kylskåp, de är färdiga efter ca 1,5-2
tim (beroende på storleken på formarna).
Förvara godsakerna i kylen och ta fram en
stund före servering.

Bounce är en serie med goda
och näringsrika energibollar
som består av långsamma
kolhydrater, högkvalitativt
protein, omättade fetter och
antioxidanter. Perfekt till
frukost, mellanmål, före/efter
träning – ett smart snacks
för dagens aktiva livsstil!
Bounce Kakao och Apelsin är
den senaste succésmaken där
kakaonibsen runt om ger ett
knaprigt tuggmotstånd.

GOD CHOKLADBAR

Beonds goda frukt- och nötbar
är perfekt om du behöver snabb
energi innan eller efter träningen
eller som ett gott mellanmål. Inga
konstigheter, bara 100 procent
naturliga ingredienser.Välj mellan
fem goda smaker: baobab & ananas, hallon & acai, choklad, blåbär
och äpple & kanel.

NYTTIG TUGGA ATT TA MED

Raw Bite är en ekologisk frukt- och nötbar
som tillverkas av 100 procent naturliga,
ekologiska och raw ingredienser. Baren är
helt fri från mjölk, gluten, ägg, soja samt
konstgjorda smak- & färgämnen. RawBite
är smart att ha i väskan när blodsockret dalar, till fikat, som mellanmål, på resan eller
som energipåfyllning efter ett träningspass.
En “nyttig tugga” att ta med sig överallt!

SMAKSATT KOKOSMJÖLK

I Rebel Kitchens sortiment
finns f lera mjölkfria drycker
med en bas av källvatten
och naturlig kokosmjölk som
kommer från västra Indonesien.
Sötningen kommer från
ekologisk dadelnektar och
dryckerna finns i smakerna
Chocoloate, Chai, Matcha Green
Tea och Coffee.

För mer information och pressbilder kontakta press@biofood.se

