
Amazing Grass produkter innehåller 
en fantastisk blandning av gröna 
växter, alger, antioxidantrika frukter 
och stärkande örter. I sortimentet 
finns näring- och proteinpulver i flera 
goda smaker!

AMAZING GRASS

NYHET!

Mjukstarta dagen med en härlig 
smoothie - gul som solen! 
 2 glas
5 dl kokosvatten
2,5 dl fryst mango
1,5 msk gurkmejajuice
1 tsk kokosolja

Lägg ingredienserna i en kannmixer 
och mixa till en slät smoothie. Häll 
upp i 2 glas, enjoy!

SOLUPPGÅNG

DR ORGANIC
Dr Organics hudvård med 
snigelextrakt! Hos sniglar 
finns ämnet allantoin som 
sägs ha god sammandragande 
och fuktbevarande effekt på 
huden, perfekt för vår 
känsliga och torra hud här 
uppe i norden.

SUN&SEED
Sun & Seeds goda nöt- och 
fröpastor tillverkas av utvalda 
ekologiska nötter och frön. 
Produkterna är näringsri-
ka alternativ till smör och 
margarin eller andra pålägg. 
Ett måste för alla nöt- och 
fröälskare!

FAITH IN NATURE
Hudvård för hundar! Nu finns en 
naturlig schamposerie med kärleksfulla 
ingredienser och fullproppade med 
uppfriskande dofter för våra trofasta 
fyrfotingar. Passar stor som liten hund!

NYA OCH BEKANTA 
PRODUKTER I 

BIOFOODS SORTIMENT!

SONNENTOR
Sonnentors näringsrika honung 
är fylld med smak av vaniljstång, 
rosknoppar, pepparmynta, 
ingefära och bipollen. Vackra hela 
råvaror är bevarade i f lera av 
glasburkarna. De är perfekta att 
ha i te och matlagning eller att ge 
bort som present!

VITA COCO
Ny smak av citron! 
Kokosvattnet är en ultimat 
sportdryck, tack vare sitt 
rika innehåll av kalium och 
elektrolyter som effektivt 
återställer kroppens 
vätskebalans. Det allra senaste 
tillskottet i Vita Coco familjen 
är den läskande och friska 
smaken citron. 

NYHET!



KONTAKTA OSS:
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Övrig e-post: INFO@BIOFOOD.SE
WWW.BIOFOOD.SE

@BIOFOODSVERIGE

Högkvalitativa kosttillskott 
och örtextrakt! Herrens 
Mark är namnet på den 
ekologiska gård där de har 
sin egen odling och ligger 
på Fyn nära Lilla Bält i 
Danmark. 

HERRENS MARK
NYHET!

NYHET!

SCHNITZER
Schnitzer har ett brett 
och gott utbud av helt 
glutenfria bröd, pasta 
och bakverk. Nu kan 
du också baka din egna 
glutenfria pizza med 
Schnitzers pizzabas!

BIOFOOD

SVENSK 
KOMBUCHA 

PEARLS OF SAMARKAND            

TAIFUN

MONKI

AMAIZIN
KARMA KOMBUCHA

För alltid ekologisk! 
Vår ekologiska, 
vegetariska 
grönsaksbuljong är 
utan jäst och fylld med 
torkade grönsaker. 
Delikat i grytor, soppor 
och såser, marinader 
och dressingar. 
Buljongernas  buljong!    

Kombucha är en 
lätt kolsyrad dryck 
baserad på ekologiskt 
te och innehåller 
levande bakteriekul-
tur, b-vitaminer, anti-
oxidanter, organiska 
syror samt enzymer. 
Kombucha har bryg-
gts under många 
tusen år i Kina och 
blivit riktigt populär 
igen. 

Amaizins läckra och 
ekologiska tex- mex 
sortiment är ett måste på 
tacomyset.
Majschipsem är goda 
både som snacks, till 
nachotallriken och till olika
smårätter. Prova gärna 
de spännande smakerna 
paprika, nacho, citron, 
tomat och chili. 

Taifuns ekologiska 
produkter tillverkas av 
högkvalitativa råva-
ror. Tofu baseras på 
sojabönor och är rik på 
protein, i Taifuns breda 
sortiment finns många 
spännande och smakfulla 
varianter som fast tofu, 
silkentofu, terrin, korv 
och kotlett.

Karma Kombucha är 100 procent 
ekologiskt, har en låg sockerhalt 
och smakar inte bara gott utan är 
den perfekta törstsläckaren både i 
vardagen, efter träning och som ett 
uppfriskande alternativ på festen.

Monkis ekologiska nötpasta 
består av rostade eller orostade 
nötter och frön som mixas till en 
smakrik och fyllig pasta med en 
gnutta havssalt. Den passar lika 
bra som smörgåspålägg, dippsås 
och som mättande god ingrediens 
i din smoothie. Let´s go nuts!

Pearls of Samarkand har ett brett 
sortiment av ekologiska och Fairtrade 
-märkta produkter med högsta kvalité. 
I sortimentet finns exklusiva oljor, 
mjöler, quinoa, torkad frukt, bär, nöt-
ter och mycket mer. 



En näringsrik smoothie som passar ypper-
ligt i samband med träning – för extra energi 
och god återhämtning.
2 glas
3 dl Vita Coco kokosvatten  
2 dl blåbär (färska eller frysta)
1 banan
1 msk kokosolja
1 tsk chiafrön
1 tsk Pukka näringspulver vitalise – för 
extra näringsboost från 30 frukter, bär och 
grönsaker med bl a torkad rödbeta
 
Skala bananen och lägg med övriga ingredi-
enser i en mixer.
Mixa till en jämn och fin konsistens och häll 
sedan upp på glas.

LIFEFOOD
I Lifefoods sortimentet 
finns bland annat ener-
gikakor, snacks, choklad, 
konfektyr och superfoods 
som alla bidrar till en mer 
levande och hälsosam 
livsstil. 

PUKKA
Vitalise är en kraftfull 
blandning av näringsrika 
ingredienser med ekologisk 
rödbeta, broccoligroddar 
och blåbär.

Nu lanserars Four Sigma 
Mushroom Coffee med 
läkesvamparna chaga och cordy-
ceps – två potenta ingredienser 
som höjer kaffet till nya nivåer 
både när det gäller smak och 
hälsoeffekt. 

PUKKA
Ny smak av Blackcurrant 
Beauty!  Ett djupt lila te 
fullproppat med skyddande 
bioflavonoider, dessa potenta 
antioxidanter som sägs hålla 
både ögon och hud skim-
rande då de skyddar mot fria 
radikaler.

TOTAL SWEET 
Nyhet! Finns snart  i 
Biofoods sortiment. 

Från Ombar kommer en fin serie med 
ekologisk ecuadoriansk råchoklad. 
Chokladen innehåller spännande 
superfrukter, bär och hälsosamma 
bifidusbakterier.

OMBAR

FOUR SIGMA FOODS

NJUT AV EN BLUEBERRYBOOST!

NYHET!

KOMMER  

SNART!

NYHET!
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PLANET ORGANIC

BOUNCE

SEED AND BEAN

INSPIRAL

I Planet Organics 
sortimentet finns popcorn, 
barer, choklad och 
småkakor. Alla produkterna 
är ekologiska, vegan, gluten- 
och sojafri och innehåller 
inget raffinerat socker. 

Prova Pulsins härliga bars och pulver med 
protein som passar hela familjen. 

Produkterna består av naturliga och 
delvis ekologiska ingredienser med 

mycket protein och lågt GI, som ger en 
långvarig mättnadskänsla. 

PULSIN

Ny smak av kakao & apelsin! 
Skalet av apelsin höjer smaken 
ytterligare ett snäpp och 
kakaonibsen runt om ger ett 
knaprigt tuggmotstånd.

Seed & Beans smakrika choklad 
är  ekologisk och flera sorter är 
veganvänliga. Både stora och små hittar 
sina favoriter bland deras sortiment!

BEAR

THE RAW CHOCOLATE COMPANY

RAW BITE

Inspirals ekologiska grönkålschips 
torkas istället för att friteras och 
genom att de är raw behåller de 
också alla näringsämnen. Inspiral vill 
med sina rena, goda och veganska 
produkter inspirera till en mer 
hälsosam och smakrik livstil. 

Yoyos 100 % fruktrullar är barnens 
favorit. Det är ett nyttigt godis, som 
passar barn och vuxna i alla åldrar.

I Raw Chocolate Companys sortiment 
finns en mängd olika ekologiska 
produkter. För att behålla så mycket 
näringsämnen som möjligt har de 
valt att producera alla produkterna 
raw. 

Ny smak av jordnöt!  
Rawbite är en ekologisk frukt- 
och nötbar som tillverkas av 100% 
naturliga och
ekologiska ingredienser. 

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!


