
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. 

BLIR SNABBT EN FAVORIT

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 över ett vattenbad. Tillsätt övriga 
ingredienser. Vispa tills alla ingredienser har 
blandat sig. Häll upp smeten i knäckformer eller 
iskuber. Låt tryfflarna stelna i kylskåp, de är färdiga 
efter ca 1,5-2 tim. Förvara i kylen och ta fram en 
stund före servering.  

RAW CHOKLADTRYFFLAR

BOOSTAD MED PROBIOTIKA
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 
både som små knappar och kakor. 

MEDVETET GOD
Conscious chocolate är en 
läcker choklad. Sortimentet är 
skapat av fina, ekologiska, raw 
och främst vildväxande ingredi-
enser. Chokladen är certifierad 
ekologisk, vegan, fri från gluten, 
mjölk och soja och sötad endast 
med agavenektar eller rissirap. 
Chokladen finns i 15 spännande 
smakkombinationer – en chok-
lad för varje tillfälle!

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 härligt god! 

SÄTT GULDKANT PÅ 
VARDAGEN!

OEMOTSTÅNDLIG VID FÖRSTA TUGGAN

Chocolate and Love är en underbar, 
ekologisk chokladserie som är 
flerfaldigt prisbelönad i tävlingar. 
På baksidan av varje chokladkaka 
finns en bild på den bonde som 
odlat kakaobönorna till just den 
chokladkakan. Chokladen finns 
i sju läckra smaker och är också 
Fairtrade.

Tony´s Chocolonely är en av Hollands mest populära 
chokladkakor och har äntligen kommit till Sverige. 
Kakorna är gjorda av ren kakao, ingredienserna är 
rättvisemärkta och till stor mån ekologiska. Tony´s 
jobbar aktivt med att förändra hela kakoindustrin till 
att bli helt slavfri. Chokladen finns i sex underbart goda 
smaker i både stora kakor om 180 gram och mindre 
bitar på 50 gram.

SOM ETT KONSTVERK

Vi är glada att presentera flera läckra chokladkakor och 
härliga teer – perfekta gå bort presenter eller att njuta av i 

vardagen och få det där lilla extra! 



Pukkas teer innehåller bara ekologiskt certifierade 
råvaror. Blandningarna bygger på den indiska 
läkekonsten ayurveda och är framtagna av 
örtexperten och en av Pukkas grundare Sebastian 
Pole. Varje te har med andra ord specifika effekter 
för att ge en god livskvalitet. Förutom teer med 
utsökt smak värnar Pukka om sina odlare och 
miljön vilket innebär att ingredienserna är så långt 
det går även Fairtrade eller Fairwild-märkta.

TE AV KRAFTFULLA ÖRTER

Det finns fem olika sorters teer: vitt, grönt, 
gult, svart och rooibos. Det senare kommer 
från rooibosbusken. 
Alla teerna varierar i smak vilket främst beror på 
att bladen behandlats olika mycket. Vitt te är minst 
bearbetat, sedan kommer grönt, gult och till sist 
svart te där oxideringen, dvs behandlingen, är 100 
procent.
Ju mer behandlat ett te är desto varmare vatten 
ska du använda då värmen påverkar smaken. 
Dricker du svart te ska du använda nästan kokande 
vatten för att få fram smakerna, medan däremot 
grönt te bara ska värmas upp till 80 grader 
eftersom kokande vatten tar fram det beska i de 
gröna blanden.
Källa: Tekungen.se

LITEN TESKOLA

RIKTIGT RENT TE I PÅSEN
Seden lanseringen 1999 har Numis 
teer blivit allt mer populära. Och det är 
inte så konstigt. Förutom att råvarorna 
köps direkt från rättvisemärkta odlare, 
innehåller teerna endast ekologiska 
och naturliga ingredienser och helt 
naturliga aromer, påsarna är biologiskt 
nedbrytbara, taggarna tillverkas av 100 
procent återvunnet material, kuver-
ten är av 70 procent återvunnet avfall 
och texten trycks med sojabaserat 
bläck. Detta sammantaget sparar över 
1000 träd årligen. Numi driver även 
projektet H2OPE vars ambition är att 
uppmärksamma och hitta lösningar för 
vattenbristen i världen. Teerna finns i 
13 härliga smaker.

RO0IBOS AV HÖGSTA KLASS
Tick Tock är ett rättvist 
producerat te som kommer från 
skördar av högsta kvalitet. Inte 
nog med att teerna är helt fria 
från konstgjorda tillsatser och att 
tepåsarna är klorfria, biologiskt 
nedrytbara och komposterbara, 
det brittiska Rooibosteet smakar 
även utmärkt gott och finns i fyra 
olika smaker.

SÄTT GULDKANT PÅ 
VARDAGEN!

För mer information och pressbilder kontakta press@biofood.se

Vi är glada att presentera flera läckra chokladkakor och 
härliga teer – perfekta gå bort presenter eller att njuta av i 

vardagen och få det där lilla extra!

ETT TE FÖR ALLA TILLFÄLLEN!
Natural Temptation heter märket 
bakom dessa helt underbara och 
ekologiska örtteer. I sortimentet 
finns tolv smaker som alla är 
förpackade i olika färgstarka gå-
bort-askar. Vad sägs till exempel 
om att överraska bästa väninnan 
en vanlig måndag med “You are 
sweet” – ett te med värmande 
kryddor, eller varför inte ta med 
“Welcome little baby” till den 
nyblivna föräldern? 

Förutom att Sonnentor precis lanserat en knippe ekologiska må bra-teer 
har de fina kryddor och underbara presentförpackningar. Råvarorna i deras 
produkter är alltid ekologiska av högsta kvalitet och smakerna fulla av arom 
och energi.

SMAKFULLA TEER, KRYDDOR & FINA PRESENTFÖRPACKNINGAR


