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BIOFOOD BIDRAR TILL BIOLOGISK MÅNGFALD
Biofoods ekologiska cashewnötter odlas vilt i provinsen Odisha i Indien och skyddas av 
lokalbefolkningen där, vilket gör att marken får behålla sin biologiska mångfald. 

Odisha består till stor del av skogsmarker och genom att här odla cashewnötter tar det lokala 
skogssamfundet till vara dessa marker på ett unikt sätt. Odlingarna bidrar till att upprätthålla en biologisk 
mångfald samtidigt skyddas skogen, eftersom invånarna inte fäller dessa träd då cashewnötterna ger 
intäkter till provinsen och bidrar med försörjning av det lokala samhället.

Skydd av cashewnötterna
Då cashewskogen är vild finns det ingen mänsklig inblandning under odlingen. Endast den lokala 
personalen går i skogen för insamling av de råa cashewnötterna under skördeperioden. Det lokala 
skogssamfundet är juridiska ägare och ansvarar också för att skydda och behålla skogen så orörd som 
möjligt. Dessa unika nötodlingar ger lokalbefolkning i Odisha båda jobb och intäkter, samtidigt som en 
biologisk mångfald bevaras – win win för både människa och miljön!

Läs mer om Biofoods unika cashewnötter på biofood.se!

För mer info, produktprover och högupplösta bilder, kontakta press@biofood.se.

BIOFOOD
Planet Organic erbjuder mat som du kan lita på. Det engelska företaget startades 1995 och grundaren Renée Elliotts 
dröm, om att erbjuda ett brett och bra utbud av ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter, gick i uppfyllelse. 
Varumärket består av snacks, kakor, barer, grönsakschips och popcorn, och produkterna är vegan, gluten- och mejerifria.

Biofoods ekologiska cashewnötter har en nötig smak och knaprig konsistens. Supergoda att strö över wok, i grytor, risrätter 
och sallader. Ett bra alternativ till chips och godis. Avnjut gärna som snacks – blanda cashewnötter, frön och torkade bär till en 
festlig helgmix och servera som tilltugg till drinken. Biofoods nötter är packade i en komposterbar förpackning, och finns i 
små och stora förpackningar. Du hittar Biofoods nötter i dagligvaruhandeln, hälsofackhandel och online.


