
Från Seed & Bean kommer en härlig serie 
med chokladkakor som både är ekologiska 
och Fairtrade. I sortimentet finns flera läckra 
smaker, såsom mörk choklad med hallon 
och kokos, mint mörk espresso, lavendel & 
havssalt. Varsågod att hitta din favorit!
Artikelnr: 4372

EN SMAK FÖR ALLA

MEDVETET GOD
Conscious chocolate är en läcker 
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 
agavenektar eller rissirap. 
Chokladen finns i 15 spännande 
smakkombinationer – en 
choklad för varje tillfälle! 
Artikelnr: 8011

JULKLAPPEN FÖR TEÄLSKAREN
Numi har lyckats fånga både högkvalitativ 
te, smak och etik i sina tepåsar. Detta set 
innehåller de finaste blomteerna och en 
liten glaskanna - en unik och prisvärd gåbort-
present. Numi producerar ekologiska och 
Fairtrade-märkta teer och har sina rötter i 
Oakland, Kalifornien. Artikelnr: 7173

NYA OCH BEKANTA PRODUKTER 
FRÅN BIOFOOD   

- PERFEKTA I ADVENTSTID!

För mer information om hur du blir kund, beställning och inspiration, kontakta  
info@biofood.se eller ring 08-500 200 00. Mer om oss på www.biofood.se,  
Facebook/Biofoodsverige, Instagram/Biofoodsverige 

Saffransgul Hirsgröt 

4 portioner
3 dl hirs
8 dl havredryck
1 msk kokosolja
1 nypa salt
0,5 g saffran
 
1. Blötlägg hirsgrynen över natten för att 
göra dem mer lättsmälta.
2. Skölj hirsgrynen ordentligt med 
kokhett vatten, för att avlägsna bitteräm-
nen, om du inte hinner blötlägga så skölj 
ändå noga med kokhett vatten.
3. Koka upp havredrycken och tillsätt 
hirsgrynen, salt, kokosolja och saf-
fran och låt koka på svag värme i ca 20 
minuter.
4. Servera gröten med tex chiafrön, 
kakaonibs och hallon. 

NYHET!

NYHET!

NYHET!

BIOFOOD
För alltid ekologisk! Vår koko-
solja tillverkas av färska kokos-
nötter från ekologiska odlingar. 
Använd kokosolja i matlagning, 
stekning och till ugnsrostning, 
eller som alternativ till smör 
på mackan. Det kan också 
användas till hemgjort godis 
och bakning, som ischoklad och 
grovt bröd. Artikelnr: 3909

Rawbite är en ekologisk 
frukt- och nötbar som tillverkas av 100 % 
naturliga produkter och innehåller ekologiska 
ingredienser. Artikelnr: 4772

RAWSMART BAR 

Kent & Frasers ljuvligt 
spröda  och glutenfria 
småkakor är perfekta 
till fikat. En suverän 
kombination av socker 
och ingefära ger den 
här krispiga kakan en 
anmärkningsvärt stor 
smak. Kakan kan absolut 
bli en härlig ersättare för 
”vanliga” pepparkakor”.
Fri från vete och gluten. 
Artikelnr: 7331

PERFEKT TILL FIKAT

Från Sonnentor kommer en smakhöjande gåbort-present med julens absoluta favoritkryddor, 
ekologiska förstås: mald kardemumma, mald kanel ceylon och mald ingefära. Perfekt att ta med på 
säsongens alla glöggfester. Artikelnr: 5935

KRYDDSTARK JULKLAPP



Total Sweet är ett alternativ till vitt socker och kommer 
helt naturligt från finska björk- och bokträd.  Det innehar 
40 % färre kalorier än socker och smakar och används 
precis som vanligt socker. Xylitol är dessutom tandvänligt! 
Artikelnr: 8541 

SÖTT SOM ÄR BRA FÖR TÄNDERNA

RAW GODBITAR 
Från Ombar kommer en fin serie med 
ekologisk ecuadoriansk råchoklad. Chokladen 
innehåller spännande superfrukter, bär 
och hälsosamma bifidusbakterier. De små 
nyttiga chokladkakorna väger 35g och är 
sötade med oraffinerat kokossocker (lågt GI). 
Ombar smakar himmelskt och har en krämig, 
tryffelaktig konsistens som smälter i munnen. 
I denna choklad blandas superfrukterna 
acai och blåbär till en söt och näringsrik 
smaksensation. Artikelnr: 4720

GOTT SOM GÖR BRA

Natural Temptation heter märket bakom 
detta helt underbara ekologiska örtteet, 
förpackade i färgstarka gåbort-askar. Vad 
sägs om att ta med ”Thanks a lot” till någon 
som förtjänar det? I Natural Temptations 
sortiment hittar du garanterat ett te för 
varje tillfälle! Artikelnr: 6446

FINA GÅBORT-ASKAR

För mer information, beställning och inspiration, kontakta  
info@biofood.se eller ring 08-500 200 00. Mer om oss på www.biofood.se,  
Facebook/Biofoodsverige, Instagram/Biofoodsverige 

Låt oss presentera Dr. Organics 
gelhandskar baserade på ekologisk 
lavendelolja, jojobaolja, olivolja och 
vitamin E som infunderas med en 
bioaktiv blandning av ekologiska 
eteriska oljor. Efter endast 20 
minuters användning lämnar dem 
händerna otroligt mjuka och vackra. 
Artikelnr: 9307

FUKTGIVANDE GELHANDSKAR

NYHET!

FLERA JULKLAPPSTIPS & 
INSPIRATION FÖR JULMYSET...

Planet Organic erbjuder ekologisk mat som 
du kan lita på. För att väcka upp sömniga 
och livsnödvändiga enzymer groddar Planet 
Organic alla sina råvaror. Deras proteinbar 
Chiamp Mandel & Kokos är unik i sitt slag 
då den är gjord på bland annat mandel- och 
cashewsmör. Artikelnr:4794

UNIK I SITT SLAG

Pukkas Elderberry 
& Echinacea är ett 
ekologiskt te med mogna 
vilda frukter såsom lila 
fläderbär och svarta 
vinbär som blandats med 
härligt, doftande och 
Fairtade-märkt fläder 
samt läkande echinacea. 
Artikelnr: 6936

HÅLLER DIG VARM & GO´

Elderberry syrup är en utsökt 
ekologisk blandning med 

ingefära och timjan. Fläderbärsjuice, manuka honung 14+, trikatu, 
timjan och de andra örterna i denna blandning används för att stötta 
din hälsa under alla säsonger. Artikelnr: 8738

Tony´s Chocolonely är en av Hollands mest 
populära chokladkakor och har äntligen 
kommit till Sverige. Kakorna är gjorda av 
ren kakao, ingredienserna är Fairtrade 
och till stor mån ekologiska. Tony´s jobbar 
aktivt med att förändra hela kakaoindustrin 
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.
Artikelnr: 4343

Peppersmith erbjuder uppfriskande och stärkande pastiller 
med eukalyptus och pepparmynta och är ett naturligt 
alternativ till vanliga sugtabletter. Ingredienserna är 
växtbaserade, vilket gör att pastillen passar veganer och 
vegetarianer. Artikelnr: 4175

NATURLIG TUGGA

NYHET!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR TEAM BIOFOOD

MAT FÖR LIVET
Ett välsmakande och glutenfritt 
knäckebröd som är raw och 
bakat av bovete, linfrö, paranötter, 
pumpafrön smaksatt med vitlök 
och torkad rosmarin. En krispig, 
mild kombination för subtil smak. 
Artikelnr: 4446


