Wedstrijdpakket
Ontdek deze bio graanproducten

2 Bio – muesli
www.2bio.be
Deze heerlijke 2Bio-muesli is de gedroomde start van je
dag. Een gevarieerde muesli met haver- en
quinoavlokken, zaden, gedroogde vruchten en een
variatie aan noten.
Vol energie een nieuwe dag induiken!
De muesli is o.a. te verkrijgen bij bijna alle Origin’O
winkels, Terrasana, Biovita, Mordan, …

Be Bene - amandel speltkoekjes
www.frejafood.be
Ons Be Bene gamma (in het Engels «to be», in het
Italiaans «bene») bestaat uit een twintigtal ambachtelijke
recepten van verse biologische koekjes die grotendeels
Fairtrade gecertifieerd zijn.
De amandelspeltkoekjes zijn gemaakt van puur spelt en
puur boter, ambachtelijk geproduceerd in België. Ze
wonnen de Bio Award 2009.
Erkende partner van de ngo Cunini
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Generous - meelmix voor brood (glutenvrij)
www.generous.eu
De ambachtelijke koekjesfabriek Generous stelt een rijk gamma
aan biologische en glutenvrije producten voor. Ze zijn
biologisch, bevatten geen gluten en toch smaken ze…heerlijk!
Dit komt omdat ze hun laten inspireren door puur smaakplezier
tijdens de bereiding van onze koekjes. Hun atelier bevindt zich in
Brussel.
Op school mixte Claudine Cuisine alles door elkaar. Ze dacht dat
de vikings de eerste mensen op de maan waren en dat algebra
vooral op de zeebodem groeide. Ze kon toen nog niet weten dat
ze een uitzonderlijke gave had. Pas jaren later ontdekte ze hoe
ze in de keuken instinctief al de heerlijkste ingrediënten steeds
in de ideale verhoudingen door elkaar gooide, met alle magische
gevolgen vandien.

La Confiance - Belgische speculoos
www.laconfiance.be
La Confiance is een unieke Belgische speculoos
met een uitzonderlijke smaak. Het authentieke
familierecept uit 1924 wordt terug tot leven
gewekt met enkel de beste, biologische, lokale
ingrediënten. Alle speculoos wordt gemaakt van
Belgische biotarwe die bioboer Thibaut
(zie verpakking) teelt in Beaumont. Het graan
wordt vermaald tot bloem in Oudenaarde.
De speculoos werd officieel erkend door VLAM
als streekproduct en door een internationale jury
van 135 chefs bekroond met een 3-sterren
Superior Taste Award.
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Lima – Vegi Mix - www.limafood.com
Lima promoot al meer dan 60 jaar de biologische,
plantaardige en alternatieve keuken. Lima gelooft
daarmee in een gezonde keuken die niet alleen lekker
is, maar ook goed voor onze planeet.
De producten uit het Vegi Mix assortiment van Lima
zijn een bron van plantaardige eiwitten en vezels en
bovendien in een handomdraai klaar! Past uitstekend
in een vegetarisch dieet.
Je ontvangt: de Vegi Mix Curry, Bulgur en Linzen. Dit
is een heerlijke voedzame mengeling van granen,
peulvruchten en oliezaden. Deze variatie is afgewerkt
met een fijne kruidenmix, Curry Manakara.

La Terra e il Cielo – een pak kwaliteitpasta
www.laterraeilcielo.it
De bio-coöperatie La Terra e il Cielo doet je
snakken naar een stukje ongerept Italië met
biologische pasta die al vaak internationale
smaakprijzen won en heerlijke bijpassende
ingrediënten.
La Terra e il Cielo bestaat uit meer dan 100
producenten, opgericht in 1980 in de idyllische
regione van de Marche in Italië. Biosano is heel
trots deze kwaliteitspasta exclusief in de Benelux
te mogen aanbieden.
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