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Naturli’ økologisk soyadrik m/ Calcium og vanille, 1L
Alternativ til mælk med samme mængde proteiner og calcium.
Mild, rund smag og blød mundfornemmelse. God til smoothies, på
morgenmaden, til bagning og desserter. Omrystes grundigt før brug.
Skal efter åbning opbevares på køl og anvendes indenfor 4-5 dage.

Naturli’ økologisk soyadrik usødet, 1L
Det rene basisprodukt - bare økologiske soyabønner og vand. Neutral
smag. Velegnet til madlavning, hvor den giver fylde og fremhæver rettens øvrige smagsgivere. Også god i kaffe og te. Omrystes grundigt før
brug. Skal efter åbning opbevares på køl og anvendes indenfor 4-5 dage.

Naturli’ økologisk soyadrik cacao, 1L
Plantebaseret kakaodrik med fyldig chokoladesmag og den
blødeste mundfylde. Kan nydes både kold og varm.
Omrystes grundigt før brug. Skal efter åbning opbevares på køl
og anvendes indenfor 4-5 dage.

Naturli’ økologisk havredrik, 1L
Dejlig drik på den gode, velkendte kornsort, havre.
God på morgenmaden, i kaffe- og tedrikke, til madlavning og bagning.
Omrystes grundigt før brug. Skal efter åbning opbevares på køl og
anvendes indenfor 4-5 dage.

Naturli’ økologisk risdrik, 1L
Naturli’ risdrik er let og sødlig. Sødmen stammer alene fra den
naturlige stivelse i risene. Dejlig i kaffen, til madlavning og i smoothies.
Omrystes grundigt før brug. Skal efter åbning opbevares på køl og
anvendes indenfor 4-5 dage.

Naturli’ økologisk mandeldrik, 1L
Lækker drik på søde ristede mandler, og den gode mandelsmag
fremhæves med lidt sukker. Skøn som drik eller på morgenmaden.
Også fin i kaffe/te, i desserter, smoothies og bagværk. Omryst grundigt
før brug. Efter åbning opbevares på køl og anvendes indenfor 4-5 dage.

Naturli’ økologisk mandeldrik usødet, 1L
Lækker drik på søde mandler, ristede for at fremhæve den gode,
milde mandelsmag. Helt usødet. Skøn som drik eller på morgenmaden.
Også fin til madlavning og bagning. Omrystes grundigt før brug.
Skal efter åbning opbevares på køl og anvendes indenfor 4-5 dage.

Naturli’ økologisk Havredrik m/pant, 990 ml
Plantedrik baseret på havre med en endnu mere afrundet smag og tilsat
calcium. Lige til at slukke tørsten i, hælde over havregrynene eller til et
skvæt i kaffen. Omrystes grundigt før brug. Skal efter åbning anvendes
inden for 4-5 dage. KØLEVARE.

Varenummer
Ean stk.

80003541
5701977012014

Antal pr. kolli

8L

Varenummer
Ean stk.

80003162
5701977012021

Antal pr. kolli

8L

Varenummer
Ean stk.

80003200
5701977012052

Antal pr. kolli

8L

Varenummer

80003163

Ean stk.

5701977012038

Antal pr. kolli

8L

Varenummer

80003280

Ean stk.

5701977012045

Antal pr. kolli

8L

Varenummer
Ean stk.

80004359

5701977012090

Antal pr. kolli

Varenummer
Ean stk.

8L

80004360
5701977012106

Antal pr. kolli

8L

Varenummer

60052122

Ean stk.
Antal pr. kolli

5701977000226
3x990 ml
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Naturli’ økologisk Mandeldrik m/pant, 990 ml
Plantedrik baseret på mandler med en endnu mere afrundet smag og
tilsat calcium. Lige til at slukke tørsten i, hælde over havregrynene eller til
et skvæt i kaffen. Omrystes grundigt før brug. Skal efter åbning anvendes
inden for 4-5 dage. KØLEVARE.

Naturli’ økologisk Havredrik, 20 ml
Plantedrik baseret på havre med en endnu mere afrundet smag og tilsat
calcium. I praktisk 20ml brik lige til at lægge på kaffebordet, buffeten
eller serveret med kaffen.

Naturli’ økologisk Mandeldrik, 20 ml
Plantedrik baseret på mandler med en endnu mere afrundet smag
og tilsat calcium. I praktisk 20ml brik lige til at lægge på kaffebordet,
buffeten eller serveret med kaffen.

Naturli’ økologisk Skumbar, 1L
Baristaens bedste ven: Den nye Naturli’ Skumbar er ideel til at varme og
skumme til diverse kaffedrikke. Omrystes grundigt før brug. Skal efter
åbning opbevares på køl og anvendes inden for 4-5 dage.

Naturli’ økologisk soya cuisine, 250 ml
Fint plantebaseret alternativ til madfløde.
Giver fylde til saucer, supper og gryderetter - med kun 2,3% mættet fedt.
Efter tilsætning af cuisine bør retten ikke buldrekoge.

Varenummer
Ean stk.

3x990 ml

Varenummer

60006001

Ean stk.

57094311

Antal pr. kolli

100

Varenummer

60006000

Ean stk.

57094304

Antal pr. kolli

100

Varenummer

80005241

Ean stk.

Naturli’ økologisk smørbar blok, 200 g
Økologisk, plantebaseret smørbart produkt i blok.
Kan anvendes i stedet for smør på brød og madlavning/bagning.
Baseret på mandel-, kokos-, shea- og rapsolie. 75% fedt. KØLEVARE

5701977000271

Antal pr. kolli

8x1 L

Varenummer

80004417

Ean stk.

Varenummer
Ean stk.
Antal pr. kolli

Naturli’ økologisk smørbar, 2 kg
Økologisk, plantebaseret smørbart produkt i storkøkkenstørrelse.
Kan anvendes i stedet for smør på brød og madlavning/bagning.
Baseret på mandel-, kokos-, shea- og rapsolie. 75% fedt. KØLEVARE

5701977000233

Antal pr. kolli

Antal pr. kolli

Naturli’ økologisk smørbar, 225 g
Økologisk, plantebaseret smørbart produkt i praktisk bordstørrelse.
Kan anvendes i stedet for smør på brød og madlavning/bagning.
Baseret på mandel-, kokos-, shea- og rapsolie. 75% fedt. KØLEVARE

60052022

Varenummer
Ean stk.

5701977302504
15 stk.

70003401
5701977062118
24 stk.

70003451
5701977062217

Antal pr. kolli

4 stk.

Varenummer

70003460

Ean stk.
Antal pr. kolli

5701977000097
15 stk.
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Naturli’ økologisk mini, 8 g
Økologisk, plantebaseret smørbart produkt i blok.
Kan anvendes i stedet for smør på brød og madlavning/bagning.
Baseret på mandel-, kokos-, shea- og rapsolie. 75% fedt. KØLEVARE

Naturli’ økologisk Plante Mayo, 250 g
Økologisk, plantebaseret mayonnaise. Uden æg eller andre animalske
ingredienser. Klar til brug på smørrebrød og i dips og dressinger.
Kan opbevares udenfor køl i uåbnet emballage.

Naturli’ Hakket Soyabaseret, 400 g
Plantebaseret alternativ til hakket oksekød.
Man tror næppe den er uden kød! Kan bruges til hakkebøf, bolognese,
wraps, ja alle retter, hvor man ellers ville bruge oksefars. KØLEVARE

Varenummer
Ean stk.

70003483
5701977450014

Antal pr. kolli

80 stk.

Varenummer

70002705

Ean stk.

5701977071110

Antal pr. kolli

6 stk.

Varenummer

70003530

Ean stk.

5701977077075

Antal pr. kolli

Naturli’ Hakket Ærtebaseret, 400 g
Plantebaseret alternativ til hakket oksekød.
Man tror næppe den er uden kød! Kan bruges til hakkebøf, bolognese,
wraps, ja alle retter, hvor man ellers ville bruge oksefars. KØLEVARE

Naturli’ Hakket Ærtebaseret, 5 kg
Plantebaseret alternativ til hakket oksekød.
Man tror næppe den er uden kød! Kan bruges til hakkebøf, bolognese,
wraps, ja alle retter, hvor man ellers ville bruge oksefars. f, bolognese,
wraps, ja alle retter, hvor man ellers ville bruge oksefars.
BAG-IN-BOX. FROST

Naturli’ Hakket burger KS, 24x112 g/ Frost
Verdens nemmeste fastfood – 24 stk. 100% plantebaserede burgerbøffer.
FROSTVARE – OBS. Sælges kun i helpaller á 120 kasser.

Naturli Økologisk Plantefars, 350 g
Falafler har aldrig været nemmere! Vi har udviklet en plantefars, der er
økologisk og baseret på kikærter. Du kan ta’ farsen direkte fra pakken,
forme falafler og gi’ dem en tur på panden eller i ovnen – voila!
Så er der friskbagte falafler på rekordtid! KØLEVARE

4 stk.

Varenummer
Ean stk.

70003850
5701977000141

Antal pr. kolli

4 stk.

Varenummer

70003855

Ean stk.

5701977450083

Antal pr. kolli

1 stk.

Varenummer:

70003630

EAN kolli.:

5701977450007

Antal pr. kolli:

24

Varenummer:

70003800

EAN kolli.:

5701977000219

Antal pr. kolli:

4
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Naturli Pipfri, 180 g
Ørnen er landet! Vi har skabt vores nye 100 % plantebaserede alternativ
til kylling. Pipfri kan brede sine vinger over mange, mange retter
f.eks. Pipfri i asparges, Pipfri Korma eller du kan også putte den direkte
i salaten – det er kun fantasien, der sætter grænser! KØLEVARE

Naturli Pipfri, 5 kg
Ørnen er landet! Vi har skabt vores nye 100 % plantebaserede alternativ
til kylling. Pipfri kan brede sine vinger over mange, mange retter
f.eks. Pipfri i asparges, Pipfri Korma eller du kan også putte den direkte
i salaten – det er kun fantasien, der sætter grænser! BAG-IN-BOX. FROST

Naturli Plantepølser, 300 g
Kalder alle hotdogelskere! Vi har lavet (måske) verdens bedste plantepølse. Den er sprød, blød og ja! med et ordentligt knæk! Du ka’ lave en
klassisk hot’er, plantepølsemix eller spise den direkte fra panden, hvis
du ikke kan vente. Nu mangler vi bare grill, sol og sommer! KØLEVARE

Naturli’ økologisk hakket veggie, 180 g
Granuleret soya, som nemt laves til plantebaserede alternativer
til klassiske retter som bolognese, lasagne og andre retter, hvor man
traditionelt ville bruge fars. TØRVARE

Naturli’ økologisk hakket bites, 150 g
Soyabites, som kan opblødes separat eller direkte i retten og krydres.
Glimrende alternativ til kyllingstykker i madlavningen. TØRVARE

Varenummer:
EAN kolli.:

5701977000257

Antal pr. kolli:

4

Varenummer:

70002907

EAN kolli.:

5701977450052

Antal pr. kolli:

1

Varenummer:

70002950

EAN kolli.:

5701977000264

Antal pr. kolli:

4

Varenummer

70004410

Ean stk.

5701977063115

Antal pr. kolli

6 stk.

Varenummer

70004420

Ean stk.
Antal pr. kolli

Naturli’ økologisk plante krydderpaté, 125 g
Plantebaseret pate i praktisk konservesdåse med låg til genluk.
Blød konsistens og lækker smag. TØRVARE

70002900

Varenummer
Ean stk.
Antal pr. kolli

5701977063122
6 stk.

70002716
5701977081188
12 stk.
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Naturli’ økologisk fettucine m/fuldkorn, 250 g
Frisk, økologisk fuldkornsfettucine lavet på hvede er perfekt til en lækker,
hurtig middag. Naturli’ økologisk fettucine m/ fuldkorn skal koges i 2
minutter og voila! Økologisk og lynhurtig aftensmad, der er 100 % plante
baseret! Kan bruges til alverdens lækre pastaretter, hvor kun fantasien
sætter grænser. KØLEVARE.

Naturli’ økologisk fettucine m/grønkål, 250 g
Frisk, økologisk fettuccine er lavet på hvede med tilsat grønkål, så du
både får grønkål og pasta i én! Naturli’ økologisk fettucine m/ grønkål
skal koges i 2 minutter og voila! På ganske få minutter kan du fremtrylle
lækker pasta, der er 100 % plantebaseret. KØLEVARE.

Naturli’ økologisk ravioli m/basilikum (glutenfri), 200 g
Økologisk Ravioli med lækkert fyld af basilikum, der er kendt for sin
søde, karakteristiske duft verden over! Raviolien kan bruges i alverdens
madlavning og er en skøn kompagnon til f.eks. tomat, asparges og
andre skønne grøntsager. Raviolien er 100 % plantebaseret og glutenfri.
KØLEVARE.

Naturli’ økologisk ravioli m/butternut squash og salvie (glutenfri), 200 g
Økologisk Ravioli med lækkert fyld af butternut squash og salvie, der
kan bruges i alverdens pastaretter! Raviolien er 100 % plantebaseret og
glutenfri, da pastaen er baseret på majs. KØLEVARE.

Naturli’ økologisk plantebar m. hasselnød/kakao
Rawbar baseret på dadler med hasselnød og mørk kakao.

Varenummer
Ean stk.
Antal pr. kolli

Varenummer
Ean stk.

70002820
5701977000172

Varenummer

70002831

Ean stk.

5701977000196

Antal pr. kolli

8 stk.

Varenummer

70002832

Ean stk.

5701977000202

Antal pr. kolli

8 stk.

Varenummer

50001414
5701977043148

Antal pr. kolli

12 stk.

Varenummer

50001415
5701977043155

Antal pr. kolli

12 stk.

Varenummer

50001416

EAN stk.

Naturli’ økologisk plantebar m. tranebær/hvid chokolade
Rawbar baseret på dadler med syrlige tranebær og hvid chokolade.

6 stk.

6 stk.

EAN stk.

Naturli’ økologisk plantebar m. mandel/vanilje
Rawbar baseret på dadler med mandler og sød vanilje.

5701977000172

Antal pr. kolli

EAN stk.

Naturli’ økologisk plantebar m. valnød/kakao
Rawbar baseret på dadler med valnød og mørk kakao.

70002825

5701977043162

Antal pr. kolli

12 stk.

Varenummer

50001417

EAN stk.
Antal pr. kolli

5701977043179
12 stk.
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Alpro økologisk Mild & Creamy øko Usødet, 750 g
Plantebaseret alternativ til yoghurt naturel - økologisk og usødet.

Varenummer
Ean stk.

80004746
5411188125839

Antal pr. kolli

Alpro Mild & Creamy Blåbær, 750 g
Plantebaseret alternativ til yoghurt med blåbær.

Varenummer
Ean stk.

Alpro Soyadrik Vanilje, 1L
Plantebaseret mælkealternativ baseret på soya med vaniljesmag.
Kan drikkes som den er, puttes på morgenmaden eller bruges i en
smoothie. Drikken er med calcium, mens den er fri for farvestoffer
og konserveringsmidler.

Alpro Soya Culinair, 1 L
Plantebaseret alternativ til madfløde i storkøkken-størrelse.
God i gryderetter, flødekartofler, legerede supper og andre retter,
hvor madfløde er velegnet.

4 stk.

80003545
5411188110743

Antal pr. kolli

4 stk.

Varenummer:

80003115

EAN stk.:

5411188115533

Antal pr. kolli:

Varenummer
Ean stk.

80004003
5411188115410

Antal pr. kolli

Alpro Soya Piskbar, 250 ml
Alpro Soya Piskbar er et plantebaseret alternativ til fløde, der er
skabt til d
 esserter og kan piskes til ønsket konsistens.

Alpro Mandeldrik Original, 1L
Plantebaseret mælkealternativ baseret på mandel uden laktose
og gluten. Drikken er velegnet på morgenmaden, i te, kaffe, shakes
og smoothies.

Alpro Mandeldrik Kakao, 1L
Plantebaseret mælkealternativ baseret på mandel med kakaosmag.
Naturligt lavt indhold af mættet fedt og kilde til calcium og E-vitamin.
Drikken er laktosefri.

Alpro Kokos-risdrik, 1L
Plantebaseret mælkealternativ baseret på ris med smag af kokos.
Drikken er uden tilsat sukker og indeholder kun naturlige sukkerstoffer.
Kilde til B12-vitaminog calcium.

12 stk.

Varenummer:
EAN stk.:

8

80004063

5411188121435

Antal pr. kolli:

15

Varenummer:

80004248

EAN stk.:

5411188110835

Antal pr. kolli:

8

Varenummer:

80004253

EAN stk.:

5411188114666

Antal pr. kolli:

8

Varenummer:

80003284

EAN stk.:

5411188116592

Antal pr. kolli:

8
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Alpro Coconut for Professionals
Plantebaseret mælkealternativ baseret på soya og kokos.
Specielt udviklet til baristaer/kaffedrikke. Giver et flot og professionelt
resultat. Skal bestilles i hele paller.

Alpro Oat Drink for Professionals, 1L
Plantebaseret mælkealternativ baseret på havre. Specielt udviklet til
baristaer/kaffedrikke. Giver et flot og professionelt resultat.

Alpro Soya for Professionals, 1 L
Plantebaseret mælkealternativ specielt udviklet til baristaer/kaffedrikke.
Giver et flot og professionelt resultat.

Violife Mature Cheddar slices, 200 g
Plantebaseret alternativ til fast ost i skiver. Smag af moden cheddar.
Lige til at putte på brødet eller i din toast.

Violife Blok til Pizza, 235 g
Plantebaseret blok, perfekt at rive over pizza eller i skiver på en toast.
Smelter helt som ost.

Violife Revet - Mozzarella style, 200 g
Plantebaseret alternativ til revet mozzarellaost.
Lige til at drysse over madretten.

Varenummer:
EAN stk.:

80004861

5411188119753

Antal pr. kolli:

12

Varenummer:

80004957

EAN stk.:

5411188127215

Antal pr. kolli:

8

Varenummer

80004347

Ean stk.

5411188115434

Antal pr. kolli

12 stk.

Varenummer

70052107

Ean stk.

5202390016912

Antal pr. kolli

12 stk.

Varenummer

70053606

Ean stk.

5202390016639

Antal pr. kolli

8 stk.

Varenummer

70053904

Ean stk.
Antal pr. kolli

5202390019319
11 stk.

