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Postadress: 
Box 3155
103 63 Stockholm

BESÖKSADRESS:  
Regeringsgatan 84B
111 39 Stockholm 

TELEFON: 
08-520 275 78 

E-post: 
hej@eatmybrand.se

HEMSIDA: 
www.eatmybrand.se 

ORG.NR: 559253-4175 
VAT: SE559253417501 

BANKGIRO: 5484-6738 S
WISH: 1233604089 

IBAN: 
SE8395700000005251438023 

BIC: SPSDSE23

Godkänd för F-skatT

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Vi är en handelsagentur som satsar på de 
småskaliga och ekologiska producenterna 
från våra nordiska länder. Långsiktighet 
vägleder och tillgång är styrande. 

Sedan tidigare representerar vi den ekolo-
giska stenkvarnen Skærtoft Mølle. Nu har vi 
utökat portföljen med ytterligare varumärken.

Vänligen,

Andreas & Morgan 
Eat my brand AB
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PÄRON- OCH VINDRUVSSAFT

Gör en kickflip! Apan har balansen i 
svansen och dricker sin päron- och vin-
druvssaft på brädan.
Ingredienser: Ekologisk päronjuice från 
koncentrat (60%), ekologisk druvsaft 
från koncentrat (20%), vatten.

Art. nr: 10114 | EAN. 6430032802237
Storlek: 200 ml | Kolli: 18 st | Pall: 176 st 

APELSIN - OCH MOROTSSAFT

Vad är grönt på toppen och orange inu-
ti? Självklart är det Raikastamos apel-
sin- och morotssaft.

Ingredienser: Ekologisk apelsinjuice 
från koncentrat (60%), ekologisk 
blåbärsjuice från koncentrat (30%), vat-
ten, vitamin C.

Art. nr: 10112 | EAN. 6430032800486
Storlek: 200 ml | Kolli: 18 st | Pall: 176 st

BLÅBÄR - OCH ÄPPELSAFT

Mmm, blåbär! De är bra för dig - det är 
vad skogens folk säger!
Ingredienser: Ekologisk äppeljuice från 
koncentrat (77%), ekologisk blåbärsjuice 
från koncentrat (13%)

Art. nr: 10101 | EAN. 6430032800608
Storlek: 200 ml | Kolli: 18 st | Pall: 176 st
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Art. nr: 10113 | EAN. 6430032800455
Storlek: 200 ml | Kolli: 18 st | Pall: 176 st

ÄPPEL - OCH PÄRONSAFT

Äpplen och päron är vänner, självklart 
vet alla det!
Ingredienser: Ekologisk äppeljuice från 
koncentrat (70%), ekologisk päronjuice 
från koncentrat (20%), vatten.

Art. nr: 10100 | EAN. 6430032800516
Storlek: 200 ml | Kolli: 18 st | Pall: 176 st 

VINDRUV - OCH TRANBÄRSSAFT

“God! Och inte alls sur! sa räven om Rai-
kastamos vindruv- och tranbärssaft.
Ingredienser: Ekologisk vindruvsjuice 
från koncentrat (85.5 %), ekologisk 
tranbärsjuice från koncentrat (4,5%)



EKOLOGISK ÄPPELJUICE

Raikastamos klassiker! Fruktbomben 
som vann 2009 års organic product 
award. Flaskan består av ungefär ett 
halvt kilo av de bästa ekologiska äpple-
na. Inget annat. Ingen filtrering. Inga 
tillsatser. Inget tillsatt socker. Aldrig 
från koncentrat.
Ingredienser: Ekologisk äppeljuice 
(100%)

EKOLOGISK BLÅBÄRSSAFT

Blåbär är finsk superfood när den är som 
bäst. Från egna bär produceras världens 
bästa blåbärsjuice!
Ingredienser: Vatten, ekologisk blåbärs-
juice gjord av koncentrat 20% (Finland), 
ekologiskt socker.

EKOLOGISK VINBÄRSJUICE

Tar dig tillbaka till smaken från barndo-
men. För en liten stund av nostalgi mitt 
i en hektisk livsstil, eller bara för att 
släcka törsten. Juicen charmerar med 
sin milda och fylliga smak.
Ingredienser: Vatten, ekologisk äp-
peljuice (25%), ekologisk vinbärsjuice 
(10%), ekologiskt socker

EKOLOGISK APELSINJUICE

Våra apelsiner odlas på en ekologiskt 
certifierad gård under solen i Mexico, 
där de pressas direkt efter skörd och 
skeppade till Finland. Produkten är 
ofiltrerad oh gillar att bli skakad innan 
konsumtion!
Ingredienser: Ekologisk apelsinjuice 
(100%), ekologiskt apelsinfruktkött

Art. nr: 10114 | EAN. 6430032802237
Storlek: 250 ml | Kolli: 12 st | Pall: 108 st 

Art. nr: 10115 | EAN. 6430032800547
Storlek: 250 ml | Kolli: 12 st | Pall: 108 st 

Art. nr: 10116 | EAN. 6430032800011 
Storlek: 250 ml | Kolli: 12 st | Pall: 108 st 

Art. nr: 10117 | EAN. 6430032801018 
Storlek: 250 ml | Kolli: 12 st | Pall: 108 st 
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EKOLOGISK CITRONLEMONAD

En riktig lemonad med citron är en klas-
sisk törstsläckare.
Ingredienser: Vatten, ekologisk socker, 
ekologiskt citronextrakt, citronsyra.

EKOLOGISK APELSINSODA

Solmogna apelsiner med kolsyra. En 
mustig törstsläckare!
Ingredienser: Vatten, ekologisk socker, 
ekologisk apelsinjuice (koncentrat), 
ekologisk apelsinpuré, kolsyra.

Art. nr: 10127 | EAN. 6430032800363
Storlek: 330 ml | Kolli: 12 st | Pall: 48 st

Art. nr: 10128 | EAN. 6430032800394
Storlek: 330 ml | Kolli: 12 st | Pall: 48 st
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Art. nr: 10129 | EAN. 6430032800332
Storlek: 330 ml | Kolli: 12 st | Pall: 48 st

EKOLOGISK KOLALEMONAD

Precis som en kola ska smaka! Med en 
fräsch tvist av citron.
Ingredienser: Vatten, ekologisk socker, 
karamelliserad ekologiskt socker, ekolo-
giskt kolaextrakt och ekologisk citrusex-
trakt.

Art. nr: 10126 | EAN. 6430032800424
Storlek: 330 ml | Kolli: 12 st | Pall: 48 st

EKOLOGISK 
BLODGRAPEFRUKTLEMONAD
Bittra och söta smaker som är nästan 
beroendeframkallande. 
Ingredienser: Vatten, ekologisk socker, 
ekologisk röd grapefruktjuice (koncen-
trat), ekologisk röd grapefruktpuré.

Art. nr: 10259 | EAN. 6430032802725
Storlek: 330 ml | Kolli: 12 st | Pall: 48 st

EKOLOGISK ÄPPEL
& FLÄDERLEMONAD
Vi har bevarat smaken från sommaren 
och hösten med fläder, äpplen, kvitten 
och en liten skvätt citron. Utan tillsatt 
socker.
Ingredienser: Vatten, ekologiskt fruk-
tjuicekoncentar (äppel, druv, kvitten, 
citron), ekologiskt fläderblomsextrakt, 
kolsyra.



Art. nr: 10129 | EAN. 1000387756
Storlek: 250 ml | Kolli: 24 st | Pall: 120 st

YSUB - Zen drink
Kolsyrad dryck med hampa och vita-
miner

Ingredienser: Kolsyrat vatten, socker, 
citronjuice från koncentrat (8%), vita-
miner (niacin, pantotensyra, B6, B12, 
folsyra, magnesium, jod), hampafröex-
trakt, citronmelissextrakt, kamomillex-
trakt, naturliga aromer.

ADDED CALM FOR HYPERACTIVE 
GO-GETTERS

An all natural hemp infused herbal 
lemonade - your new best friend in the 
search for balance.

This crazy world we live in is all about 
being busy. Being busy doing this, being 
busy doing that. Busyness has become 
the new normal. And even though being 
busy might make you feel productive; in 
reality, busyness is killing your creativ-
ity, productivity and happiness. 

That’s why we’re the opposite of busy. 
Literally
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KAFFE FRÅN KONGO
Att förstå kaffets resa från odlingarna till koppen är ett äventyr 
i sig.  Det är många som “rör” vid kaffet innan vi får möjlighet 
att njuta av drycken, det är exportörer, importörer, grossister, 

rosterier och återförsäljare - ja, listan kan göras lång. 

Genom att kapa så många mellanhänder som möjligt och genom 
att vara i direktkontakt med kooperativet ser Rutasoka Coffee 

till att alla som hanterar kaffet i Kongo får rättvist betalt för sitt 
arbete. Dessutom ger det oss möjlighet att stötta kooperativet.

KAFFEKOOPERATIVET
I takt med eskalerande konflikter i östra Kongo förlorade många 
människor som tidigare försörjt sig på kaffeodling sin primära 
inkomstkälla. Inkomsterna från kaffeodlingen är fortfarande låg 
i förhållande till andra yrkeskategorier och fattigdom är fortfar-
ande ett faktum, men det är inte donationer och välgörenhet som 
behövs för att bygga upp kaffemakarnas samhälle. 

Genom att importera kaffe skapas arbetstillfällen och ekonomisk 
möjlighet att stötta samhället. 
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Art. nr: 76101 | EAN. 6430032800332
Storlek: 450 g | Kolli: 10 st | Pall: 60 st

Tulizos Julkaffe
Fylligt kaffe med inslag av apel-
sinskal och lång eftersmak av 
mörk knäck. Rutasokas första 
julkaffe och starten på säsongs-
baserat kaffe hos oss. Döpt efter 
Tulizo, en av mammorna som 
i sviterna av covid-19 fick fri 
förlossningsvård på Rutasoka 
Clinic i Kongo.

Ingredienser: 
100% Arabicabönor från ekolo-
giska odlingar i Kongo.

Art. nr: 76103 | EAN. 7350102571032
Storlek: 250 g | Kolli: 24 st | Pall: 56 st

VUGHOLE
Ett välbalanserat kaffe med 
friska citrustoner och med en 
antydan av körsbär och persika.
Vughole kommer från kaffe-
bönor som växt ca 1,668 meter 
över havet. Kaffeplantagerna 
drivs av 337 kaffemakare som 
odlar ekologiskt certifierat kaffe 
på totalt cirka 145.31 hektar 
och Vughole är namngivet efter 
tvättstationen där kaffet ge-
nomgår sin första bearbetning 
och som förresten drivs till 
100% av passionerade kvinnor.
Ingredienser: 
100% Arabicabönor från ekolo-
giska odlingar i Kongo.

Art. nr: 76102 | EAN. 7350102571025
Storlek: 250 g | Kolli: 24 st | Pall: 56 st

KASUNDI
Ett kraftfullt kaffe med smak av 
lakrits och subtila toner av mörka 
bär. Kasundi är kaffe från plan-
tager 2,017 meter över havet. 
Den höga, kalla luften gör att 
det tar lång tid för kaffebäret att 
mogna. Vilket har givit Kasundi 
sin kraftfulla smak och tydliga 
karaktär av lakrits och mörka bär. 
Plantagerna drivs av 359 kaffe-
makare på cirka 168.86 hektar. 
Kasundi är namngivet efter tvätt-
stationen där kaffet genomgår 
sin första bearbetning.
Ingredienser: 100% Arabica-
bönor från ekologiska odlingar i 
Kongo.







N83. Wild Blueberry 61%
EAN. 6430049204833
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

N82. Mint 65%
EAN. 6430049204826
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

N81. Coconut 51%
EAN. 6430049204819
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

N85. Coffee 56%
EAN. 6430049204857
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

COCONUT

51% KAKAO
En kombination av fyllig kakao och 
ljuv kokos skapar en mjölkchokla-
dliknande blandning som smälter i 
munnen.
Ingredienser: Kakaoböna*, Koko-
spalmsocker*, Kokosflingor*, Kaka-
osmör*, Vanilj*. (*Eko).

MINT

65% KAKAO
En härligt uppfriskande choklad 
som får sin smak av torkad pep-
parmynta.
Ingredienser: Kakaoböna*, Koko-
spalmsocker*, Kakaosmör*, Torkad 
mynta*. (*Eko)

WILD BLUEBERRY

61% KAKAO
En kombination av fyllig kakao och 
ljuv kokos skapar en mjölkchokla-
dliknande blandning som smälter i 
munnen.
Ingredienser: Kakaoböna*, Koko-
spalmsocker*, Kokosflingor*, Kaka-
osmör*, Vanilj*. (*Eko).

COFFEE

56% KAKAO
En choklad gjord på cashewnötter 
med Espresso Verde från Johan & 
Nyström i huvudrollen.
Ingredienser: Kokospalmsocker*, Ka-
kaosmör*, Cashewnötter*, Kokosflin-
gor*, Kaffeböna*. (*Eko).

Goodios choklad tillverkas för hand i Helsingfors av 
ekologiska, råa samt huvudsakligen vilda ingredi-
enser plockade direkt från naturen.
Minimal behandling av ingredienserna garanterar 
bevarandet av de nyttiga näringsämnena. Kakao-
bönorna mals  på stenkvarnar med de övriga in-
gredienserna vilket ger dem en sammetslen och rik 
smak som reflekterar kakaons ursprung.  
Vår mission är att skapa delikatesser som är bra för 
sinnet, kroppen och miljön.

Finsk Ekologisk rawchoklad —
 It
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N86. Licorice & Sea Buckthorn 53% 
EAN. 6430049204864 
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

N87. Arriba 71% 
EAN. 6430049204871
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

N88. Chai 50%
EAN. 6430049204888
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

N89. Sea Salt 77%
EAN. 6430049204499
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

LICORICE & SEA BUCKTHORN

51% KAKAO
En blandning av havtorn och lakrits- 
rot skapar en harmonisk smakupp-
levelse tillsammans med chokladen.
Ingredienser: Kakaoböna*, Koko-
spalmsocker*, Kakaosmör*, Kokos-
flingor*, Havtornspulver*, Anis*, 
Lakrisrot*. (*Eko).

ARRIBA

71% KAKAO
En elegant choklad som reflekterar 
kakaons ursprung.
Ingredienser: Kakaoböna*, Koko-
spalmsocker*, Kakaosmör*,Vanilj*. 
(*Eko).

CHAI

50% KAKAO
En unik smakresa till Indien där tra-
ditionella chai kryddor blandas med 
mjuk choklad.
Ingredienser: Kakaoböna*, Koko-
spalmsocker*, Kakaosmör*, Kokos-
flingor*, Cashewnötter*, Kanel*, 
Kardemumma*, Ingefära*, Gurkmeja*, 
Svartpeppar *. (*Eko).

SEA SALT

77% KAKAO
En vacker harmoni av kakaobönor 
från Kongo och havssalt från de 
isländska fjordarna, skördad för 
hand. 
Ingredienser: Kakaoböna*, Koko-
spalmsocker*, Kakaosmör*, Isländskt 
havssalt. *.(*Eko)

N92. Café Ubuntu 61%
EAN. 6430049205625
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

CAFÉ UBUNTU

61% KAKAO
Likt det afrikanska konceptet ubuntu eller med-
mänsklighet, en blandning av distinkt Östafri-
kanskt kaffe som förenas i harmoni för att ska-
pa en choklad med rika toner av gyllene russin,  
lönn och fikon.
Ingredienser: kakaobönor*, kokospalmsocker*, ka-
koasmör*, kokosflingor*, café ubuntu kaffé (*Eko)
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NC1. Winter Glow 50% 
EAN. 6430049210711
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

WINTER GLOW

50% KAKAO
Exklusiv fin choklad 
toppad med vackra 
glöggkristaller för att 
göra denna vintersä-
song ännu mer speci-
ell. Njut!
Ingredienser: Kakaobönor*, 
Kokosnötspalmsocker *, 
Kakaosmör *, Kokosflingor 
*, Björksocker, Kanel *, Kar-
demumma *, Bitter apelsin-
skal, Tranbär*, * Ekologisk

STRAWBERRY

65% KAKAO
Ett vackert äktenskap 
mellan ekologiska 
jordgubbar och hant-
verkschoklad från en 
kakaoböna från en pe-
ruviansk liten familj. 
En söt välsignelse från 
Moder jord. 
Ingredienser: Kakaonibs*, 
kokosnötpalmsocker*, kak-
aosmör, kokosflingor, jord-
gubbspulver*, *Ekologiskt.

GINGER BREAD

50% KAKAO
Vi ströde de bästa de-
larna av pepparkaka 
på denna fina hant-
verkschoklad. Smaski-
ga vinterdagar!
Ingredienser: Kakaobönor 
*, Kokosnötspalmsocker *, 
Kakaosmör *, Kokosflingor 
*, Pepparkakor (Kokosnöt-
palmsocker *, Maismjöl *, 
Havremjöl *, Kokosnöts-
flingor *, Kakaosmör *, 
Vatten, Bakpulver *, Kanel 
* , Ingefära *, nejlika *, 
kardemumma *. * Ekologisk

RASPBERRY

65% KAKAO
Varje stund är speci-
ell - och blir det ännu 
mer när du njuter av 
den med lite hantverk-
schoklad från samma 
urpsrung. Känn kärle-
ken!
Ingredienser: Kakaonibs*, 
kokosnötpalmsocker*, ka-
kaosmör*, kokosflingor*, 
hallonpulver*,  *Ekologiskt.

NC2. Ginger Bread 50%
EAN. 6430049210728
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

NC6. Strawberry 65% 
EAN. 6430049201795
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

NC7. Raspberry 65%
EAN. 6430049201801
Vikt: 48 g | Kolli: 15 st

F502. Sea | EAN. 6430049200644
Vikt: 48 g | Kolli: 10 st

SEA

71% KAKAO
Sea är en mörk 
choklad toppad med 
tjärnibs och havssalt.
Ingredienser: Kakaoböna, 
kakaosmör, kokospalm-
socker,tjära, havssalt.

FLOWER

69% KAKAO
Flower är en choklad 
toppad med blomblad 
och roskristaller. 
Ingredienser: Kakaobönor, 
kakaosmör, kokosnötpalm-
socker, torkade rosenpis-
tiller, torkat björksocker, 
torkade blommor (blåklint, 
pelargon).

BERRY

71% KAKAO
Berry är en mörk 
choklad som toppats 
med nordiska bär och 
svartvinbärsblad.
Ingredienser: Kakaobönor, 
kakaosmör, kokos-palm-
socker, torkade svartvin-
bärsblad, torkade vilda bär 
(jordgubbar, havtorn, lin-
gon, krossade havtorn)

FOREST

70% KAKAO
Forest är en mörk 
choklad toppad med 
skogskristaller och 
torkade björblad.
Ingredienser: Kakaobönor, 
kakaosmör, kokosnötpalm-
socker, granskottspulver, 
björksocker, torkade björ-
blad.

F504. Berry | EAN. 6430049200651
Vikt: 48 g | Kolli: 10 st

F501. Flower | EAN. 6430049200675
Vikt: 48 g | Kolli: 10 st

F503. Forest | EAN. 6430049200668
Vikt: 48 g | Kolli: 10 st

14
www.eatmybrand.se



15





17

Smoothie med äpplen 
och päron
100 ml
Ekologisk smoothie med äpple och 
päron som uteslutande baseras på 
danska ekologiska ingredienser.  
Även skalet har användts, därmed 
minskar vi matsvinnet, behåller de 
goda vitaminerna och säkerställer 
den goda smaken!
Ingredienser: Danska ekolo-
giska äpplen (80%) och päron-
must(20%).

Art. nr: 42801 | EAN: 5700002142801
Kolli: 10 st | Pall: 2000 st

Smoothie med plom-
mon och äpplen
100 ml
Ekologisk smoothie med plommon 
/ äpple. Danskproducerad smooth-
ie, som uteslutande baseras på 
danska ekologiska ingredienser. 
Av den anledningen har vi också 
valt att använda skalet, så vi min-
skar därmed matsvinnet, behåller 
de goda vitaminerna och säker-
ställer den goda smaken! 
Ingredienser: Danska ekologiska 
äpplen (67%), plommon (22%) 
och päronmust (11%).
Art. nr: 42818 | EAN. 5700002142818
Kolli: 10 st | Pall: 2000 st

Art. nr: 70958
EAN:5700002170958
Kolli: 12 st | Pall: 1596 st

Läsk med 
päron
250 ml
Ekologisk läsk med 
päron utan tillsatt sock-
e r . D a n s k p r o d u c e r a d 
läsk som uteslutande 
baseras på danska ekol-
ogiska ingredienser.

Art. nr: 70941
EAN: 5700002170941
Kolli: 12 st | Pall: 1596 st

Läsk med 
äpplen
250 ml
Ekologisk läsk med äp-
ple utan tillsatt socker. 
Danskproducerad läsk 
som uteslutande baser-
as på danska ekologiska 
ingredienser.

Art. nr: 70934 
EAN. 5700002170934
Kolli: 12 st | Pall: 1596 st

Läsk med raba-
ber och päron
250 ml
Ekologisk läsk med 
päron & rabarber utan 
tillsatt socker. Dan-
skproducerad läsk som 
uteslutande baseras på 
danska ekologiska in-
gredienser.



Art. nr: 92793 | EAN. 5700002092793
Vikt: 150 g | Kolli: 9 st | Pall: 1215 st

Plommonmarmelad

150 g
Ekologisk plommon & äppel-
marmelad producerad i Danmark. 
Även skalet har användts och 
därmed minskar vi matsvinnet, 
behåller de goda vitaminerna och 
säkerställer den goda smaken!
Ingredienser: Danska ekologiska 
äpplen (33%), danska ekologiska 
plommon (50%), socker (17%) - 
(äppelpektin, citronsyra).

Rabarbermarmelad

150 g
Ekologisk rabarber & äppel-
marmelad med 75% fruktin-
nehåll. Producerad i Danmark 
Skalet har användts och därmed 
minskar vi matsvinnet, behåller 
de goda vitaminerna och säker-
ställer den goda smaken!
Ingredienser: Danska ekolo-
giska äpplen (37,5%), rabarber 
(37,5%) och socker (25%). - (Pe-
ktin, citronsyra, kaliumsorbat.)
Art. nr: 42002 | EAN. 5745000142002
Vikt: 150 g | Kolli: 9 st | Pall: 1215 st

Äppelmarmelad

150 g
Ekologisk marmelad med danska 
äpplen. Skalet har användts och 
därmed minskar vi matsvinnet, 
behåller de goda vitaminerna och 
säkerställer den goda smaken!
Ingredienser: Danska ekologiska 
äpplen (89%), vaniljsocker (1%), 
socker (10%) - (äppelpektin, cit-
ronsyra)

Art. nr: 92779 | EAN. 5700002092779
Vikt: 150 g | Kolli: 9 st | Pall: 1215 st

Vinbärsmarmelad

150 g
Ekologisk svartvinbär & äppel-
marmelad på danska råvaror. 
Skalet har användts och därmed 
minskar vi matsvinnet, behåller 
de goda vitaminerna och säker-
ställer den goda smaken!
Ingredienser: danska ekologiska 
svarta vinbär (47%) och äpplen 
(28%), socker (25%) - (äppelpe-
ktin, citronsyra)

Art. nr: 42026 | EAN. 5745000142026
Vikt: 150 g | Kolli: 9 st | Pall: 1215 st Art. nr: 42870 | EAN. 5700002142870

Vikt: 150 g | Kolli: 9 st | Pall: 1215 st

Kompott med äpplen och 
vanilj

150 g
Ekologisk kompott med äpple & 
vanil. Uteslutande baserad på  
danska ekologiska ingredienser. 
Även skalet har användts och 
därmed minskar vi matsvinnet, 
behåller de goda vitaminerna och 
säkerställer den goda smaken!
Ingredienser: Danska ekologiska 
äpplen (94%), socker (6%) och 
vanilj

Art. nr: 42894 | EAN. 5700002142894 
Vikt: 150 g | Kolli: 9 st | Pall: 1215 st

Kompott med plommon, äpplen 
och vanilj

150 g
Ekologisk kompott med plommon, 
äpple och vanilj.  Uteslutande 
baserad på  danska ekologiska 
ingredienser. Även skalet har 
användts och därmed minskar vi 
matsvinnet, behåller de goda vita-
minerna och säkerställer den goda 
smaken!
Ingredienser: danska ekologiska 
äpplen (71%), plommon (24%), 
socker (5%) och vanilj.
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Plommonvinäger

250 ml
Ekologisk plommonvinäger från 
danska plommon. Fra Fejø min-
skar matsvinnet och har därför 
producerat denna vinäger på våra 
plommonstenar och rester.
Ingredienser: dansk ekologisk 
vinäger (95%), saften från danska 
ekologiska plommon.
Art. nr: 70996 | EAN. 5700002170996 
Mängd: 250 ml | Kolli: 6 st | Pall: 1176 st

Art. nr: 70910 | EAN. 5700002170910
Mängd: 250 ml | Kolli: 6 st | Pall: 1176 st

Äppelvinäger

250 ml
Ekologisk äppelcidervinäger från 
danska äpplen. Baserad på äppel-
skrutten  och skal för att minska 
matsvinnet.
Ingredienser: Dansk ekologisk 
vinäger (95%), saften från danska 
ekologiska äpplen.

Äppelsirap

250 ml
Ekologisk äpplesirap av danska 
äpplen.
Ingredienser: Dansk ekologisk äp-
peljuice (70%), socker (30%).

Art. nr: 70903
EAN. 5700002170903
Kolli: 6 st | Pall: 1176 st
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Fejø är känt för sina goda äpplen, 
päron och plommon. Detta beror 

delvis på att frukten på ön har bättre 
förutsättningar för att bli god. Havet 
runt ön hjälper till att göra klimatet 
varmare och hålla frosten bora på 
våren, precis som vattnet fångar 

solens strålar och gör ljuset mer in-
tensivt. På Fejø skiner solen i många 
fler timmar än i resten av landet. Allt 

hjälper till att ge Fejøfrukten saft 
och kraft och den perfekta blandnin-
gen av sötma och syra som gör den 

så utsökt. 

När den ekologiska frukten har 
plockats seglas den från Fejø och 

över till fastlandet på Lolland, 
där den avslutas på olika sätt och 
placeras på glas på det ekologiska 

gården Knuthenlund.



EKOLOGISK ÄPPELMUST 
MED INGEFÄRA
Äppelmusten med ingefära är utvecklad 
efter önskemål från våra kunder. Det har 
använts ett urval av olika äppelsorter, 
som ger en god balans mellan äpplenas 
sötma och ingefärans karaktäristiska 
skarpa smak. Äpplena är naturligtvis 
ekologiska och har kallpressats skons-
amt.
Ingredienser: Vi inväntar ett nytt recept 
med en ännu godare smak.

EKOLOGISK LEMONAD MED 
CITRON OCH INGEFÄRA
Citroner är inte nordiska men vi har fått 
odlare i framförallt Spanien och Italien 
att odla och pressa citroner åt oss. Cit-
ronsaften blandar vi med socker, vatten 
och ingefärssaft som ger den fina smak-
en av citron och en frisk tvist av ingefära
Ingredienser: Vatten, citronjuice* (14 
%), socker* (12 %), ingefära- juice* 
(6,0 %). *Ekologisk ingrediens.

EKOLOGISK ÄPPELMUST ELSTAR

De ekologiska äpplena sorteras noga 
för hand. Bara de bästa råvarorna 
används, även om Bornholms Mosteri 
använder en del. Årligen används det 
totalt ca 200 ton äpplen - inklusive 
de härliga elstar-äpplena. Ekologiska 
äpplen som kommer till musteriet med 
kraftiga stötat eller maskhål, ger vi till 
lokala lantbrukare som använder dem 
till djurfoder.
Ingredienser: Kallpressad äppelmust 
av elstar äpplen*. Ekologisk ingredi-
ens.

Art. nr: 950204 | EAN. 5710697043031
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

Art. nr: 950206 | EAN. 5710697044052
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

Art. nr: 950208 | EAN: 5710697024139 
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

EKOLOGISK LEMONAD MED 
CITRON OCH LIME
Citroner är inte nordiska men vi har fått 
odlare i främst Spanien och Italien att 
odla och pressa citroner åt oss. Citron-
saften blandar vi med socker, vatten och 
en svätt limesaft, som ger en fin balans 
mellan syrlighet, bitterhet och sötma. 
Smaken är frisk och ger en härligt läs-
kande dryck en varm sommardag.
Ingredienser: Vatten, socker* (12 %), 
citronjuice* (9,5%), limejuice* (5,0%). 
*Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 950210 | EAN: 5710697024122
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

EKOLOGISK FLÄDERDRYCK

Det ska plockas mycket blommor när 
man som vi levererar fläderdryck till 
hela Norden. Därför får vi hjälp från od-
lare som skördar ekologisk fläderblom. 
Själva extraheringen görs på samma 
sätt som hemma i ditt kök. Man tar 
blommorna, häller citron och varm sock-
erlag över, smakar av och säger mmm! 
Ingredienser: Vatten, 25% fläderextrakt 
(vatten, rörsocker*, fläderextrakt*, cit-
ronjuice från koncentrat*). *Ekologisk 
ingrediens.

Art. nr: 950212 | EAN: 5710697024023 
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st
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EKOLOGISK HALLONDRYCK

Hallon är ett ömtåligt litet bär med en 
mild och närmast flyktig smak. Det ska 
inte många skvättar citron eller nypor 
socker för att ta över och dominera 
smakintrycket. Den ekologiska socker-
sort vi använder är därför noga utvald 
- och en hemlighet som få delar. Några 
menar att vi är smaknördar. Det är vi 
också.
Ingredienser: Vi inväntar ett nytt recept 
med en ännu godare smak.

Art. nr: 950214 | EAN: 5710697024054
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

EKOLOGISK RABARBERDRYCK

Vi har också fallit pladask för de ’lang-
strakte stilke – røde som orgeltoner – af 
glødende stribet silke’, som Piet Hein 
beskriver rabarbern. Ekologisk rabarber 
är en av våra mest eftertraktade produk-
ter som vi idag använder mer än 50 ton 
av. Skuren, kallpressad och upptappad 
till dig.
Ingredienser: Vatten, rabarbersaft 
(42%) från kallpressade vinrabarber*, 
rörsocker* (6,25%). 

Art. nr: 950216 | EAN: 5710697024016
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

EKOLOGISK SVARTVINBÄRSDRYCK

Ett musteri på solskensön måste nat-
urligtvis producera svartvinbärsdryck. 
Vår svartvinbärsdryck är gjort av ek-
ologiska bär  - för vi ska ta ansvar för 
varandra och naturen. Vi tillsätter vat-
ten, ekologisk socker och saft från 
ekologiska citroner för att hitta en ba-
lanserat och drickfärdig saft.
Ingredienser: Vatten, svartvinbärsjuice* 
(11%), rörsocker* (8%), citronjuice från 
koncentrat* (0,5%).

Art. nr: 950218 | EAN: 5710697024030
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

EKOLOGISK TRANBÄRSDRYCK

De små röda tranbären är bittra och syrli-
ga, när de är råa. Men när vi framställer 
saften med bara lite ekologiskt socker, 
frigörs alla smaknyanser. Smaken blir 
rund och balanserad.
Ingredienser: Vatten, tranbärsjuice från 
koncentrat* (19%), rörsocker* (7%), 
svartvinbärsjuice* (1%).

Art. nr: 950220 | EAN: 5710697024047
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

Bornholms Mosteri tillverkar must 
och nektar från naturens egna fruk-
ter, bär och blomster. 
De anstränger sig för att bevara 
råvarans naturliga smak, som präglas 
av årstiderna. 
Samtidigt skapas jobb till människor 
som annars skulle vara långt ifrån ar-
betsmarknaden.

Art. nr: 950202 | EAN. 5710697024061
Vikt: 275 ml | Kolli: 20 st | Pall: 1300 st

EKOLOGISK APELSINDRYCK

Även om solen skiner mycket på Born-
holm har vi inga apelsinplantager. 
Det överlåter vi till Mexico, som har 
det rätta klimatet för saftigheten och 
sötman i de vitaminrika apelsinerna.  
I Mexico avdunstas vattnet och kon-
centratet skickas till oss i tunnor. 
Vi tillsätter vatten, tappar upp och 
tackar Mexico för god ekologisk apel-
sindryck.
Ingredienser: Apelsinjuice från koncen-
trat* (67%), vatten. *Ekologisk ingredi-
ens.
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• Kunden måste förbinda sig att köpa minst 20 
000 stycken. pr. variant pr. år. 

• Vi tillverkar vanligtvis flaskorna baserat på aktu-
ella beställningar, dock minst 1 pall per. variant 
och beställning.

• Kunden levererar de färdiga layoutfilerna redo för 
utskrift. Layoutfilerna måste förberedas enligt 
våra specifikationer, inklusive storlek, färger, text 
etc

• Etikettens storlek kommer att vara densamma 
som vår nuvarande, och samma typ av papper och 
lim kommer att användas, etc.

• Som utgångspunkt är det bara den främre etik-
etten som kunden kan designa själva, medan 

ØKOLOGISK APPELSINDRIK

Även om solen skiner mycket på Born-
holm, har vi inga apelsinplantager. 
Det överlåter vi till Mexico, som har 
det rätta klimatet för saftigheten 
och sötman i de vitaminrika apelsin-
erna. I Mexico avdunstar vattnet och 
koncentratet skickas till oss i tunnor. 
Vi tillsätter vatten, tappar upp och 
tackar Mexico för god ekologisk 
apelsindryck. Förpackningen är pro-
ducerad av papper från PEFC-certifi-
erad skogsproduktion.
Ingredienser: Apelsinjuice från kon-
centrat* (67%), vatten. 

ØKOLOGISK HYLDEBLOMST

Det ska plockas mycket blommor när 
man som vi levererar fläderdryck till 
hela Norden. Därför får vi hjälp från 
odlare som skördar ekologisk fläder-
blom. Själva extraheringen görs på 
samma sätt som hemma i ditt kök. 
Man tar blommorna, häller citron och 
varm sockerlag över, smakar av och 
säger mmm!
Ingredienser: Vatten, 25% fläderex-
trakt (vatten, rörsocker*, fläderex-
trakt*, citronjuice från koncentrat*). 

Art. nr: 950302 | EAN. 5710697029059
Vikt: 275 ml | Kolli: 12 st | Pall: 2016 st

Art. nr: 950304 | EAN. 5710697029011
Vikt: 275 ml | Kolli: 12 st | Pall: 2016 st

ØKOLOGISK RABARBERDRIK

Vi har också fallit pladask för de ’lang-
strakte stilke – røde som orgeltoner 
– af glødende stribet silke’, som Piet 
Hein beskriver rabarbern. Det bör-
jade med 500 kg Svendborg rabar-
ber i bakluckan hämtad hos Michael 
på Fyn. Idag är ekologisk rabarber en 
av våra mest eftertraktade produkter 
som vi idag använder mer än 50 ton 
av. Skuren, kallpressad och upptappad 
till dig.
Ingredienser: Vatten, rabarbersaft 
(42%) från kallpressade vinrabarber*, 
rörsocker* (6,25%). 

ØKOLOGISK ÆBLEMUST

De ekologiska äpplena sorteras noga 
för hand. Bara de bästa råvarorna an-
vänds. Även om Bornholms Mosteri 
faktiskt använder en del. Årligen an-
vänds det totalt ca 200 ton äpplen 
- inklusive de härliga elstar-äpplena. 
Ekologiska äpplen som kommer till 
musteriet med kraftiga stötat eller 
maskhål, ger vi till lokala lantbrukare 
som använder dem till djurfoder.
Ingredienser: Kallpressad äppelmust 
av elstar äpplen*.

Art. nr: 950306 | EAN. 5710697029004
Vikt: 275 ml | Kolli: 12 st | Pall: 2016 st

Art. nr: 950308 | EAN. 5710697049033
Vikt: 275 ml | Kolli: 12 st | Pall: 2016 st

baksidan är en standardetikett där kundens 
information inte visas. Detta bevarar länken 
till vårt varumärke och ett socialt ansvarsfullt 
företag, vilket kan stärka kundens försäljning av 
våra produkter.

• Vi har en startavgift på 1500 SEK per. variant 
och tillägg per. flaska 0,35 SEK exkl. moms.

• Flaskorna är förpackade i våra vanliga lådor med 
20 st. i varje och vår logotyp på sidan.

• Kapseln är också standard (svart med vår vita 
logotyp).

PRIVATE LABEL & CO-BRANDING
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Art. nr: 85272 | EAN. 5707989043213
Vikt: 500 g | Kolli: 8 st | Pall: 1024 st

Art. nr: 85271 | EAN. 5707989043237
Vikt: 500 g | Kolli: 8 st | Pall: 1024 st

EKOLOGISKA TEBULLAR 
MED STENMALET VETEMJÖLET
Blandningen kan användas till många sorters bröd. Pröva släta 
bullar, hamburger- eller korvbröd. 
Ingredienser:Siktat VETEmjöl*, flingor av helt VETE (SPELT)*, en-
zym (amylas, xylanas), socker*, salt *=ekologisk

Art. nr: 85270 | EAN. 5707989043251
Vikt: 500 g | Kolli: 8 st | Pall: 1024 st

EKOLOGISKT MALTRÅGBRÖD
MED STENMALET VETEMJÖLET
Ekologisk brödblandning till ett saftigt och grovt rågbröd med 
rostat malt och kärnor.
Ingredienser: FullkornsRÅGmjöl*,ölandsVETEmjöl fullkorn*, sol-
roskärnor, maltmjöl av RÅG*, torkad surdeg*(fullkornsRÅGmjöl, 
mjölksyrakultur), knäckta RÅGkärnor*, salt * = ekologisk.

Art. nr: 85271 | EAN. 5707989043251
Vikt: 500 g | Kolli: 8 st | Pall: 1024 st

EKOLOGISKA GRÖTBITAR
MED SPELTMJÖL AV FULLKORN
Ekologisk blandning till saftiga, rustika bullar eller bröd. Kan an-
vändas till många typer av bröd. Rulla bitarna i frön och kärnor. 
Forma till små baguetter eller gör ett helt bröd.
Ingredienser: Siktat SPELTmjöl*, fullkornsSPELTmjöl*, flingor av 
helt VETE (SPELT*), salt* * = ekologisktmjölksyrakultur), knäckta 
RÅGkärnor*, salt * = ekologisk.

Art. nr: 85294 | EAN. 5707989043244
Vikt: 500 g | Kolli: 8 st | Pall: 1024 st

EKOLOGISKT SØNDERJYSKT RÅGBRÖD
MED FULLKORNSRÅG OCH ÖLANDSVETE
Ekologisk brödblandning till ett saftigt och grovt rågbröd med 
rostat malt och kärnor.
Ingredienser: FullkornsRÅGmjöl*,ölandsVETEmjöl fullkorn*, malt-
mjöl av RÅG*, torkad surdeg* (fullkornsRÅGmjöl, mjölksyrakul-
tur), salt *= ekologisk

EKOLOGISKA MALTBITAR 
MED RÅGMJÖL OCH MANITOBAMJÖL
Blandningen kan användas till många typer av bröd. Tillsätt russin 
eller tranbär. Strö med frö eller kärnor eller prova ett grytbröd.
Ingredienser: Siktat manitobaVETEmjöl*, maltmjöl av RÅG*, sol-
roskärnor*, salt* * =ekologisk



Art.nr Artikelnamn    EAN   Kolli Pall

Raikastamo
10100  Vindruvs- och tranbärssaft 200 ml  6430032800516  18 st 176 st
10101  Blåbär- och äppelsaft 200 ml   6430032800608  18 st 176 st
10112  Apelsin- och morotssaft 200 ml  6430032800486  18 st 176 st
10113  Äppel- och päronsaft 200 ml   6430032800455  18 st 176 st
10114  Päron- och vindruvssaft 200  ml  6430032802237  18 st 176 st
10115  Ekologisk apelsinjuice 250 ml    6430032800547  12 st 108 st
10116  Ekologisk äppeljuice 250 ml   6430032800011  12 st  108 st
10117  Ekologisk blåbärssaft 250 ml   6430032801018  12 st  108 st
10118  Ekologisk vinbärsjuice 250 ml   6430032802237  12 st  108 st
10126  Ekologisk blodgrapefruktlemonad 330 ml  6430032800424  12 st 48 st
10127  Ekologisk apelsinsida 330 ml   6430032800363  12 st 48 st
10128  Ekologisk citronlemonad 330 ml  6430032800394  12 st 48 st
10129  Ekologisk kolalemonan 330 ml   6430032800332  12 st 48 st
10259  Ekologisk äppel- & fläderlemonad 330 ml  6430032802725  12 st 48 st
YSUB
10129 YSUB - Zen drink 250 ml   1000387756  24 st 120 st
Rutasoka
76102  Kasundi  250 g    7350102571025  24 st 56 st
76103 Vughole 250 g    7350102571032  24 st 56 st
76101 Tulizos 450 g    6430032800332  10 st 60 st 
Fra Fejø
42801 Smoothie med äpplen och päron 100 ml  5700002142801  10 st 200 st
42818 Smoothie med plommon och äpplen 100 ml 5700002142818  10 st 200 st
42870 Kompott med äpplen och vanilj 150 g  5700002142870  9 st 135 st
42894 Kompott med plommon, äpplen och vanilj  5700002142894  9 st 135 st
70941 Läsk med äpplen 250 ml   5700002170941  12 st 133 st
70958 Läsk med päron 250 ml   5700002170958  12 st 133 st
70934 Läsk med rabarber och päron 250 ml  5700002170934  12 st 133 st
70910 Äppelvinäger 250 ml    5700002170910  6 st 196 st
70996 Plommonvinäger 250 ml   5700002170996  6 st 196 st
70903 Äppelsirap 250 ml    5700002170903  6 st 196 st
92779 Äppelmarmelad 150 g   5700002092779  9 st 135 st
92793 Plommonmarmelad 150 g   5700002092793  9 st 135 st
42002 Rabarbermarmelad 150 g   5745000142002  9 st 135 st
42026 Vinbärsmarmelad 150 g   5745000142026  9 st 135 st
92786 Krusbärsmarmelad 150 g   5700002092786  9 st 135 st

BESTÄLLNING
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Art.nr Artikelnamn     EAN   Kolli Pall

Bornholms Mosteri
950204  EKOLOGISK ÄPPELMUST ELSTAR 275 ml   5710697043031  20 st 1300 st
950206 EOLOGISK ÄPPELMUST MED INGEFÄRA 275 ml  5710697044052  20 st 1300 st
950208 EKOLOGISK LEMONAD MED CITRON OCH INGEFÄRA 275 ml 5710697024139  20 st 1300 st
950210 EKOLOGISK LEMONAD MED  CITRON OCH LIME 275 ml 5710697024122  20 st 1300 st
950212  EKOLOGISK FLÄDERDRYCK     5710697024023  20 st 1300 st
950214  EKOLOGISK HALLONDRYCK     5710697024054  20 st 1300 st
950216  EKOLOGISK RABARBERDRYCK     5710697024016  20 st 1300 st
950218  EKOLOGISK SVARTVINBÄRSDRYCK   5710697024030  20 st 1300 st
950220  EKOLOGISK TRANBÄRSDRYCK     5710697024047  20 st 1300 st
950202  EKOLOGISK APELSINDRYCK     5710697024061  20 st 1300 st
950302  ØKOLOGISK APPELSINDRIK     5710697029059  12 st 2016 st
950304  ØKOLOGISK HYLDEBLOMST     5710697029011  12 st 2016 st
950306  ØKOLOGISK RABARBERDRIK    5710697029004  12 st 2016 st
950308  ØKOLOGISK ÆBLEMUST     5710697049033  12 st 2016 st

Art.nr Artikelnamn   EAN   á-Pris  Per kolli  Rek. utpris

Goodio
KÄRLEKSBREV 48 g
N81 Coconut 51%   6430049204819  33 SEK  495 SEK  59 SEK
N82 Mint 65%    6430049204826  33 SEK  495 SEK  59 SEK
N83 Wild Blueberry 61%   6430049204833  33 SEK   495 SEK  59 SEK
N85 Coffee 56%   6430049204857  33 SEK   495 SEK  59 SEK
N86 Licorice & Sea Buckthorn 53%  6430049204864  33 SEK   495 SEK  59 SEK
N87 Arriba 71%   6430049204871  33 SEK  495 SEK  59 SEK
N88 Chai 50%    6430049204888  33 SEK  495 SEK  59 SEK
N89 Sea Salt 77%   6430049204499  33 SEK  495 SEK  59 SEK
N92 Café Ubuntu 61%   6430049205625  33 SEK  495 SEK  59 SEK
 NORDISKA SMAKER  48g        
F501 Flower    6430049200675  59 SEK  590 SEK  99 SEK
F502 Sea    6430049200644   59 SEK  590 SEK  99 SEK
F503 Forest    6430049200668   59 SEK   590 SEK  99 SEK
F504 Berry    6430049200651  59 SEK   590 SEK  99 SEK
 SÄSONGENS SMAKER 48g        
NC1 Winter Glow 50%    6430049210711  33 SEK  495 SEK  59 SEK
NC2 Ginger Bread 50%    6430049210728  33 SEK  495 SEK  59 SEK
NC6 Strawberry 65%    6430049201795  33 SEK  495 SEK  59 SEK
NC7 Raspberry 65%    6430049201801  33 SEK  495 SEK  59 SEK
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Postadress: 
Box 3155
103 63 Stockholm

BESÖKSADRESS:  
Regeringsgatan 84B
111 39 Stockholm 

TELEFON: 
08-520 275 78 

E-post: 
hej@eatmybrand.se

HEMSIDA: 
www.eatmybrand.se


