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ÚJDONSÁG A ÜZLETEKBENÉS

Legyen színesebb a nap
vegán termékekkel.

ÚJDONSÁG A ÜZLETEKBENÉS

ÚJ
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Az új Veganz termékcsaláddal azoknak kívánunk segíteni, akik a vegán 
életmód elhivatottjai, illetve a mindennapok étkezéseit szeretnék 
új típusú élelmiszerekkel színesíteni. A Veganz termékcsalád 
tökéletesen kiegészíti a már jól ismert SPAR Veggie vegetáriánus 
termékeket.

Veganz – Mert az élet szép!

Mit nyújt a Veganz termékcsalád?
• kitűnő ízvilágot és minőséget,
•  többségében ökológiai termelésben előállított,  

szigorúan ellenőrzött élelmiszereket,
• a természeti erőforrások felelős kezelését,
• sokszínű és széles termékkínálatot,
• egyszerű és változatos étkezést.

Azoknak ajánljuk a Veganz termékeket:
• akik gondosan megválogatják, mit esznek,
•  akik csökkenteni kívánják az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását,
• akik a vegán étkezés elhivatottjai,
•  akik imádják a finom ételeket, valamint követik az újdonságokat és 

a trendeket.

ÚJDONSÁG a  és  
üzletekben!

Vegán termékcsalád
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Az új Veganz termékcsaládban egyaránt 
megtalálhatók a nassolnivalók, az 
édességek, a fehérjében gazdag, esszenciális 
aminosavakat tartalmazó termékek és egyéb 
reformélelmiszerek. A kínálat részét képezik 
többek között bio, nyers, gluténmentes és 
szójamentes termékek is.

A Veganz termékcsalád összes terméke az Európai 
Vegetáriánus Szövetség vegán jegyével van ellátva. 



4

Veganz Biokakaós krémmel  
töltött keksz, 330 g
Ropogós, quinoa-tartalmú keksz a tallérok 
között finom kakaós krémmel. 
Veganz Vaníliaízű keksz, 200 g
Ropogós keksz bármilyen alkalomra 
„klasszikus” vaníliás ízvilággal, pálmaolaj, 
színezék és tartósítószer nélkül.

* A 200 g vajízű kekszekre nem vonatkozik!

Veganz Biokakaós és -csokoládés omlós 
keksz, 150 g
Kitűnő sötét omlós keksz kakaóval és 
csokoládéval, akár egy csésze finom 
tea mellé.
Veganz Biocitromízű omlós keksz, 
150 g
Ropogós, világos omlós keksz 
citromolajjal ízesítve.
Veganz Biokakaós omlós keksz, 150 g
Márványkalácsra emlékeztető, ízletes 
kakaós keksz.

KEKSZEK

VEGANZ BIOKEKSZ – kreatív falatkák édes pillanatokhoz

bio

bio*

vegán

vegán

Veganz Biokakaós és -csokoládés omlós 
keksz,
Kitűnő sötét omlós keksz kakaóval és 
csokoládéval, akár egy csésze finom 
tea mellé.
Veganz Biocitromízű omlós keksz,
150 g
Ropogós, világos omlós keksz 
citromolajjal ízesítve.
Veganz Biokakaós omlós keksz,
Márványkalácsra emlékeztető, ízletes 
kakaós keksz.

biovegán

bio*vegán

Veganz Vaníliaízű keksz, 200 g
Ropogós keksz bármilyen alkalomra 
„klasszikus” vaníliás ízvilággal, pálmaolaj, 
színezék és tartósítószer nélkül.

* A 200 g vajízű kA 200 g vajízű kA 200 g vajízű kekszekre nem vonatkozik!

bio*vegán



5

Veganz Biokakaóvaj-alapú készítmény 
porított rizssziruppal, kukoricapehellyel és 
porított eperrel, 80 g
Veganz Biokakaóvaj-alapú  
készítmény porított rizssziruppal és 
kókuszpelyhekkel, 80 g
Veganz Bio mártócsokoládé 
porított rizssziruppal és karamellás 
mogyoródarabokkal, 80 g
Veganz Bio mártócsokoládé porított 
rizssziruppal és ostyadarabokkal, 80 g
Veganz Biokókuszos csokoládé liofilezett 
málnával és puffasztott quinoa-val, 80g

Veganz Biomandulás-kakaós 
gyümölcsalapú desszertgolyó, 42 g
Veganz Biokókuszos-kesudiós 
gyümölcsalapú desszertgolyó, 42 g
Ínycsiklandó apró falatkák, például fiatalok 
és sportolók számára. Az olajos magvak 
zsiradéktartalmuknál fogva emelik a 
termékek tápértékét, a gyümölcsök 
kellemes édes ízt adnak.

VEGANZ BIOCSOKOLÁDÉ – finom és édes

VEGANZ BIODESSZERTGOLYÓK

CSOKOLÁDÉK

Különleges minőségű biocsokoládék, más-más ízvilággal. A kakaóvaj selymességet, 
a porított rizsszirup kellemes édes ízvilágot kölcsönöz a biocsokoládéknak, ezzel növelve 
élvezeti értéküket.

növényi fehérjékkel és diófélékkel

bio

biovegán

vegán

nyers gluténmentes

Veganz Biokakaóvaj-alapú készítmény 
porított rizssziruppal, kukoricapehellyel és 
porított eperrel,
Veganz Biokakaóvaj-alapú  
készítmény porított rizssziruppal és 
kókuszpelyhekkel,
Veganz Bio mártócsokoládé 
porított rizssziruppal és karamellás 
mogyoródarabokkal,

VEGANZ BIODESSZERTGOLYÓK

növényi fehérjékkel és diófélékkel
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DIÓFÉLÉK ÉS
SZÁRÍTOTT GYÜMÖLCSÖK

Veganz Szárított biogojibogyó 
bioétcsokoládéval bevonva, 50 g
Veganz Bio liofilizált feketeáfonya,  
málna és eper bioétcsokoládéval  
bevonva, 50 g
A szárított, illetve fagyasztva szárított 
biogyümölcsök értéke szinte megegyezik 
a friss, nyersen fogyasztottakéval. 
A csokoládébevonat révén élvezetesebbé 
válik az aszalványok fogyasztása. 
Különösön akkor hasznosak, ha valaki 
kevésbé kedveli önmagában fogyasztani 
a szárítmányokat.

VEGANZ BIO LIOFILIZÁLT /  
SZÁRÍTOTT GYÜMÖLCSÖK CSOKOLÁDÉVAL

VEGANZ BIODIÓFÉLÉK CSOKOLÁDÉVAL

Veganz Bio étcsokoládéval bevont 
kesudió, 50 g
Veganz Bio étcsokoládéval bevont 
mandula, 50 g
A kesudió és a mandula natúr ízét 
izgalmassá teszi a csokoládés külső, 
így élvezetesebb is egyben. 
Az értékes tápanyagokat tartalmazó, 
páratlan ízélményt nyújtó termékek 
gyerekek, fiatalok és fizikai munkát végzők 
hasznos csemegéje lehet. 

bio

bio

vegán

vegán

magas étcsokoládé-tartalomgluténmentes

gluténmentes magas étcsokoládé-tartalom

vegán

Veganz Szárított biogojibogyó 
bioétcsokoládéval bevonva,
Veganz Bio liofilizált feketeáfonya,  
málna és eper bioétcsokoládéval  
bevonva,
A szárított, illetve fagyasztva szárított 
biogyümölcsök értéke szinte megegyezik 
a friss, nyersen fogyasztottakéval. 
A csokoládébevonat révén élvezetesebbé 
válik az aszalványok fogyasztása. 
Különösön akkor hasznosak, ha valaki 
kevésbé kedveli önmagában fogyasztani 
a szárítmányokat.

biovegán

Veganz Bio étcsokoládéval bevont 
kesudió,
Veganz Bio étcsokoládéval bevont 
mandula,
A kesudió és a mandula natúr ízét 
izgalmassá teszi a csokoládés külső, 
így élvezetesebb is egyben. 
Az értékes tápanyagokat tartalmazó, 
páratlan ízélményt nyújtó termékek 
gyerekek, fiatalok és fizikai munkát végzők 
hasznos csemegéje lehet. 
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DIÓFÉLÉK ÉS
SZÁRÍTOTT GYÜMÖLCSÖK CSOKOLÁDÉKRÉM

Veganz Bio liofilizált ropogós kókusztejes 
darabok bio-étcsokoládéval bevonva, 50 g

Veganz Bio puffasztott kakaós gabonada-
rabkák bio-étcsokoládéval bevonva, 40 g

A kókusz liofilizálása, vagyis fagyasztva 
szárítása során a tápérték megmarad, 
a bioétcsokoládé-burok pedig kellemes 
ízvilágot ad a terméknek. A puffasztott 
kukorica és köles gluténmentes 
gabonakészítmények, amelyek szintén 
kedveltebbek, ha csokoládéba mártják 
őket.

Veganz Bio kenhető kakaós krém, 
400 g
Finom kakaós krém enyhén vaníliás 
ízvilággal, széleskörű felhasználási 
lehetőségekkel.
Veganz Bio kenhető kókuszos-
kakaós krém kókuszvirágcukorral, 
200 g
Finom kókuszkrém kakaóval 
és kókuszvirágcukorral ízesítve 
müzlikhez, kenyérre kenve vagy akár 
süteményekhez felhasználva.

VEGANZ BIOKÓKUSZ- ÉS BIOGABONA-DARABKÁK 
CSOKOLÁDÉVAL

VEGANZ BIOKAKAÓS KRÉMEK

bio

bio

vegán

vegán

magas étcsokoládé-tartalomgluténmentesbiovegán

Finom kakaós krém enyhén vaníliás 
ízvilággal, széleskörű felhasználási 
lehetőségekkel.
Veganz Bio kenhető kókuszos-
kakaós krém kókuszvirágcukorral,
200 g
Finom kókuszkrém kakaóval 
és kókuszvirágcukorral ízesítve 
müzlikhez, kenyérre kenve vagy akár 
süteményekhez felhasználva.

Veganz Bio liofilizált ropogós kókusztejes 
darabok bio-étcsokoládéval bevonva,

Veganz Bio puffasztott kakaós gabonada-
rabkák bio-étcsokoládéval bevonva,

A kókusz liofilizálása, vagyis fagyasztva 
szárítása során a tápérték megmarad, 
a bioétcsokoládé-burok pedig kellemes 
ízvilágot ad a terméknek. A puffasztott 
kukorica és köles gluténmentes 
gabonakészítmények, amelyek szintén 
kedveltebbek, ha csokoládéba mártják 
őket.

VEGANZ BIOKAKAÓS KRÉMEK
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BIOSZELETEK

Veganz Biokókuszos szelet, 40 g
Veganz Biokaramellízű szelet ropogós 
gabonadarabkákkal, 40 g
Veganz Biomogyorós szelet egész 
mogyorószemekkel, 40 g
Többféle, mártócsokoládéval bevont 
vegán szelet, melyekben kókusz-, 
rizs-, és quinoa- vagy mogyoródarabkák 
találhatók.

biovegán szójamentes pálmaolaj nélkülbiovegán szójamentes
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BIOSZELETEK

Veganz Bio inkabogyós, gojibogyós, 
málnás szelet, 30 g

Veganz Kakaós bioszelet perui 
zsázsagyökérporral, 30 g

Veganz Kókuszos bioszelet aztékzsálya-
maggal és citromolajjal, 30 g

Veganz Bioszeletek nyers koszt étrendhez 
igazítva, datolya és kesudió alapon, 
agavésziruppal édesítve. 
Ízletes biocsemegék azok számára, 
akiknek energiára, erőre van szükségük.

Veganz Fehérjében gazdag biokakaós-
vaníliás szelet, 45 g
Veganz Fehérjében gazdag bio-
földimogyorós szelet, 45 g
Veganz Fehérjében gazdag biokókuszos-
mandulás szelet, 45 g
Fehérjében gazdag szeletek 
borsófehérjéből és barnarizsből, agavé-, 
illetve rizssziruppal édesítve, három 
különböző ízesítéssel, bioalapanyagokból.

VEGANZ NYERS BIOSZELETEK – a nyers koszt szerelmeseinek

VEGANZ BIO FEHÉRJÉBEN GAZDAG SZELETEK
biovegán

hozzáadott cukrok nélkül, csak természetes cukortartalom

biovegán nyers gluténmentes

reformélelmiszer agavésziruppal édesítve

Veganz Kakaós bioszelet perui 
zsázsagyökérporral,

Veganz Kókuszos bioszelet aztékzsálya-
maggal és citromolajjal,
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CUKORKA

Veganz Mackóformájú gyümölcsízű 
gumicukorka, 100 g
A macialakú gumicukorka állati eredetű 
zselatin nélkül is valódi élvezetet kínál. 
Eper-, narancs-, fekete szeder-, citrom- 
és almaízű színes, vidám cukorkák.
Veganz Kólaízű gumicukorka, 100 g
Közkedvelt gumicukorka állati eredetű 
zselatin nélkül és jellegzetes kólaízzel, 
savanyított cukorbevonattal.
Veganz Őszibarackízű gumicukorka, 100 g
Barackízű puha gumicukorka édes 
cukorborításban, állati eredetű zselatin 
nélkül.
Veganz Gyümölcsízű gumicukorka, 100 g
Gyümölcsös gumicukorkamix zselatin 
nélkül szamóca-, narancs-, fekete 
ribiszke-, alma- és citromízesítéssel.
Veganz Gyümölcsízű savanyú 
gumicukorka, 100 g
Savanyú gumicukorkamix zselatin nélkül 
grapefruit ízesítéssel.

VEGANZ GUMICUKOR – kellemes gyerekkori emlékek

vegán természetes aromákkal és színezékekkelzselatin nélkül

gumicukorka,
A macialakú gumicukorka állati eredetű 
zselatin nélkül is valódi élvezetet kínál. 
Eper-, narancs-, fekete szeder-, citrom- 
és almaízű színes, vidám cukorkák.
Veganz Kólaízű gumicukorka,
Közkedvelt gumicukorka állati eredetű 
zselatin nélkül és jellegzetes kólaízzel, 

Veganz Őszibarackízű gumicukorka, 
Barackízű puha gumicukorka édes 
cukorborításban, állati eredetű zselatin 
nélkül.
Veganz Gyümölcsízű gumicukorka, 
Gyümölcsös gumicukorkamix zselatin 
nélkül szamóca-, narancs-, fekete 
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CHIPSEK

Különleges zöldségchipsek. Fogyaszthatók 
étkezések után, vagy kisétkezések gyanánt. 
Kiemelendően magas a fehérjetartalmuk. 
Értékes és finom növényi rágcsálnivaló. 
Veganz Szárított bio-kelkáposztalevél 
olívaolajjal és céklás-lime-os ízesítéssel, 
30 g
Veganz Szárított bio-kelkáposztalevél 
kesudióval és olívaolajos-paprikás 
ízesítéssel, 30 g

Egzotikus, ropogós kókuszchipek, innovatív ízvilággal.
Veganz Bio pirított kókuszchips sós karamellás 
ízesítéssel, 40 g
Veganz Bio pirított kókuszchips füstölt,  
sós ízesítéssel, 40 g
Veganz Bio pirított kakaós kókuszchips, 40 g

VEGANZ BIOCHIPS – nassolás lelkiismeret-furdalás nélkül

VEGANZ BIO KÓKUSZCHIPSEK

bio

bio

vegán

vegán

gluténmentes

fehérjeforrásnyers

gondosan szárított és olívaolajjal készült

rostban gazdag élelmiszer

Különleges zöldségchipsek. Fogyaszthatók 
étkezések után, vagy kisétkezések gyanánt. 
Kiemelendően magas a fehérjetartalmuk. 
Értékes és finom növényi rágcsálnivaló. 
Kiemelendően magas a fehérjetartalmuk. 
Értékes és finom növényi rágcsálnivaló. 
Kiemelendően magas a fehérjetartalmuk. 

Veganz Szárított bio-kelkáposztalevél 
olívaolajjal és céklás-lime-os ízesítéssel,
30 g
Veganz Szárított bio-kelkáposztalevél 
kesudióval és olívaolajos-paprikás 
ízesítéssel,

Egzotikus, ropogós kókuszchipek, innovatív ízvilággal.
Veganz Bio pirított kókuszchips sós karamellás 
ízesítéssel,
Veganz Bio pirított kókuszchips füstölt, 
sós ízesítéssel,
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REFORMÉLELMISZEREK

A reformélelmiszerek egyre közkedveltebbek. A vegán étrendben gyakran használunk 
gojibogyót, chiamagvakat, macagyökeret és egyéb hasonló alapanyagokat, mely 
élelmiszerek a korszerű, kiegyensúlyozott táplálkozás hősei. Akár smoothie-, 
gyümölcs- vagy zöldséglevek, akár teák, saláták vagy édességek kitűnő kiegészítői.

Veganz Bio-feketeberkenye por, 
200 g
A frissítő és enyhén fanyar ízű arónia, 
azaz feketeberkenye a smoothiek és 
különböző pelyhek tökéletes kiegészí-
tője. Természetes élelmirost-forrás, 
biotermék.
Veganz Biokender-fehérjepor, 200 g
Kiváló fehérjeforrás, hiszen a termék 
50 százalék növényfehérjét tartalmaz. 
Enyhe diós íze kitűnően kiegészíti a 
smoothiekat és egyéb italokat.

VEGANZ BIO SHAKE-, ÉS SMOOTHIE-ALAPPOROK –
szeretjük az újdonságokat

biovegán

hozzáadott cukrok nélkül, csak természetes cukortartalom

reformélelmiszer

Veganz Bio-feketeberkenye por,
200 g
A frissítő és enyhén fanyar ízű arónia, 
azaz feketeberkenye a smoothiek és 
különböző pelyhek tökéletes kiegészí-
tője. Természetes élelmirost-forrás, 
biotermék.
Veganz Biokender-fehérjepor,
Kiváló fehérjeforrás, hiszen a termék 
50 százalék növényfehérjét tartalmaz. 
Enyhe diós íze kitűnően kiegészíti a 
smoothiekat és egyéb italokat.
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REFORMÉLELMISZEREK

Veganz Smoothie bioalappor búzafűporral és 
spirulinaalga-porral*, 85 g
Kimerült, macskajaj gyötri vagy csak egyszerűen 
fáradt? A Veganz BIO Super Green naponta 
hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. 
A kizárólag természetes módon előforduló 
cukrokat tartalmazó biotermék A-vitamin és 
vasforrás.

Veganz Smoothie bioalappor zöldborsófehérjével 
és gojibogyóval*, 85 g
Összetevői: minőségi zöldborsófehérje, gojibogyó, 
lukuma, inkagumó (yacon), homoktövis és 
aswaganda. Az ízeket egy csipet vanília, cékla és 
szamóca koronázza. A Veganz BIO Pink Flash 
folsavban gazdag készítmény.

Veganz Smoothie bioalappor guaranaporral, 
kakaóporral, perui zsázsagyökérporral és 
pecsétviaszgomba-kivonattal*, 85 g
A guarana hatása a koffeinéhez hasonlítható. 
A frissítő keverék energizál és lendületbe hoz. 
A kizárólag természetes módon előforduló 
cukrokat tartalmazó biotermék kiválóan alkalmas 
smoothiek, müzlik vagy joghurtok ízesítésére is.

*A termék nem helyettesíti a változatos étrendet és a 
kiegyensúlyozott életmódot.
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REFORMÉLELMISZEREK

Veganz földimogyorós-csokoládéízű 
bioshake-alappor – esszenciális 
aminosavakkal*, 300 g
Veganz vegyes gyümölcsös bioshake-
alappor – esszenciális aminosavakkal*, 
300 g
Tisztán növényi fehérjét tartalmazó 
bioalappor shake kétféle ízesítésben. 
A finom földimogyorós-csokoládés 
vagy gyümölcsös ízesítésű alapporok 
tartalmazzák az összes esszenciális 
aminosavat, amelyek hozzájárulnak az 
izomtömeg növeléséhez és fenntartásához. 
Protein shake akár önálló italként, akár 
gyümölcs- vagy zöldségsmoothiehoz 
keverve fogyasztható.

Veganz Bio fehér aztékzsályamag, 200 g
Veganz Bio fekete aztékzsályamag, 200 g
Az aztékzsályamagnak is nevezett mexikói 
sivatagi növény mag ját már az aztékok is 
fogyasztották. A chia szó jelentése: erő.
A chiamagban speciális rostanyagok 
is vannak, így a belőle készített zselék, 
krémek, pudingok hozzájárulhatnak a jobb 
emésztéshez. A chiamagot mindig áztatva 
illetve főzve használjuk fel. 

VEGANZ BIOFEHÉRJE SHAKE

VEGANZ BIOCHIAMAG

bio

bio

vegán

vegán

az összes esszenciális aminosavat tartalmazza

növényi fehérjék magas aránya (bab, kender és rizs)

reformélelmiszer

*A termék nem helyettesíti a változatos étrendet és 
a kiegyensúlyozott életmódot.

1414

VEGANZ BIOCHIAMAG
vegán bio reformélelmiszer

vegán

növényi fehérjék magas aránya 
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TEA

A matcha újkeletűnek számít Európában, de a keleti kultúra része már hosszú évezredek 
óta. A matcha egyfajta japán zöld tea, amely segíti az éberséget, azonban nem „pörget 
fel”, mint például a feketekávé. Különböző ízesítésekben kerül forgalomba, a vaníliás ízű 
inkább smoothiehoz , fagylaltokhoz, míg a kókuszos meleg italok készítéséhez javasolt. 
Inkább felnőttek (18 év felettiek) számára ajánlott fogyasztásuk. 

Veganz Biovaníliás matchaporkeverék, 120 g
Japán zöld tea keverék, mely alkalmas 
sütéshez, smoothie, sütik és fagylaltok 
készítéséhez is.

Veganz Biokókuszízű matchaporkeverék 
kókuszliszttel, 120 g
A matcha egyfajta japán zöld tea, amely 
egyszerre ellazít, ugyanakkor éberséget ad. 
A matcha tea és a kókusz keveréke kiválóan 
alkalmas gyors, meleg italok készítéséhez.

VEGANZ BIOMATCHA-PORKEVERÉK
bio

bio

vegán

vegán

antioxidáns hatás

gyorsan elkészíthetőbiovegán

inkább smoothiehoz , fagylaltokhoz, míg a kókuszos meleg italok készítéséhez javasolt. 
Inkább felnőttek (18 év felettiek) számára ajánlott fogyasztásuk. 
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Malomkövön őrölt csonthéjasokból, 
bio hozzávalókból, nyers koszt étrend-
be illeszthető ízletes krémek.
Veganz Fahéjas-mogyorós  
biomandulakrém perui  
zsázsagyökérporral, 170 g
Veganz Biokesudiókrém  
gojibogyóporral és karobporral, 170 g
Veganz Biokakaós-vaníliás  
biomogyorókrém, 170 g

Kiváló cukor és méz helyettesítők 
praktikus adagoló flakonban. 
Veganz Biorizsszirup,  
180 ml/250 g
Intenzíven édes és kellemes ízű szirup. 
Veganz Biokókuszvirág-szirup,  
180 ml/250 g
Kókuszvirágokból készült, enyhén 
karamellízű szirup.
Veganz Bioagave-szirup,  
180 ml/250 g
Természetes édes szirup minden 
alkalomra.

VEGANZ BIOKRÉMEK

VEGANZ TERMÉSZETES ÉDESÍTŐSZEREK

biovegán

vegán csak természetes cukortartalombio

nyers

gluténmentes

VEGANZ BIOKRÉMEK  
ÉS TERMÉSZETES  
ÉDESÍTŐSZEREK

gluténmentes
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KÓKUSZKRÉM ÉS
SZÓJATERMÉKEK

Veganz Biokókuszkrém, 200 g 
A kókuszdió húsos részéből készült krém, 
kiváló sütési alapanyag.
Az ökogazdálkodásból származó tiszta 
kókuszdió húsából készített natúr krém. 
Számos házi pástétom alapját képezheti. 
A kókuszzsírban található közepes szénláncú 
MCT zsírsavak kímélik a gyomrot, epét és 
hasnyálmirigyet, könnyen emészthetők. 
Sütéshez-főzéshez egyaránt használható. 
Otthon akár édes, akár sós ízű krémek is 
készíthetők belőle. A kókuszzsír kizárólagos 
zsiradékforrásként történő használata nem 
javasolt, egyéb növényi olajokkal változatosan 
fogyasztható.

Veganz Szójalisztből készült extrudált 
termék, 200 g
Veganz Extrudált szójadarabok, 300 g
Szójalisztből, ún. extruderben készülő, 
magas nyomáson és hőfokon gyártott 
konyhai félkész termékek. Sütés-
hez-főzéshez egyaránt használhatók. 
Kiváló húspótlók, remek növényi 
fehérjeforrások. Ízletes ételeket 
készíthetünk belőlük, burgonya-, rizs- 
vagy bulgurkörettel. 

VEGANZ KÓKUSZKRÉM

VEGANZ SZÓJATERMÉKEK

vegán

vegán

bio

gluténmentesfehérjeforrás

VEGANZ BIOKRÉMEK  
ÉS TERMÉSZETES  
ÉDESÍTŐSZEREK

hidegen sajtolt, frissen gyűjtött kókuszdióból

sütéshez és frittírozáshoz alkalmas (magas hőálló képessége miatt)

finomítatlan, nem dezodorált, fehérítetlen 
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NÖVÉNYI ITALOK

Veganz Biorizsital, 1 l 
Édes és sós ételekhez is felhasználható 
termék.
Veganz Biozabital, 1 l 
A zab értékes aminosavakat hordozó 
gabonaféle. Kiemelten reggeli 
és délelőtti órákban ajánlott a 
fogyasztása, illetve sporttevékenység 
előtt és után.
Veganz Biokókuszos rizsital, 1 l 
A kókusz íze teszi izgalmasabbá ezt 
az italt, zsiradéktartalma révén pedig 
gazdagabbá. Édes ízkaraktere miatt 
müzlikhez, pudinghoz ajánlott.
A harmonikus összetételű, hozzáadott 
cukortól mentes, tisztán növényi rizs-, 
zab-, illetve kókusz-rizsital termékek 
kizárólag természetes módon 
előforduló cukrokat tartalmaznak.  
Biominőség.

A bionövényi italok a tehéntej kiváltását szolgálják tejfehérje-allergiások és 
laktózérzékenyek, valamint vegán fogyasztók számára. Egyre elterjedtebb használatuk, 
kellemes ízük, könnyű, praktikus felhasználhatóságuk miatt. 
Főzhetünk bennünk müzlit, de alkalmasak főzelékek habarására is. Önmagukban is 
fogyaszthatók, különösen hűtve érezhető frissítő hatásuk.

biovegán

Veganz Biorizsital,
Édes és sós ételekhez is felhasználható 
Veganz Biorizsital,
Édes és sós ételekhez is felhasználható 
Veganz Biorizsital,

termék.
Veganz Biozabital,
A zab értékes aminosavakat hordozó 
gabonaféle. Kiemelten reggeli 
és délelőtti órákban ajánlott a 
fogyasztása, illetve sporttevékenység 
előtt és után.
Veganz Biokókuszos rizsital, 
A kókusz íze teszi izgalmasabbá ezt 
az italt, zsiradéktartalma révén pedig 
gazdagabbá. Édes ízkaraktere miatt 
az italt, zsiradéktartalma révén pedig 
gazdagabbá. Édes ízkaraktere miatt 
az italt, zsiradéktartalma révén pedig 

müzlikhez, pudinghoz ajánlott.
A harmonikus összetételű, hozzáadott 

fogyaszthatók, különösen hűtve érezhető frissítő hatásuk.
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VEGANZ ÉTEL ALAPPOROK

Veganz Biozöldfűszeres-mártásalappor, 
15 g
Szupergyorsan elkészíthető, krémes, 
finom fűszeres szósz metélőhagymával és 
petrezselyemmel ízesítve. Kiválóan alkal-
mas húsos egytálételekhez, burgonyához 
és a rizses ételekhez. Biohozzávalókból 
készült.
Veganz Bioínyencmártás-alappor, 19 g
Sötét ínyenc szósz biohozzávalókból, mely 
minden ínyenc szívét megdobogtatja. 
Ideálisan használható tápláló, ízletes 
ételekhez.
Veganz Biofűszeres-mártásalappor, 13 g
Finom hollandi mártás biohozzávalókból, 
spárga mellé egyszerűen ellenállhatatlan.
Veganz Biogombás-mártásalappor, 18 g
Gyorsan és könnyedén elkészíthető 
finom gombaszósz tökéletesen illeszkedik 
zöldségekhez, burgonyához vagy tésztához. 
Húsos egytálételekhez is igazi élvezet.  
Biohozzávalókból.

VEGANZ ÉTELALAPPOROK
biovegán gluténmentes

Kis ráfordítással nagyszerű íz! A Veganz ínyenc szószokkal egyszerű a főzés – pár 
mozdulattal gyorsan és könnyedén egyedi szószokat készíthetünk.

Veganz Biozöldfűszeres-mártásalappor,
15 g
Szupergyorsan elkészíthető, krémes, 



ÚJDONSÁG A ÜZLETEKBENÉS

A fotók csak illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk és vásárlóink elnézését 
kérjük. Érvényes valamennyi INTERSPAR és egyes SPAR áruházakban. Az üzletek listája 
megtalálható a www.spar.hu oldalon. 




