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Oh Mungood är den nyfikna aktören av 
naturliga och hållbara livsmedelsprodukter. Vi 
är uppstickaren på vegoavdelningen som inte 
räds att utforska nya smaker. Smaker som i 
sin rena form inte behöver stärkas, stabiliseras 
eller förkläs med något alls. Med löjligt goda 
produkter är vårt mål att inspirera människor till 
hållbara, gröna och hälsosamma val. Vi vänder 
oss till alla som är nyfikna på att ta steget mot en 
skamlöst god framtid. 

Med en fyllig smak av spiskummin, koriander, chili 
och rödbeta passar mungbönsprodukterna både 
med klassiska tillbehör och spännande växtbaserade 
kombinationer. Mungbönan är hjälten i burgaren - Rik 
på protein, fibrer, folsyra, järn, vitamin C och E. 
Fri från gluten, laktos och soja.s with great vegan alternatives 
than there are sections with meat in the store.  
Oh Mungood is the curious innovator of good, natural and 
sustainable vegetable food products that taste great. 

The consumer shall be confident that  
products from us always are a healthy  
and good choice. Through our products,  
we want to inspire people to make  
greener healthier choices without  
sacrificing the taste experience. < Mung bean burger

Perfekt med avokado, majs, mango, inlagd
lök, vegansk ost, majonnäs och koriander.

Mung bean bits >
I en smarrig kombination med
hummus, jalapeño, granatäpple,
fetaost och koriander.



070-606 02 37  eller   hello@ohmungood.se

KO M M E R S N A RT!

M U N G  B E A N  B U R G E R

M U N G  B E A N  B I T S

M U N G  B E A N  M I N C E

Stek, grilla, rosta i ugn eller fritera. 
Fryst produkt alt. kyldisk (hållbarhet 10 dagar) 

Innehåll: Mungbönor, Råris, Lök, Vitlök, Koriander, 

Spiskummin, Bockhornsklöver, Cayennepeppar, 

Lagerblad, Salt, Rödbeta

Vikt: 230 g (2-pack)  > Fryst produkt alt. kyldisk 

(hållbarhet 10 dagar) proteininnehåll 10,1 g per 100 g

Stek, grilla, rosta i ugn eller fritera. 
Fryst produkt alt. kyldisk (hållbarhet 10 dagar)  
Innehåll: Mungbönor, Råris, Lök, Vitlök, Koriander, 

Spiskummin, Bockhornsklöver, Cayennepeppar, 

Lagerblad, Salt, Rödbeta

Vikt: 300 g  > Fryst produkt

Proteininnehåll 10,1 g per 100 g

Inom kort lanserar vi en neutralt smaksatt 

formbar färs. Perfekt för taco, bolognaise 

eller när du vill forma och krydda enga 

biffar och bollar.

Galet goda
Inga tillsatser 
Ekologiska 
Högt proteininnehåll

Varför välja 
Oh Mungood?

Gluten-, laktos-, och sojafria
Många hälsofördelar
Svenskproducerade
Snabb & enkel tillagning

070-606 02 37  eller   hello@ohmungood.se

OMG Plant Based Food AB
Org. nr. 559280-9429

Web
www.ohmungood.com

Telefon
070 - 606 02 37

E-post
hello@ohmungood.se @Ohmungood

Inpris: 31,57 kr. Rek.utpris: 49,90 kr.  
Marginal 36,8 %, 18,33 kr

Inpris: 33,30 kr. Rek.utpris 49,90 kr.  

marginal 33,3 %, 16,60 kr

Artikelnr 43261

Artikelnr 43262

Märkningar: Ekologisk (EU), I’M VEGAN,  
Äkta vara. 

Producerad: Den Svenska Matfabriken,
Mantorp. Produkterna levereras frysta.


