
Oh! Mungood är en smakrik och innovativ utmanare bland vegetabiliska proteinkällor. 
Vi krånglar inte till det genom att försöka skapa en köttig konsistens med en innehålls-
förteckning som man knappt förstår.

Genom Oh! Mungood får mungbönan ta den plats den förtjänar och det märks både på smaken och konsistensen. Mungbönan 
är rik på proteiner, fibrer, folsyra, järn samt vitaminerna C och E, de har även ett lågt innehåll av mättat fett.

Oh! Mungoods produkter smakar mycket och mättar länge. De är ekologiska och helt fria från tillsatser. Alla produkterna har en 
fyllig smak av spiskummin, koriander, chili och rödbeta som för tankarna mot orienten. Omtanke för människor, djur och miljö är 
centralt för oss och det märks i allt vi gör.

  Helt växtbaserade

  Inga tillsatser

  Ekologiska

  Hög proteinhalt

  Gluten- och Laktosfria

  Många hälsofördelar

  Svenskproducerade

  Miljöskonsam framställning 

Vi vill att våra fantastiska
produkter ska finnas
tillgängliga för alla!

Våra produkter har visat sig populära hos en bred mål-
grupp, såväl vegetarianer som icke vegetarianer uppskattar 
smakerna och konsistensen och produkterna passar både 
barn och vuxna som vill variera sin kost och dra ner på sin 
köttkonsumtion.

Vi är övertygade om att vi påverkas extremt mycket av det 
vi stoppar i oss och vill inspirera människor till hälsosamma-
re alternativ genom nytänkande och goda recept.



Är ni intresserade av att veta mer, beställa varuprover
få prisuppgifter eller lägga en beställning?

KONTAKTA OSS PÅ

070-606 02 37  eller   hello@ohmungood.se

Våra produkter
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MUNG-BURGARE

Burgare färdiga att stekas, rostas i ugn eller grillas.

Innehåll: Mungbönor, Ris, Lök, Vitlök, Koriander, 

Spiskummin, Bockhornsklöver, Cayennepeppar, 

Lagerblad, Salt, Rödbeta

Vikt: 230 g (2-pack)   Fryst produkt

MUNG-BITS

Bits färdiga att stekas eller rostas i ugn.

Innehåll: Mungbönor, Ris, Lök, Vitlök, 

Koriander, Spiskummin, Bockhornsklöver, 

Cayennepeppar, Lagerblad, Salt, Rödbeta

Vikt: 300 g   Fryst produkt

KOMMER SNART!

MUNG-FÄRS & SPICY
ASIAN MUNG-BURGER

Vi håller på att ta fram en formbar färs samt 

en ny variant på Mung-Burgaren med

asiatiska influenser. Kommer inom kort!

Konsumentförpackning: Mung-Burgare 230 g 

och Mung-Bits 300 g.

Transportförpackning: 12 pack kfp.

Storpack: Mung-Burgare 5,1 kg krt med in-

satspåse, Mung-Bits 6,0 kg krt med insatspåse. 

Rekommenderat utpris Mung-Burgare: 

230 gr (2-pack) 46,90 kr.

Rekommenderat utpris Mung-Bits: 

300 gr 48,90 kr. 

Märkning: Ekologisk, I´m vegan, inga tillsatser, 

producerad i Sverige, gluten och laktosfri.

Producerad: Den Svenska Matfabriken,

Mantorp. Produkterna levereras frysta.

Våra produkter har en fyllig smak 
av spiskummin, koriander, chili 
och rödbeta som för tankarna 
mot orienten. Se vår hemsida
för inspiration på recept! 


