Oh Mungood! Så ska du känna när du smakar vår ekologiska, växtbaserade burgare,
där den hälsosamma mungbönan tillsammans med chili och kryddor ger dig massor med
smak helt utan tillsatser. Producerad i Sverige med omtanke för djur, natur och vad du
stoppar i dig.
Med en fyllig smak av spiskummin, koriander, chili och rödbeta passar burgaren 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.
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Miljöskonsam framställning

Vi vill att våra produkter ska
finnas tillgängliga för alla!
Våra produkter har visat sig populära hos en
bred målgrupp, 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 hälsosammare alternativ genom
nytänkande och goda recept.

Våra produkter

MUNG BEAN BURGER

Konsumentförpackning: Mung bean burger 230 g

Burgare färdiga att stekas eller grillas.
Innehåll: Mungbönor, Ris, Lök, Vitlök, Koriander, Spiskummin, Bockhornsklöver, Cayennepeppar, Lagerblad,
Salt, Rödbeta
Vikt: 230 g (2-pack) > Fryst produkt alt. kyldisk
(hållbarhet 10 dagar)

och Mung bean bits 300 g.
Transportförpackning: 12 pack kfp.

Rekommenderat utpris Mungbönsburgare:
230 gr (2-pack) 49,90 kr. Inpris: 30,42 kr. Marginal
31,72 % / 14,13 kr.
Rekommenderat utpris Mungbönsbits:

MUNG BEAN BITS

300 gr 49,90 kr. Inpris: 31,74 kr. Marginal 29,51 %/

Bits färdiga att stekas, grillas på spett eller frittera.
Innehåll: Mungbönor, Ris, Lök, Vitlök, Koriander,
Spiskummin, Bockhornsklöver, Cayennepeppar,
Lagerblad, Salt, Rödbeta
Vikt: 300 g > Fryst produkt

13,14 kr.
Märkning: Ekologisk, I´m vegan, Fri från tillsatser, producerad i Sverige, gluten- och laktosfri. Producerad:
Den Svenska Matfabriken,
Mantorp. Produkterna levereras frysta.

Kommer snart!

MUNG BEAN MINCE &
SPICY ASIAN MUNG BEAN BURGER

Vi håller på att ta fram en formbar färs och en ny
variant på Mungbönsburgare med
asiatiska smaker. Kommer inom kort!

Alla produkterna har en fyllig smak
av spiskummin, koriander, chili och
rödbeta passar burgaren både med
klassiska tillbehör och spännande
växtbaserade smaker.

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