Ekologiskt, svenskproducerat
och helt utan tillsatser

Oh Mungood är en smakrik innovatör
inom växtbaserade proteinkällor. Vi
krånglar inte till vårt innehåll med
innehållsförteckningar man knappt
förstår. Vi försöker inte efterlikna kött.
Vi vet att det smakar bra ändå. I våra
produkter får mungbönan ta den plats
den förtjänar tillsammans med rena och
ekologiska smaksättare. Ett bra val för
både smaklökar, hälsan och miljön helt
enkelt.
Med en fyllig smak av spiskummin,
koriander, chili och rödbeta passar
mungbönsprodutkerna 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.
Our vision is that there should be larger

< 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.

Galet goda
Inga tillsatser
Ekologiska
Högt proteininnehåll

Varför välja
Oh Mungood?

Gluten-, laktos-, och sojafria.
Många hälsofördelar
Svenskproducerade
Unika på marknaden

Rekommenderat utpris Mungbönsburgare:

MUNG BEAN BURGER

230 gr (2-pack) 49,90 kr. Inpris: 30,42 kr.

Burgare färdiga att stekas eller grillas.
Innehåll: Mungbönor, Råris, Lök, Vitlök, Korian-

Marginal 31,72 % / 14,13 kr.

der, 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

MUNG BEAN BITS
Bits färdiga att stekas, rostas på plåt eller
friteras Innehåll: Mungbönor, Råris, Lök, Vit-

Rekommenderat utpris Mungbönsbits:
300 gr 49,90 kr. Inpris: 31,74 kr. Marginal
29,51 %/ 13,14 kr.

lök, Koriander, Spiskummin, Bockhornsklöver,
Cayennepeppar, Lagerblad, Salt, Rödbeta
Vikt: 300 g > Fryst produkt,
proteininnehåll 10,1 g per 100 g

KO M
MER
SNAR
T!

MUNG BEAN MINCE

Märkning: Ekologisk, I´m vegan, Fri från tillsat-

Inom kort lanserar vi en neutralt smaksatt

ser, producerad i Sverige, gluten- och laktosfri.

formbar färs. Perfekt för taco, bolognaise

Producerad: Den Svenska Matfabriken,

eller när du vill forma och krydda enga

Mantorp. Produkterna levereras frysta.

biffar och bollar.

070-606 02 37
OMG Plant Based Food AB
Org. nr. 559280-9429
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