Hälsans Kök lanserar vegetarisk kebab
Sedan kebaben kom till Sverige under 1980-talet har den varit ett populärt inslag på
den svenska matscenen. Men allt fler vill äta mer vegetariskt och efterfrågan på snabba,
smarta och goda vegetariska alternativ växer kraftigt. Hälsans Kök utökar därför sitt
sortiment och lanserar vegetarisk kebab. Nyheten finns i butik nu.
Smaksatt med bland annat koriander, peppar, kummin och vitlök efterliknar Hälsans Köks
kebab en traditionell kebab, även till konsistensen. Hälsans Köks senaste nyhet är en
mångsidig produkt som med fördel serveras tillsammans med ett varmt pitabröd med valfria
tillbehör, men kan även varieras på flera olika sätt i matlagningen. Kebaben blir som godast
om man steker den i stekpanna med smör eller olja.
– En vegetarisk kebab är något som våra konsumenter efterfrågat en längre tid. Kebaben
erbjuder ännu en möjlighet att äta vegetariskt på ett smidigt sätt. Den kompletterar vårt övriga
sortiment bra och gör det enkelt att laga snabb och god vegetarisk mat, säger Hanna
Wennerdal, marknadsansvarig på Hälsans Kök.
Fler och fler svenskar vill dra ner på sitt köttätande och äta mer vegetariskt. I en undersökning
nyligen utförd på uppdrag Hälsans Kök framkom att 61 procent av svenskarna vill leva
grönare genom att äta mer vegetarisk mat. Hälsans Kök är marknadsledande inom sitt område
och fortsätter inspirera med vegetarisk variation.
– Vi på Hälsans Kök arbetar ständigt för att utöka vårt sortiment för att kunna erbjuda
välsmakande vegetarisk mat. I samband med lanseringen av kebaben släpps också ett flertal
inspirerande recept med kebab och andra produkter på hälsanskök.se, avslutar Hanna
Wennerdal.
Produktinformation
Hälsans Köks vegetariska kebab består huvudsakligen av rehydrerat vete- och sojaprotein. Kebaben är
djupfryst och säljs i förpackningar om 280 gram. Den har ett rekommenderat cirkapris på 36-40
kronor och finns i butik nu.

Om Hälsans Kök
Hälsans Kök har producerat välsmakande vegetariska rätter i över 25 år. Produkterna har en unik, patenterad mix av vete- och sojaprotein
och utöver dessa finns även ett antal grönsaksbaserade produkter. Hälsans Köks moderföretag Tivall är en av världsledarna inom vegetarisk
mat med ett brett utbud av produkter tillgängliga i hela Europa, USA, Australien och Mellanöstern. Läs mer om Hälsans Kök på
http://www.halsanskok.se eller https://www.facebook.com/HalsanskokSverige.

