	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Hälsans	
  Kök	
  satsar	
  stort	
  på	
  ny	
  vegetarisk	
  destination	
  	
  

Vegetariskt,	
  lättlagat	
  och	
  färskt	
  i	
  kyldisken
Vegotrenden är fortsatt stark och sex av tio svenskar vill äta mer vegetariskt*. För att
göra det ännu enklare att laga god vegomat i vardagen lanserar Hälsans Kök för första
gången ett kylt sortiment med sju välsmakande produkter som kan tillagas direkt. Tre
av nyheterna, som finns i butik vecka 17, är dessutom helt veganska.
Grillade vegobitar, vegofärsbiffar samt spenat- och ostbiffar är bara några exempel på
Hälsans Köks goda och lättlagade nyheter i kyldisken. Nu kan hela familjen hitta sina köttfria
färska favoriter, som går att tillaga direkt!
- Många är nyfikna på vegetarisk matlagning och vill gärna att det ska vara smidigt, enkelt
och gott. Därför satsar vi nu på en ny spännande vegetarisk destination - kyldisken. Hälsans
Kök vill vara med och utveckla vegomatscenen och med våra nya kylda köttfria alternativ vill
vi att fler ska upptäcka hur smidigt det kan vara att laga vegetariskt, oavsett om man lagar till
sig själv, vännerna eller hela familjen, säger Johannes Erlandsson, Business Expansion
Manager, Hälsans Kök.
Produktinformation
I Hälsans Köks kylda sortiment ingår följande produktnyheter: falafel, grillade vegobitar,
linsbiffar, spenat- och ostbiffar, vegobullar, vegofärsbiffar och vegokorv. Se det bifogade
produktbladet för mer information.
Produkterna finns i butik från vecka 17, 2015 och
har ett cirkapris på 28 kronor. Varje förpackning
innehåller 160-200 gram.
* Siffran är hämtad från Hälsans Köks undersökning som
genomfördes av opinions- och
marknadsundersökningsföretaget YouGov i augusti förra
året. 1007 intervjuer med män och kvinnor 18-74 år i
Sverige genomfördes via internet.

	
  
	
  
	
  
	
  
För mer information, kontakta:
Johannes Erlandsson, Business Expansion Manager, Hälsans Kök
Tel: 070 611 1232
E-post: johannes.erlandsson@tivall.nestle.com
För produktprov och högupplösta bilder, kontakta:
Elin Christoffersson, presskontakt Prat PR
Tel: 0708-89 84 21
E-post: elin.christoffersson@prat.se
Om Hälsans Kök
Hälsans Kök har producerat välsmakande vegetariska rätter i över 45 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.

	
  
	
  

