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Hälften av Hälsans Köks sortiment blir veganskt

Hälsans Kök breddar sitt veganska sortiment i både
kyl- och frysdisken
Efterfrågan på veganska produkter fortsätter öka. Nu anpassar Hälsans Kök flera av
sina produkter till att bli helt veganska, bland annat burgare, nuggets och schnitzlar.
I samband med detta blir hälften av Hälsans Köks sortiment helt veganskt. Produkterna
finns i både kyl- och frysdisken från vecka 38.
Allt fler väljer att bli veganer* vilket innebär att man avstår från alla animaliska produkter
som t.ex. kött, fisk, fågel, ägg och mejerier. Därför lanserar nu Hälsans Kök ett bredare
sortiment av veganska produkter som förenklar matlagningen för de som helt vill undvika
animaliska ämnen i sin kost.
– Var tionde svensk är vegan eller vegetarian och trenden pekar på att allt fler svenskar väljer
att bli flexitarianer, eller halvvego. Nu satsar vi stort mot vår veganska målgrupp där
efterfrågan på icke-animaliska produkter ökat kraftigt de senaste åren. Totalt anpassar vi sex
av våra produkter till att bli helt veganska, vilket innebär att hälften av vårt sortiment nu blir
veganskt, säger Johannes Erlandsson, Business Expansion Manager, Hälsans Kök.
Produktinformation
Tre nyheter i kyldisken: de veganska nykomlingarna
Vegoschnitzel och Soja nuggets, tillsammans med Grillade
filéer som är ovo-vegetariska – vilket innebär att de innehåller
ägg som enda animalisk produkt.
Varje förpackning innehåller
150-200 gram och har ett
cirkapris på 28 kronor.
Fyra nyheter i frysdisken: Bullar,
Schnitzel, Soja Nuggets samt
Burgare i både normal- och
storpack. Alla fyra produkter är
veganska. Varje förpackning innehåller 300-332 gram och har ett cirkapris på 35 kronor.
Burgare i storpack innehåller 750 gram och har ett cirkapris på 60 kronor.

Vad är vad?
Vegan/vegetarian: En vegan eller vegetarian avstår från alla animaliska produkter
som kött, fisk, fågel, ägg, mejeriprodukter och honung m.m.
Lakto-vegetarian: Avstår alla animaliska produkter utom mejeriprodukter.
Ovo-vegetarian: Avstår från alla animaliska produkter utom ägg.
Lakto-ovo-vegetarian: Avstår från alla animaliska produkter utom mejeriprodukter
och ägg.
Flexitarian: Avstår medvetet från kött, fisk eller fågel emellanåt.

* Demoskop gjorde en undersökning under februari och mars 2014 på uppdrag av Djurens Rätt, som visade att
4 procent av Sveriges befolkning är veganer. Detta är en fördubbling mot 2009 då Demoskops undersökning
visade att 2 procent var veganer.

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:
Johan Axelsson, presskontakt Prat PR
Tel: 0709-10 10 43
E-post: johan.axelsson@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.

