
EFTERFRÅGAN PÅ 
 EKOLOGISKT OCH  

VEGETARISKT ÖKAR!

För att svara på detta  
behov presenterar 

vi på Lecora nu en helt  
ny serie produkter



9520  Quenell gjord på mungfärs EKO, 1000 g

Efterfrågan på ekologiskt och vegetariskt ökar, vi märker också att önskemål  
om nya smaker och varianter blir allt fler.

För att möta efterfrågan har vi under ett års tid arbetat 
med att utveckla en helt ny serie ekologiska och  
vegetariska produkter. Nyheten finns i valet av råvaror. 
Våra nya produkter är baserade på mungbönan. Mung- 
bönor är en art från familjen ärtväxter som ursprungligen 
kommer från Indien. Mungbönan är rik på protein, fiber  
och järn och har en bra smakbalans. Tillsammans med  

mungbönan och andra vegetariska ingredienser bl.a. 
couscous och kikärtor har vi utvecklat tre helt nya  
artiklar som vi hoppas ska passa de flesta typer av  
restauranger och serveringar. Mungbiffen och  
Mungnuggets är färdiga och behöver bara värmas.  
Mungfärsen är till för er som vill skapa era egna rätter.

Tre ekologiska och vegetariska 
nyheter från Lecora i Vadstena



2145  Mung Biff EKO, 50 g

2135  Mung Nugget EKO, 15 g

egan

Utvecklingen av Mungprodukterna började med en vegeta-
risk/ekologisk temadag tillsammans med Borgaskolan som 
ingår i Malmöstads skolor. Målet var att hitta en vegetarisk 
och ekologisk produkt som smakar bra och får ett hemlagat 
utseende vid tillagning.

Marcus Jonasson, kock på Borgaskolan



Efterfrågan på ekologiskt 
och vegetariskt ökar, 
vi märker också att 
önskemål om nya smaker 
och varianter blir allt fler

ART NR PRODUKT VIKT/ENHET ANTAL/KRT NETTO KG/KRT

LECORA
2135 Mung Nugget EKO, NYHET! 15 g ca 175 2,65 kg
2145 Mung Biff EKO, NYHET! 50 g ca 88 4,4 kg
9520 Mungfärs EKO, NYHET! 1000 g 6 6 kg

Mung Nugget EKO väger 15 g,  
storleken gör att den passar bra  
tillsammans med t ex nudelsallad, 
pasta eller som tillbehör med andra 
grönsaker från salladsbuffén.

Mung Biff EKO passar serveringar där 
man vill ha ett vegetariskt alternativ 
tillsammans med de vanliga tillbehö-
ren på tallriken som t ex potatismos 
eller pasta. De kan även användas till 
att göra en ekologisk vegoburgare.

Mungfärs EKO är till för er som vill 
skapa era egna rätter. Färsen kan 
kryddas upp mer och du kan tillsätta 
t ex black beans för att få en annan 
färg och struktur. Begränsningarna 
sätter du själv efter dina egna idéer 
och önskemål.

Mungsortimentet produceras av  
Lecora AB, Kvarnbacksvägen 6, 592 41 Vadstena  •  Tel: 0143-298 00  •  www.lecora.se

INGREDIENSER:
Mungbönor*, couscous*, kikärtor*, vitkål*, 
havregryn*, lök*, vatten, broccoli*,  
solroskärnor*, potatisflingor*, potatismjöl*, 
vegetabilisk olja* (raps och solros i  
varierande proportion), buljong** (salt, lök, 
socker, maltodextrin (majs)), salt, curry*, 
spiskummin*, svartpeppar*, vitlökspulver*, 
koriander*. 

*Ekologisk råvara
**KRAV-godkänd råvara

NÄRINGSVÄRDE/100 G:
Energi 1300 KJ / 300 Kcal 
Fett 19,0 (varav mättat 1,4)
Kolhydrater 22,0 (varav sockerarter 1,6)
Protein 6,6
Salt 1,5

egan

Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista  •  Tel: 08-672 07 50  •  www.saljpartner.com


