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O H M U N G O O D.C O M

Mung bean burger
Perfekt med avokado, majs, mango, inlagd
lök, vegansk ost, majonnäs och koriander

Mung bean bits
Grym  i en banh mi med gurka, 
morot, salladslök, mynta, koriander,
picklad lök, jordnötter och siracha 

Behind the beans
Grundare och entreprenör Caroline Nilsson 
med matkreatör och marknadsförare Lisa 
Laurell  ligger bakom varumärket och 
arbetar aktivt för att erbjuda en bättre 
växtbaserad smakupplevelse till fler.

@Ohmungood
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Varför välja 
Oh Mungood?

Mung Bean Mince
Inom kort lanserar vi en neutralt smaksatt formbar 

färs. Perfekt för taco, bolognaise eller när du vill 

forma och krydda egna biffar och bollar.

Artikelnummer: 3265

Märkningar: 

KOMMER 

SNART!

Oh Mungood är den nyfikna innovatören av naturliga och 
hållbara livsmedelsprodukter med en fantastisk smak 
och härlig konsistens.

Vår vision är att skapa smakupplevelser som får dig på fall. Sma-
kupplevelser som gör det enkelt för dig att välja växtbaserat – 
inte för att du behöver, utan för att du vill. 

Våra produkter är ekologiska, svenskproducerade och helt 
utan tillsatser. Huvudråvaran är mungböna som har ett
flertal hälsofördelar.

Med våra produkter kan ni erbjuda veganskt, 
gluten- laktos och sojafritt på menyn!
Produkterna är dessutom väldigt enkla och 
snabba att tillaga.

Reviews från branschen 
”Era produkter är mycket goda.Vi fick till en frasig yta och de var samtidigt saftiga inuti.
Både burgaren och bitsen! Bitsen friterade vi. God smak och bra balans.” 
- Paul Svensson, kock och innovatör 

”Åh satan vad gott”
- Fredrik Eriksson, En av Sveriges mest meriterade kockar

”Den absolut godaste veganska biff/boll jag någonsin ätit. En produkt som smakar mycket, har härlig 
konsistens och inte alls försöker likna kött utan är sin helt egna grej.”
- Malin Kendle, VD Enjoy Meals 

Galet goda
Inga tillsatser 
Ekologiska 

Högt proteininnehåll

Gluten-, laktos-, och sojafria
Många hälsofördelar
Svenskproducerade
Snabb & enkel tillagning

Mung Bean Burger

Mung Bean Bits

Stek, grilla, rosta i ugn eller fritera. 
Innehåll: Mungbönor, Råris, Lök, Vitlök, 

Koriander, Spiskummin, Bockhornsklöver, 
Cayennepeppar, Lagerblad, Salt, Rödbeta

Fryst produkt . Proteininnehåll 10,1 g per 100 g

Storpack mungburgare 
5,1 kg krt med insatspåse (44 st x115 g)
Artikelnummer: 3263

Tillagas med fördel direkt från frysen.
Stek, grilla, rosta i ugn eller fritera. 
Innehåll: Mungbönor, Råris, Lök, Vitlök, 

Koriander, Spiskummin, Bockhornsklöver, 
Cayennepeppar, Lagerblad, Salt, Rödbeta

Fryst produkt. Proteininnehåll 10,1 g per 100 g

Storpack mungbits 
6,0 kg krt med insatspåse  (352 st x 17 g)
Artikelnummer: 3264


