PRESSMEDDELANDE:

GRILLA GRÖNT - FÖR MILJÖN OCH HÄLSAN!
Dags att byta ut köttbiten på grillen mot växtbaserade biffar, korvar och grönsaker.
Nu utökar Veggyness sitt sortiment av unika och veganska grillprodukter med
bland annat kryddkorven Merguez, en ostbugare och en Bratwurstkorv fylld med
vegan ”ost” som smälter när den grillas!
Nej, det är inte svårare att grilla varken grönsaker eller vegokorvar. Varsågod här får du tips hur
du lyckas med grönt på grillen!

GRÖNA GRILLTIPS
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•

Använd samma teknik för vegoprodukter som när du grillar kött. Du kan marinera och
behandla grönsaker och vegoprodukter precis som kött och fågel.
Lär dig grönsakernas kärntemperatur så får råvarorna en perfekt konsistens.
Helgrilla grönsakerna så förblir de saftiga, goda och får ett krispigt tuggmotstånd – om man
inte skär i en råvara så sipprar nämligen inte saften ur.
Använd en vanlig grill – gasolgrillar ger mer utsläpp av koldioxid. Undvik engångsgrillar
eftersom de är tillverkade av aluminium och har ett tändningspapper som är impregnerat
med paraffin.
Tänd grillen med en eltändare och använd tändvätska av etanol.
Välj grillkol som är FSC-märkt vilket innebär att varorna kommer från skogar som sköts på ett
miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt sätt.
Väj ekologiska grönsaker och veganprodukter!

Det här är en fusion av två nya
innovationer: den saftiga och
rökta seitanbiffen* och en
ekologisk vegan ”ost” som
smälter i ugnen, på grillen
eller i stekpannan vilket gör
biffen otroligt krispig, rek pris
49,90 kr, hos ICA, COOP mfl.
Merguez är en kryddkorv
som ursprungligen är från
Nordafrika och som normalt
görs av lamm eller nötkött
– nu äntligen tillgänglig i en
helt vegansk variation! Korven
passar bra att grilla eller som
ett exotiskt inslag i grytor, rek
pris 59,90 kr, hos ICA, COOP

Den här Bratwurst-korven
är fylld med vegan “ost”
som smälter när korven
steks, vilket ger en härligt
krämig konsistens. Perfekt
att lägga på grillen eller i
stekpannan. Detta är den
första ekologiska vegan
korven med veganost!
Rek pris 44,90 kr,
hos ICA, COOP mfl.

FÖRETAGET VEGGYNESS
Veggyness veganprodukter är baserade på ekologiskt veteprotein. De är producerade av 100 procent växtbaserade ingredienser, fria från både ägg och laktos.
* Seitan är en glutenproteinprodukt, helt vegansk och en utmärkt produkt i en vegansk eller vegetariansk kost då den innehåller mycket protein och kan användas i
alla möjliga olika former och konsistenser. Seitan har en månghundraårig tradition i Asien.

För mer info, produktprover och högupplösta bilder, kontakta press@biofood.se.

