
Protein for the planet ®

Quorn Burgare Vegan
Nyhet!



Quorn är vårt mest välkända vegetariska varumärke. Magin ligger i Quorns unika ingrediens 

– Mycoprotein (en mikroorganism tillhörande svampfamiljen), ett protein som är fullt av 

fiber, kolesterolfritt, har en låg halt av mättat fett, och som inte innehåller soja. Det krävs 

90 procent mindre markyta för att producera Quorn Färs jämfört med nötfärs. Nyttigt både 

för dig och planeten! Alla våra burgare går utmärkt att tillaga både på grillen och i ugn.

Bra både för dig och planeten! 
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Protein for the planet ®

Quorn Ultimate Burger
FINDUS 96013346, 6,12 KG (3 x 2,04 kg), 113 g/st

Den ultimata burgaren som passar alla – köttälskare som 
veganer. En vegansk burgare som är full av smak och har 
en saftig, matig konsistens. Perfekt för alla som vill äta mer 
klimatsmart men behålla smakupplevelsen!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Vatten, texturerat protein (VETEGLUTEN,
ärtprotein, VETESTÄRKELSE, VETEMJÖL, ärtproteinisolat), vegetabiliska 
oljor (solrosolja, palmolja, kokosolja), mycoprotein (10%), naturlig arom, 
rödbetsjuice (rödbeta, citronjuicekoncentrat), stabiliseringsmedel:
metylcellulosa; potatisprotein, KORNMATLEXTRAKT.

Quorn Burgare Vegan
FINDUS 96013801, 6 KG (3 x 2 kg), 80 g/st

Quorns populära originalburgare blir nu vegan, givetvis  
med samma goda smak och fina textur! Storleken passar 
både som enkel och dubbel burgare.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mycoprotein (38 %), texturerat VETE- 
PROTEIN (VETEMJÖL, färg: sockerkulör; stabiliseringsmedel: natrium- 
alginat), vatten, lök, vegetabiliska oljor (palmolja, rapsolja), potatis- 
protein,aromämnen (innehåller rökarom), VETEGLUTEN, potatisstär-
kelse, konsistensmedel: kalciumklorid; rostat KORNMALTEXTRAKT, 
stabiliseringmedel: karragenan, ärtfiber.

Quorn Burgare Southern Style
FINDUS 96013218, 5 x 1 kg, 63 g/st

En smakrik, krispig burgare med inspiration av  
amerikanska södern. Ett perfekt alternativ till kyckling! 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mykoprotein (56%), VETEMJÖL  
(innehåller tillsatt kalcium, järn, niacin och tiamin), vatten, vegetabiliska 
oljor (solrosolja och rapsolja), rehydrerad ÄGGVITA från frigående höns, 
MJÖLKPROTEINER, naturligt smakämne, VETEGLUTEN, salt, kryddor 
och kryddextrakt (svartpeppar, cayennepeppar, bockhornsklöver,  
muskot, svartpepparextrakt, fänkålsextrakt, kryddpepparextrakt), jäst, 
konsistensmedel: kalciumklorid, kalciumacetat; VETESTÄRKELSE,  
rismjöl, färgämne: paprikaextrakt.

Burgare för bredd och variation!

Nu helt vegansk!


