
Här kommer en presentation över vårt vegetariska sortiment inom snabbmat: 

Mini Meal med bulgur & quinoa kikärtor, grillade grönsaker och Kalamataoliver. 

Varumärke/leverantör:  Good, Nordic Lunch 

EAN 7330247360173 

 Ingredienser: Bulgur & Quinoa Kikärtor 59 %: (kikärtor, bulgur (vete), röd quinoa, 

marinad (vatten, rapsolja, salt, vitvinsvinäger, socker, krydda, modifierad 

potatisstärkelse, konserveringsmedel (E202, E211), tomat, jästextrakt, persilja, 

kryddextrakt (paprika)), persilja, gräslök), grillad paprika och auberginer 33 %: (paprika, 

auberginer, solrosolja, vatten, ättika, salt, tomat, persilja, vitlök, chili, socker, 

surhetsreglerande medel (E330, E575), stabiliseringsmedel (E509), naturlig arom: 

mynta), kärnfria Kalamataoliver 8 %: (Kalamataoliver, salt, vinäger, solrosolja). OBS: Kan 

innehålla spår av kärnor. 

 

Näringsvärde:   

 

Parameter/värden Per 100g Per produkt RI *
% av RI per 

produkt**

Energi, kJ 500 850 8400

Energi, kcal 120 203 2000 10%

Fett, g 4,5 7,6 70 11%

varav mättat fett, g 0,6 1 20 5%

Kolhydrater, g 14,7 25 260 10%

varav Sockerarter, g 1,2 2 90 2%

Protein, g 3,2 5,4 50 11%

Salt, g 0,1 0,2 6 3%

* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kj/2000kcal)

** Procent av referensintaget per produkt

Näringsvärden

 

 

Minimeal med bulgur & quinoa kikärtor, falafel och hummus.  

Varumärke/leverantör:  Good, Nordic Lunch 

EAN: 7330247360104 

Ingredienser: Bulgur& Quinoa Kikärtor 58 %: (kikärtor, bulgur (vete), röd quinoa, marinad 

(vatten, rapsolja, salt, vitvinsvinäger, socker, krydda, modifierad 

potatisstärkelse, konserveringsmedel (E202, E211), tomat, 

jästextrakt, persilja, kryddextrakt (paprika)), persilja, gräslök), 

kikärtor 23 %: (kikärtor, lök, mannagryn (av vete), rapsolja, persilja, 

vitlök, salt, bakpulver (E450, E500, E170, vetemjöl), spiskummin, 

förtjockningsmedel (E461), kryddextrakt (bl. a selleri och 

cayennepeppar), hummus19 %:(kikärtor, vatten, sesampasta, vitlök, 

salt, stabiliseringsmedel (E412, E330, E202)). 



  

   

Näringsvärde:   

 

Parameter/värden Per 100g Per produkt RI *
% av RI per 

produkt**

Energi, kJ 670 1742 8400

Energi, kcal 160 416 2000 21%

Fett, g 4 11 70 16%

varav mättat fett, g 0,6 1,5 20 8%

Kolhydrater, g 21 56 260 22%

varav Sockerarter, g 1 2 90 2%

Protein, g 6 17 50 34%

Salt, g 0,5 1,4 6 23%

* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kj/2000kcal)

** Procent av referensintaget per produkt

Näringsvärden

 

 

Fralla med semitorkad tomat och sallad  

Varumärke/leverantör:  Good, Nordic Lunch 

EAN:   7330247302517 

 

 

Ingredienser: Ljus fralla 64 %: (vetemjöl, vatten, surdeg av fullkornsråg, fullkornsmjöl av råg,  

salt, rapsolja, sirap, maltmjöl av korn, fermenterat vetemjöl, jäst, vetegluten, druvsocker,  

emulgeringsmedel (solroslecitin), vegetabiliskt fett (raps), mjölbehandlingsmedel (enzym, E300),  

maltmjöl av korn), semitorkad tomat 21 %: (tomater, solrosolja, havssalt, vitlök, oregano),  

margarin 8 %: (vatten, vegetabilisk olja (solrosolja, linfrö, raps, palm), modifierad stärkelse, salt,  



kaliumklorid, emulgeringsmedel (E471 från vegetabiliska fettsyror, solroslecitin),  

konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E330), arom, A- och D-vitaminer),  

salladsblad 7 %. 

 

Parameter/värden Per 100g Per produkt RI *
% av RI per 

produkt**

Energi, kJ 996 1176 8400

Energi, kcal 238 281 2000 14%

Fett, g 7 8,4 70 12%

varav mättat fett, g 1,5 1,7 20 9%

Kolhydrater, g 37 44 260 17%

varav sockerarter, g 1 1,2 90 1%

Protein, g 6 7 50 14%

Salt, g 0,7 0,8 6 13%

* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kj/2000kcal)

** Procent av referensintaget per produkt

Näringsvärden

 

 

Oumph wrap 

Varumärke/leverantör:  Wrapsons 

EAN: 7350035630615 

Ingredienser: Bröd[Vetemjöl, 
vatten, rapsolja, socker, 
emulgeringsmedel (E471), 
jäsmedel (E500, E450), 
salt, syra (äppelsyra)], 
coleslow 25%[Vikkål, morot, 
soygurt 11.8%(Sojabas 
(vatten, sojabönor 9,4 %), 
polydextros(kostfiber), glukos, 
modifierad majsstärkelse, socker, 
trikalciumfosfat,förtjockningsmedel 
(pektin), salt, yoghurtkultur, 
lactobacillusacidophilus, 
bifidobacterium lactis),kryddor 
(senap, selleri)], sallad, 
pulled oumph 18% [Vatten, 
sojaproteinkoncentrat 
15%, bbqsås [vatten, 
kryddor(rörsocker, salt, 
tomat, lök, vitlök, paprika, 
ingefära,persilja, svartpeppar, 
cayennepeppar), tomatpuré, 
senap(vatten, senapsfrö, 
socker, ättikssprit, salt, 
kryddor)äpplejuicekoncentrat, 
vitvinsvinäger, förtjockningsmedel 
(xantangummi), citroncyra, rökt 
salt]], picklad rödlök 2%[Rödlök, 
lag(socker, vatten, ättiksprit, salt, 
naturlig arom)] 

 



Näringsvärde per 100g 
Energi (kJ) 550 
Energi (kcal) 130 
Fett(g) 2.7 
Summa mättade 
fettsyror(g) 
< 0.5 
Kolhydrater(g) 20 
-varav Sockerarter(g) 3.2 
Protein(g) 5.6 
Salt(g) 0.7 

 

Wrap – Falafel, bulgurmix & soygurt 

Varumärke/Leverantör: Wrapsons 

EAN: 7350035631032 

 

 


