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Marknadens första ekologiska och vegetariska pytt 
ger matgäster en färgsprakande klimatsmart måltid  

Intresset att äta både ekologiskt och vegetariskt har ökat i snabb takt, 
framförallt hos yngre. FoodSolution inom Orkla Foods Sverige lanserar 
nu marknadens första ekologisk och vegetarisk pytt från Felix, som 
passar perfekt på skolor och lunchrestauranger.  
 

Nästan 40 procent av alla svenskar är flexitarianer och 20 procent av ungdomarna är 

vegetarianer*.  En del väljer vegetarisk mat av miljöskäl eller hälsoskäl, andra av etiska 
eller helt enkelt för att de tycker att det är godare. 8 procent äter dessutom vegetarisk för 
att värna om klimatet. Detta ställer krav på maten som serveras till elever i skolmatsalen 
eller på lunchrestauranger.    
 
Nu lanseras Felix Ekologiska och Vegetariska pytt, en modern pytt med basen linser, kikärtor 

och broccoli. Ingredienserna ger ett fint tuggmotstånd och tillsammans blir de till en 

färgsprakande måltid. Pytten gör det möjligt för kockar att enkelt tillmötesgå gästernas 

önskan om mer grönt på menyn. Dessutom har den nya pytten mer än 80 procent längre 

klimatpåverkan jämfört med en ox-pytt.*  

 

- Våra kunder har visat ett stort intresse för både vegetarisk och ekologisk mat. Därför är det 

extra roligt att kunna erbjuda marknadens första kombinerade vegetariska och ekologiska 

pytt till både lunchgäster på restauranger och elever i skolmatsalar, säger Ellinor Persson, 

marknadschef på FoodSolutions på Orkla Foods Sverige.  

 
Felix Ekologiska och Vegetariska pytt är tillagad på Orkla Foods Sveriges anläggning i Eslöv. 

FoodSolutions inom Orkla Foods Sverige erbjuder restauranger och storkök ett brett utbud 

av både vegetariska och veganska produkter. 

 

 

* Ekomatcentrum.se  

** Klimatberäkningarna för ingredienserna är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.2) och i övrigt på Orklas 

anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter. 
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