
   
 

Arla Foods är världens åttonde största mejeriföretag och världens största leverantör av ekologiska mejeriprodukter. Den samlade 
mjölkinvägningen är på cirka 8,6 miljarder kilo och omsättningen cirka 70 miljarder svenska kronor. Det är en kooperativ förening som ägs 
av cirka 7 600 svenska och danska mjölkbönder. Arla Foods har produktion i 13 länder och försäljningskontor i ytterligare 20 länder. Med 
rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten 
omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter. 

 
 

Fakta om Bregott mindre 
 
Bregott mindre är Bregott-familjens nytillskott. Den har Bregotts goda och fylliga smak, men är 
ett mycket lättare Bregott med sin fetthalt på endast 43 procent.  
 
Volymtrend*** 
Marknaden för bordsmatfett har på två år vuxit med 3,3 %. Under samma period har Bregott totalt 
vuxit med 25 %. Produkter med 41-60 % fetthalt har ökat med 8 %, medan lätta produkter (som har en 
fetthalt på mindre än 41 % fetthalt) har minskat med cirka 17 %. 
 

Marknadsandelar*** 
Fullfeta produkter med mer än 60 % fetthalt har 46 % volymandel. 
Produkter med sänkt fetthalt på 41-60 % fetthalt har 13 % volymandel. 
Lättprodukter med en fetthalt på högst 41 % har 41 % volymandel. 
 

Bregottfamiljens fetthalter 
Bregott mindre 43 % NYHET! 
Bregott mellan 60 % 
Bregott normalsaltat 75 % 
Bregott extrasaltat 75 % 
Bregott ekologisk 75 % 
Bregott med havssalt 80 % 
 

Ingredienser 
Bregott mindre är en mattfettsblandning. Fetthalten är 43 %, varav 59 % är mjölkfett och 41 % är 
rapsolja. Bregott mindre innehåller 43 % mindre fett än Bregott normalsaltat. Ingredienser är: vatten, 
smör, rapsolja, grädde, modifierad potatisstärkelse, mjölksyrakultur, salt 1 %, konserveringsmedel 
(kaliumsorbat) samt vitamin A & D. 
 
Eftersom fetthalten i Bregott mindre är mycket lägre än i Bregott normalsaltat behövs två tillsatser - 
konserveringsmedlet kaliumsorbat för hållbarhetens skull, samt modifierad potatisstärkelse. 
Modifierad potatisstärkelse från svensk potatis ger produkten konsistens precis som potatismjöl gör i 
hemlagad sås, och ger Bregott mindre sin bredbarhet på smörgåsen. 
 
Rekommenderat konsumentpris  
600 gram: 27 kr/st (45 kr/kg) - som Bregott normalsaltat, extrasaltat och mellan 
300 gram: 18,50 kr/st (61,50 kr/kg) - som Bregott normalsaltat, extrasaltat och mellan 

 
Funktionalitet 
Bregott mindre passar bäst till smörgås eller kex. Produkten går inte att frysa och rekommenderas inte 
till stekning och bakning. Bregott mindre har en hållbarhet på 10 veckor. 
 

Källsortering/återvinning 
Bägaren och skyddsoblaten sorteras som pappersförpackningar och locket som plastförpackning. 
 

Råvarornas ursprungsland 
Rapsoljan, grädden och smöret kommer från Sverige. Vid brist på svensk grädde eller svenskt smör 
används råvaror från Finland eller Danmark. 
 
*** Dagligvaruhandeln totalt siffror i rullande helår vecka 1, 2011 från undersökningsföretaget The Nielsen Company 

 


