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Veg of Lunds nya direktbil kommer lastad med
växtbaserade smoothiedrycker
Sedan några veckor rullar Veg of Lunds direktbil på de skånska vägarna. I lasten finns
bolagets växtbaserade smoothieprodukt som marknadsförs under namnet My
Foodie© och bakom ratten sitter Andreas Svenberg. Han har ansvar för att flaskorna
finns tillgängliga på försäljningsställen som mindre butiker, caféer, gym och idrottsanläggningar.
Veg of Lund inledde försäljningen enligt sitt direktbilskoncept under mars månad. Efter en positiv
start drabbades bolaget av effekterna i samband med corona-pandemin, vilket orsakade lägre
försäljningsvolym än planerat och förseningar i expansionstakten. Veg of Lund bedömer att en
återgång till normala konsumtionsmönster kommer att ske.
”Med direktbilen når vi ut till de butiker, caféer, gym och idrottsanläggningar som öppnat efter att
ha anpassat sin verksamhet till de nya regelverk som gäller avseende folksamlingar, avstånd och
utrustning”, säger marknads- och försäljningschefen Roy Giordano. ”Det känns bra att vi även kan
leverera till dem som arbetar inom sjukvården, där många arbetar under stor ansträngning och kan
behöva ett hälsosamt mellanmål”.
”Den grundläggande idéen med vårt direktbilskoncept är att bygga relationer med medvetna och
engagerande konsumenter och ge dem möjlighet att ställa frågor samtidigt som vi får återkoppling.
Detta är viktigt i vårt fortsatta arbete att utveckla fler produkter på vår patenterade emulsion
bestående av potatis och rapsolja, innehållande omega-3 samt fri från allergener. En av de
produkter som vi har kommit långt med är vår ”potatismjölk”. Det är en alternativ mjölkprodukt
med en stark kombination av lågt klimatavtryck, effektiv markanvändning och mycket låg
vattenförbrukning som tillsammans med unik smak kommer att uppskattas av många konsumenter
när vi lanserar i höst”, säger Roy Giordano.

Andreas Svenberg levererar växtbaserade smoothiedryck till butiker, caféer och idrottsanläggningar i södra Sverige.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se
Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet.
Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion
bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie ® som sin första produkt,
vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari
2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs
mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan
kontaktas via telefon 08-684 211 10 eller mejl adviser@eminova.se.
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