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Veg of Lund lanserar sin växtbaserade smoothie i ny typ av 
förpackning 
 
Med start första halvåret 2021 inleder Veg of Lund försäljning av bolagets 

växtbaserade smoothieprodukter i Tetra Prisma-förpackning från Tetra Pak. 

Förpackningen rymmer samma volym My Foodie® som glasflaskorna men har en 

lägre totalvikt. Den nya förpackningen klarar bolagets krav på kvalitet och hållbarhet 

samtidigt som den möter nya konsumentkategoriers önskemål om bekvämlighet och 

tillgänglighet.  

 

Livsmedelsutvecklingsföretaget Veg of Lunds smoothie-sortiment i tre olika smaker marknadsförs 

sedan 2018 under namnet My Foodie® i Sverige och Storbritannien. Det senaste året har 

produkterna lanserats på nya marknader, Kina och Grekland, och nya konsumentkategorier och 

försäljningskanaler har tillkommit. För att möta efterfrågan lanserar Veg of Lund kartong-

förpackningar från Tetra Pak som bevarar innehållets näringsvärde och smak samt minskar 

transportkostnaderna. 

 

”Glasflaskor med 250 ml är en bra förpackning som uppskattas av kunder som caféer och 

småbutiker, med My Foodie® i kartongförpackningar når vi även konsumenter som vill köpa med 

sig flera förpackningar och vi får tillgång till nya försäljningskanaler”, konstaterar Thomas Olander, 

VD för Veg of Lund. ”Vår ambition är att leverera förpackningar som bidrar till en cirkulär ekonomi 

med låga koldioxidutsläpp, förpackningar som är tillverkade av förnybara material som är fullt 

återvinningsbara, parallellt med vårt fokus på livsmedelssäkerheten.” 

 

Produktion och förpackning sker i Framptons anläggning i Shepton Mallet, Somerset, England, och 

My Foodie® i kartongförpackning kan skickas till Veg of Lunds kunder i Storbritannien och övriga 

länder.  

 
 
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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