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Veg of Lund vinnare i World Food Innovation Awards 
 
Det svenska livsmedelsbolaget Veg of Lund har fortsatta framgångar på den 
internationella livsmedelsarenan. I årets upplaga av World Food Innovation Awards 
vann bolagets potatisbaserade dryck, DUG®, första pris i kategorin Best Allergy-
Friendly Product och nådde hög placering i tre övriga kategorier, med ett specialpris 
i kategorin Bästa växt-baserade dryck. I den internationella jurybedömda tävlingen 
deltog totalt 276 produkter från 22 länder. 
 
”Vår smoothieprodukt vann 2018 och nu följer vi upp med vår potatisdryck DUG®. Det är ett stort 
erkännande för Veg of Lunds arbete och vår unika produkt som vi lanserar på konsument-
marknaden inom några månader”, säger Thomas Olander, VD för Veg of Lund. ”Vi är glad över att 
vunnit i kategorin Bästa allergivänliga produkt men minst lika glada och stolta över att vara runner-
up och få ett speciellt erkännande också i den viktiga kategorin Bästa växtbaserade dryck, efter 
livsmedelsjätten Nestlé.” 
 
World Food Innovation Awards är en av de äldsta och mest etablerade utmärkelserna för 
växtbaserade livsmedel och tävlingens mål är att lyfta fram innovation inom alla segment i 
branschen. I årets upplaga, den sjunde i ordningen, var det rekordstort deltagande och flera av 
världens största livsmedelsbolag medverkade med sina främsta produkter. I sin motivering till valet 
av DUG® som vinnare lyfter juryn fram att ”Detta är ett väldigt komplett koncept i form av 
förpackning, hållbarhet och kreativitet, som också visar hur potatis kan användas på många sätt i 
kategorin växt-baserade livsmedel.” 
 
DUG® var nominerad i kategorierna: 
- Best Allergy-Friendly Product (Bästa allergivänliga produkt) 
- Best CSR/Sustainability Initiative (Bästa hållbarhetsinitiativ) 
- Best Health or Wellness Drink (Bästa hälso- eller välbefinnande dryck)  
- Best Plant-Based Beverage (Bästa växtbaserade dryck) 
 
För mer information om tävlingen och de olika kategorierna: 
https://www.foodbev.com/news/world-food-innovation-awards-2021-winners-announced/ 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Thomas Olander (VD)  
Telefon: 0709 359 863 
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 
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mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan 
kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se. 


	Veg of Lund vinnare i World Food Innovation Awards

