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Veg of Lund lanserar sin växtbaserade dryck DUG® – först 
ut är ICA Kvantum Liljeholmen i Stockholm 
 
Nu finns en ny växtbaserad potatisbaserad dryck, DUG®, i Sverige. Första butik att 
erbjuda sina kunder ett alternativ till animalisk mjölk och andra växtbaserade 
drycker är ICA Kvantum Liljeholmen i Stockholm. 
 
”Lanseringen är ett viktigt steg för Veg of Lund och vi ser fram emot att möta konsumenterna med 
vår nya smakliga potatisbaserade dryck. Vi har utvecklat en produkt som uppfyller många krav som 
medvetna kunder ställer på växtbaserade livsmedel ur smak-, hälso- och klimatperspektiv. Därför 
är vi övertygade om att DUG® kan ta en ledande position”, säger Thomas Olander VD för Veg of 
Lund. 
 
DUG har redan rönt uppmärksamhet i den internationella livsmedelsbranschen. I årets upplaga av 
World Food Innovation Awards var DUG nominerad i fyra klasser, utsågs till vinnare i en, Best 
Allergy-Friendly Product, och fick ett specialpris i kategorin Best Plant-Based Beverage. I den 
internationella jurybedömda tävlingen deltog totalt 276 produkter från 22 länder.  
 
”Våra kunder har höga förväntningar på att vi ska ha ett sortiment som ligger i framkant i hållbar-
hetsarbetet. ICA Kvantum Liljeholmen arbetar sedan länge med att minska matsvinn och öka 
medvetenheten om livsmedels klimatpåverkan. Med DUG kan vi erbjuda en produkt som har en 
stark profil bland de växtbaserade dryckerna. Det är en komplett produkt som uppskattas av alla 
konsumenter som letar veganska, allergifria och hälsosamma alternativ i mejerihyllorna som 
dessutom har lågt klimatavtryck”, säger Tobias Nilsson, VD för ICA Kvantum Liljeholmen. 
 
”Vi har en bra produkt som vi är stolta över. Smak och det låga klimatavtrycket har imponerat på 
såväl konsument- som expertpaneler. Vårt val att använda potatis som bas gör att vi har en 
superhållbar dryck. Potatisen behöver inte mycket alls för att växa och frodas. Det gör den 
superhållbar i jämförelse med andra grödor som sojabönor, mandel eller havre. För att inte tala om 
mejeriprodukter”, säger Thomas Olander.  
 
DUG finns i tre smaker: Original, Barista och Unsweetened. Försäljningen av DUG inleds hos ICA 
Kvantum Liljeholmen och kommer om några veckor att följas av fler ICA-butiker i 
Stockholmsregionen. Mer information om klimatavtryck och vilka återförsäljare som erbjuder DUG 
finns på den nya webbplatsen, dugdrinks.com. Här har Veg of Lund samlat all information om de 
olika versionerna, dess klimatavtryck, näringsvärde och all den genialitet som finns i valet av 
potatis. 
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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 utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och 
hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för 
att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. 
Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena 
DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker 
VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser 
och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se. 
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