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Kinesiska kaffebarer väljer Veg of Lunds växtbaserade 
dryck DUG®  
 
Veg of Lund och dess kinesiska partner har inlett leveranser av potatisdrycken DUG® 
till utvalda kaffebarer i Shanghai och Tianjin. Den primära målgruppen är de över 
6 000 kaffebarerna som finns i Shanghai, en stad med omkring 26 miljoner invånare. 
 
I början av juli fick omkring 800 inbjudna representanter för livsmedelsbranschen möjlighet att 
smaka och testa Veg of Lunds växtbaserade dryck DUG®. Reaktionerna var positiva och bolagets 
kinesiska partner går nu vidare med att leverera DUG till de kaffebarer som visat största intresse. 
 
”Kina är en mycket intressant marknad och vi genomför nu lanseringen enligt den väl fungerade 
modell som vi använder i Sverige och Storbritannien. Choice, vår kinesiska partner, gör ett utmärkt 
arbete och vi är sedan några veckor på plats i hyllorna hos livsmedelskedjan Ole’ Supermarket. Nu 
kompletterar vi med kaféer i Shanghai och Tianjin, två städer med omkring 42 miljoner invånare 
och jag är säker på att många uppskattar vår dryck i kaffe såväl som te”, kommenterar Cecilia 
Lindwall, VD för Veg of Lund.  
 
”Målgruppen i Shanghai-området är 6 000 kaffebarer och försäljningsstrategin innebär att låta ett 
hundratal av de mer trendsättande/exklusiva kaffebarerna bli först med DUG. Vi har arbetat med 
att ta fram de kaffedrinkar som konsumenterna tycker bäst om och resultaten visar att DUG gör sig 
mycket bättre än till exempel havremjölk. Vi har bland annat tagit fram speciella kaffedrinkar 
baserade på DUG Barista”, säger Kenneth Davidsson, Veg of Lunds partner för den kinesiska 
marknaden.   
 
Mer information om DUG och aktuella försäljningsställen finns på dugdrinks.com. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Cecilia Lindwall (VD) 
Telefon: 0765 014 809 
E-post: cecilia.lindwall@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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