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Innovativ baljväxtfärs till Hemköp
En ny svensk produkt bestående av växtrikets främsta proteinkällor skapar en baljväxtfärs
som kommer till fyra Hemköpsbutiker den här veckan. Färsen innehåller inte sedvanlig
soja utan fyra svenskodlade grödor – sötlupin, åkerböna, gråärt och raps.
Urban Deli har tagit fram tre färdigrätter; en lasagne, en bolognese och en färdigkryddad
tacofärs med färsen som bas. Baljväxtfärsen är rik på både protein och fibrer och kan
användas som råvara i alla rätter där man annars använder köttfärs. Rätterna finns till en
början i fyra Hemköpsbutiker i Stockholm; Hemköp City, Hemköp Mall of Scandinavia,
Hemköp Torsplan och Hemköp Sabis Fältöversten.
– Efterfrågan på växtbaserade livsmedel ökar kraftigt och vårt mål är att kunderna ska få allt
fler gröna och svenska varor att välja mellan. Baljväxtfärsen är en innovativ och hälsosam
produkt med råvaror odlade, skördade och tillredda i Sverige. Att rätterna dessutom är enkla
och bekväma att tillaga gör att de passar utmärkt i vårt sortiment , säger Desiré Cichy,
hållbarhetsansvarig på Hemköp.
Baljväxtfärsen har utvecklats på Torsåker gård norr om Stockholm. Torsåker är en testgård
och ett utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedel. Gården drivs av Axfoundation,
en oberoende, icke vinstdrivande organisation.
– Vår drivkraft är att öka den svenska odlingen av baljväxter. Vi behöver minska vår
köttkonsumtion av klimat- och hälsoskäl och då är proteingrödor ett bra alternativ.
Baljväxter binder dessutom kväve i marken vilket minskar behovet av gödningsmedel,
ytterligare ett plus för miljön, säger Madeleine Linins Mörner, programansvarig på
Axfoundation.
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Elin Jarl, pressansvarig Hemköp. 08-553 996 80, elin.jarl@hemkop.se

Hemköps uppdrag är att inspirera till hållbar matglädje varje dag. Med fokus på färskvaror och kundmöten som
guidar till medvetna val ska kundens förväntningar överträffas, både i butik och digitalt. Hemköp har närmare
200 butiker i Sverige, i Hemköps organisation ingår även Tempo med cirka 150 butiker. Hemköp ingår i Axfood,
noterat på Nasdaq Stockholm.

