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Valio lanserar en växtbaserad mozzarella 

 

Valio utökar nu sitt växtbaserade sortiment med att lansera Oddlygood® Veggie grated 

mozzarella. Med sina goda smältegenskaper passar den perfekt till en krispig och vegansk pizza. 

 

Efterfrågan på veganska alternativ ökar och 2018 klev Valio in i växtbaserat med Valio Oddlygood. 

Nyhet i produktserien är Oddlygood® Veggie grated mozzarella. Ett växtbaserat alternativ till ost med 

bra smältegenskaper, som passar perfekt när man vill göra en frasig pizza eller en varm toast. Valios 

mozzarellavariant kommer i riven form, vilket gör den enkel att även använda i sås och som topping 

på salladen. 

 

- Våra växtbaserade alternativ till ost har gjort succé och en mozzarellavariant har efterfrågats av 

konsumenterna, säger Frida Malmqvist, på Valio Sverige. 

 

Oddlygood® Veggie grated mozzarella är helt växtbaserad och innehåller ingredienser som kokosfett, 

potatisstärkelse och potatisprotein. Den är dessutom helt glutenfri och innehåller vitamin B12 och D2. 

Nyheten är en av få nordiskt producerade växtbaserade alternativ till mozzarella. Hela produktserien 

Oddlygood® Veggie får i samma veva en helt ny förpackningsdesign för att lättare särskilja 

produkterna åt. 

 

För recept och mer information, klicka här. 

 

Produktinformation: 

Nyheten finns från vecka 11 i dagligvaruhandeln. Rekommenderat konsumentpris för Oddlygood® 

Veggie grated mozzarella 150 gram är 24,90 kr. 

 

För mer information, kontakta: 

Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei 

Mail: kalle.l@shomei.se 

Mobil: 0733-58 26 65 

 

Anette Björnlund, media och kommunikationschef, Valio Sverige AB 

Mail: anette.bjornlund@valio.se 

Telefon: 0703 033 561 

 

 
Valio grundades i Finland 1905. 1994 introducerades Valio i Sverige och 2002 lanserades de första laktosfria produkterna på den svenska 
marknaden. Varje år investerar Valio ca 250 miljoner kronor i forskning, utveckling och nya innovationer. Satsningen har resulterat i ett av 

marknadens bredaste sortiment av laktosfria produkter som smakar som de ska. Nu har Valio överfört den kunskapen till växtbaserat och 

erbjuder ett växande sortiment av gurt, dryck och alternativ till ost under varumärket Oddlygood. Valio är även känt för sitt goda smör och 

krämiga yoghurt. De senaste tio åren har Valio kontinuerligt ökat tillväxten på den svenska marknaden och omsatte 1 303 MSEK under 

2020. Resan med att utveckla goda och hälsosamma produkter för ditt välbefinnande fortsätter även i framtiden. Läs mer på www.valio.se 

https://www.valio.se/Oddlygood-Veggie/
http://www.valio.se/

