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BURGER KING® lanserar växtbaserade alternativ som smakar som kött 
 
Burger King® Sverige lanserar två växtbaserade burgare, UNBELIEVABLE™ 
WHOPPER® och UNBELIEVABLE CHICKEN KING™. UNBELIEVABLE burgarna 
innehåller 0% kött utan att kompromissa på smak och textur.   
 
Efter Burger King® USA:s stora lanseringssuccé av växtbaserade IMPOSSIBLE™ 
WHOPPER ® blir Sverige första landet i Europa att lansera liknande växtbaserade burgare 
på menyn. Onsdagen den 22 maj kommer åtta exklusivt utvalda Burger King® restauranger i 
Stockholm, Göteborg och Malmö börja sälja UNBELIEVABLE™ WHOPPER® och 
UNBELIEVABLE CHICKEN KING™.  
 
För att få till en trovärdig och saftig burgare grillas den växtbaserade WHOPPER® pattyn 
över öppna lågor och har samma ingredienser som klassiska WHOPPER® - tomat, sallad, 
majonnäs, ketchup, saltgurka och lök. Krispigt friterade UNBELIEVABLE CHICKEN KING™ 
är speciellt framtagen för den svenska marknaden och serveras i ett potatisbröd med sallad, 
krämig majonnäs och tomater. 
 

– UNBELIEVABLE™ lanseras i en tid då många gäster efterfrågar fler alternativ för att 
minska sin köttkonsumtion. Precis som allt på vår meny kompromissar vi däremot 
aldrig med smaken och lever efter mottot att ”grillat är godast". Vi hoppas därför att 
de växtbaserade burgaralternativen kommer att tilltala både nya och befintliga gäster, 
säger Iwo Zakowski, vd för Burger King® Sverige.  
 

Burger King® har redan låtit ett fåtal gäster smaka på burgarna och filmade deras reaktioner 
när de avslöjades att det inte var riktigt kött de åt. Se UNBELIEVABLE WHOPPER®  filmen 
här https://youtu.be/hBQLdOsS6rY		 
 
De 8 restaurangerna som deltar är Stockholm Vasagatan, Stockholm Odenplan, Stockholm 
Medborgarplatsen, Stockholm Gamla Stan, Göteborg Avenyn, Göteborg Järntorget, Malmö 
Gustav Adolfs Torg och Malmö Triangeln. UNBELIEVABLE™ WHOPPER® och 
UNBELIEVABLE CHICKEN KING™ kommer att finnas tillgänglig i samtliga svenska 
restauranger senare i sommar.   
 
För vidare information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:   
Angelika Vaskevitch, presskontakt Burger King  
Tel: 070-278 98 14  
angelika.vaskevitch@mslgroup.com 
 
 
Om BURGER KING®  
Burger King är en av världens största restaurangkedjor, med mer än 16 000 restauranger i 
86 länder, varav 137 restauranger finns i Sverige. 90 procent av Burger Kings restauranger 
världen över ägs och drivs av oberoende franchisetagare varav många är familjeägda som 
har funnits i flera decennier. Följ oss på Facebook och www.burgerking.se 
 


