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Anamma slopar äggvita och blir störst i Sverige på vegansk
köttersättning
Anamma tar bort äggvita ur alla sina produkter och lanserar samtidigt två nyheter. Med sitt nya
sortiment blir därmed Anamma det största helvegetariska varumärket på den svenska marknaden.
Hela 88 % av de som köper vegetariskt vill ha fler äggfria alternativ i sin butik. Detta framkom i en
stor konsumentundersökning som Anamma gjorde under 2013.
- Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att vi idag går över till att bara distribuera
veganska produkter i Sverige, säger Christer Rydberg, VD på Anamma Foods AB, och fortsätter:
Budskapet från Sveriges vegetarianer har varit mycket tydligt. Vi har därför lagt ner oerhört mycket
arbete på att göra vårt sortiment äggfritt. Samtidigt passar vi på att förbättra produkternas smak och
konsistens ytterligare. Dessutom har vi tagit fram två helt nya produkter, Vegofilé och Vegobitar, som
i tester fått högsta betyg.
I Anammas nya produktsortiment kommer det att finnas sju olika veganska produkter. Fyra av dessa
kommer även att säljas i storpacksformat på 1 kg.
- Vårt nya sortiment kommer att göra vardagen mycket enklare för alla som vill äta produkter
utan animaliska ingredienser. De stora livsmedelskedjorna i Sverige har gett tummen upp för
produkterna och vi kommer nu att finnas i betydligt fler butiker än tidigare.
Anamma finns i frysdiskarna hos alla stora livsmedelskedjor i Sverige och det nya sortimentet börjar
levereras ut till butikerna den 10:e februari.

För mer information kontakta Anammas marknadsansvarige:
Magnus Hansson | 0769 – 480 999 | magnus.hansson@anammafoods.se

Om Anamma
Anamma Foods AB är sedan 1995 nordens största producent av vegetariska köttersättningsprodukter med
en årlig produktion på ca 8 miljoner portioner. Alla Anammas produkter tillverkas i den egna
vindkraftsdrivna fabriken i Simrishamn.
Om vegetarisk mat
Vegansk mat innehåller inte kött, ägg, mjölk eller andra animaliska ingredienser.
Ovo-vegetarisk mat är vegetarisk förutom att den innehåller animaliska ingredienser från ägg.

