
DISCOVER OUR PLANT-BASED MEAT



OM OSS 
DETTA ÄR PLANTY-OF-MEAT
PLANTY-OF-MEAT har satt sig som mål att erbjuda ett verkligt och pro-
fessionellt alternativ genom att ersätta kött med växtbaserade köttersät-
tningsprodukter. Vi är ett ungt och dynamiskt företag som skapar basen 
för framtidens näring. Som ett team bestående av tyska och schweiziska 
experter bjuder vi på lokala lösningen för växtbaserade innovationer. 
PLANTY-OF-MEAT betyder för oss: Mycket kött, men 100% växktbaserad 
urpsrung. 
Därför har vi utvecklat vår PLANTY-OF-BURGER. Även här gäller vår de-
vis: Mycket burgare, 100% växktbaserad ursprung. 

Lokala ”plant-based“ innovationer!
• Forskning & Utveckling i Tyskland och Schweiz
• Produktion i Nederländerna



Hållbart och 
moraliskt 
godtagbart ”kött”



ÖKAD EFTERFRÅGAN EFTER 
PLANT-BASED MEAT

Konsumenternas vanor förändras 
märkbart!

Mer balanserade matvanor och ett 
kulturell skifte mot hållbara och 
moraliskt godtagbara livsmedel har 
lett till efterfrågan och utveckling 
av nya växtbaserade köttersättning-
sprodukter, som de välkända ”plant-
based Burger”.

Den speciella egenskapen med de re-
alistiska köttalternativen: de imiter-
ar köttfiberstukturen, tuggen, lukten 

och smaken av kött med animaliskt 
urpsrung perfekt.

Därmed tilltalar köttet inte endast 
den växande gruppen av vegetarianer 
och flexitarianer, men även och spe-
ciellt köttälskare. Konsumenten kan 
föra en hållbar och moralisk livsstil, 
utan förlust av en livskänsla.

Vegan, moralisk ok och hållbar 
är mer en bara en trend.



VÅR 
PLANTY-OF-BURGER

Vår PLANTY-OF-BURGER är 
mer än mycket burgare, 100% 
växtbaserad ursprung! Den 
smakar inte bara som en bra 
burgare måste smaka, den 
ser ochså ut som en perfekt 
grillad burgare måste se ut. 
Även tillagningen är t ex för 
gastronomen ett övertygande 
upplevelse. ”Köttets” väsande 
och ”blodet” som kommer ut 
är helt enkelt fantastiskt. Den 

största höjdpunkten in-
träffar senast hos gästen. 
Det lätt rosa ”köttet” per-
fekt medium stekt. Den 
starka burgare lukten 
och den saftiga tuggen av 
”kött” medan man tar en 
smakbit, grandios!



VÅR „PLANTY-OF-BURGER“
SUNNY-CUT

Den särskilda egenskapen ligger på 
insidan! Vår PLANTY-OF-BURGER 
„Sunny-Cut” har solrosproteiner som 
vegetabilisk huvudkomponent och är 
därmed 100% allergenfri. 
Den extraordinära munkänslan: 
Kötttexturen av solros erbjuder en 
otroligt saftig tuggkänsla. Perfekt kry-
ddad och tillsammans med kokosfett 
och rödbetor blir det en absolut smak-
lig och optisk höjdpunkt. Prova det!

Skillnaden:
Solros har fördelen att den kan odlas 
lokalt (hållbart) och har ett bra image. 
Fördelar med vår Sunny-Cut:
• Vegansk
• 100% burgare smak
• Super saftig tugg
• Högkvalitativ proteinkälla



PLANTY-OF-MEAT har mer än 15 års kompetens inom fältet växtbase-
rade proteiner och texturer. Vi kombinerar vår expertis inom livsmedel-
steknik, produktion och försäljning och skapar en ny bas för utveckling 
av lokala och marknadsdugliga ”plant-based” produkter på högsta nivå. 
Våra produktionslinjer är koncipierad speciellt för vegetariska och 
veganska bearbetning.

PROFESSIONALISM OCH 
PRODUKTUTVECKLING



Vår högkvalitativa PLANTY-OF-MEAT deljhandels-
sortiment för färskt- eller djupfrystsortiment. Som 
varumärke eller eget varumärke. 
Våra produkter är särskilt övertygande på grund 
av deras goda hållbarhet och optimala produkt-
presentation vid försäljningsstället. 

DETALJHANDEL 
FÖR FÄRSKT ”KÖTT”





PLANTY-OF-BURGER
SORTIMENTSLISTA

   PRODUKT    SORT     BESKAFFENHET     GRAMVIKT

 Planty-of-Burger „Sunny-Cut“   Foodservice  Djupfryst  170g

 Planty-of-Burger „Sunny-Cut“  Detaljhandel  Kyld  170g



   PRODUKT     SORT     BESKAFFENHET     GRAMVIKT

 Planty-of-Meatballs  Kommer snart  Kyld/djupfryst  -

 Planty-of-Sausage  Kommer snart  Kyld/djupfryst  -

 Planty-of-Döner  Kommer snart  Kyld/djupfryst  -

 Planty-of-Crumble  Kommer snart  Kyld/djupfryst  -

 Planty-of-Cevapcici  Kommer snart  Kyld/djupfryst  -

PLANTY-OF-MORE
SORTIMENTSLISTA



PLANTY-OF-MEAT

by Frostmeat GmbH

Dornierstr. 4 

82205 Gilching 

Tel: +49 8105 39886-00

info@planty-of-meat.de

www.planty-of-meat.de


