något lustfyllt. För att vi ska
För Kronägg och Aviko Norden är mat
ett hållbart sätt, behöver vi
kunna fortsätta njuta av måltiderna på erar vår planets framtid.
alla ställa om till matvanor som inte risk
som potatis, lök, rotfrukter
Med fokus på klimatsmarta produkter
lanserar vi två svenska
och ägg tar vi ett steg i rätt riktning. Nu
klimatburgare!

Premiär!

Två nya svenska klimatburgare
Hur möter vi trenderna och den ökade efterfrågan på vegetariska
och klimatsmarta rätter? Nu är de här – två svenska, hälsosamma
och klimatsmarta burgare skapade av Kronägg och Aviko Norden.
Burgarna innehåller svenska råvaror och Kyckling- och rotfruktsburgaren innehåller Bjärefågels klimatcertifierade majskyckling.
Burgarna är förstekta och frysta med en lång hållbarhet. Skapade
i Sverige av svenska rotfrukter, potatis och en proteinbomb av
ägg – klimatsmart och närproducerat. De har brett användningsområde och kan serveras såväl som biff med sås och potatis eller
som en klimatsmart burgare.

Kyckling- och rotfruktsburgare

Klimatsmart med ägg och rotfrukter
Ägg är ett bra alternativ när man vill dra ner på köttkonsumtionen.
Det är både hälsosamt och klimatsmart och blir en god mix tillsammans med våra svenska rotfrukter.
En väl sammansatt kost med mindre kött eller inget kött kan
mycket väl tillgodose våra näringsbehov.* Ägg är ett klimatsmart
sätt att få i sig näringsämnen och protein. Hönsen föds upp frigående och utfodras med spannmål och soja.*
*Källa, Köttguiden, Världsnaturfonden WWF

Rotfruktsburgare

Våra nya svenska klimatburgare har skapats
med Moder Jord i åtanke. De är förstekta
och färdiga att värmas i ugnen, på spisen
eller i mikron. På våra temaveckor i Sveriges
skolor samt på mässor både i Sverige och
utomlands har burgarna uppskattats och
lovordats. Klimatsmarta måltider gör skillnad!
/Johan Uematsu, Aviko Norden

Produktinformation på nästa sida

Klimatsmarta måltider gör skillnad!

Klimatsmart

Kyckling- och rotfruktsburgare
Färdigstekta, djupfrysta burgare à 60 g. Färdiga att värma och servera

Artikelnummer: 62562
Vikt: 5,1 kg
Förpackning: Wellåda

Hållbarhet: 12 månader
Förvaring: I frysutrymme, -18°C

Ingredienser: Kycklingfärs 27%, potatis 20%, gul lök, morot 11%, palsternacka 11%, torkad potatis 6%,

ÄGGVITEPULVER, ÄGG, salt, rapsolja, oregano, vitpeppar. (Kan innehålla spår av rotselleri).

Klimatsmart, ovovegetarisk

Rotfruktsburgare

Färdigstekta, djupfrysta burgare à 60 g. Färdiga att värma och servera

Artikelnummer: 62561

Vikt: 5,1 kg

Förpackning: Wellåda

Hållbarhet: 12 månader
Förvaring: I frysutrymme, -18°C

Ingredienser: Potatis 36%, gul lök, morot 13%, palsternacka 13%, torkad potatis 9%, ÄGGVITEPULVER,

ÄGGVITA, salt, rapsolja, svartpeppar, oregano. (Kan innehålla spår av rotselleri).

Tillagning: i varmluftsugn: tillaga den djupfrysta burgaren i ugn som är förvärmd till 175°C. Värm
i 15-20 minuter till en kärntemperatur på 72°C.
I stekpanna: förvärm stekpannan till medelvärme och tillaga de frysta burgarna 3-5 minuter per sida till
en kärntemperatur på 72°C.
Serveringsförslag: Klimatburgarna serveras som biff eller hamburgare. Recept finns på avikonorden.se.
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