
EN GOD NYHED!
Vegan Smokey Mayo



Stadig flere forbrugere har i dag en øget bevidsthed om 
sundhed og miljø, og stadig flere vælger at spise mad 
baseret på planter. I stedet for at blive veganere eller 
vegetarer, er der flere og flere, som vælger at spise 
plantebaseret en eller flere dage om ugen, både for de-
res sundheds og for miljøets skyld. Det øgede udbud 
af velsmagende plantebaserede produkter har gjort 
det nemt og godt at spise plantebaseret.

2018 blev året, hvor grøn mad for alvor slog igennem. 
Det er en vedvarende tendens, som primært drives af 
de yngre forbrugere. Der udføres en masse eksperi-
menter for at udvikle mad, der passer til dette formål. 
Mange arbejder med at udvikle alternativer til erstat-
ning for både kød og fisk. Hos Rapsona har vi udviklet 
nogle veganske alternativer, som supplerer valget 
af proteiner, og som kan hjælpe dig med at tilsmage 
dine retter med et grønt alternativ. 

I denne folder præsenterer vi vores saucer, dressinger 
og mayonnaise uden æg. Vores saucer, dressinger og 
mayonnaise er udelukkende fremstillet med kartof-
felstivelse. Vores dressinger, saucer og mayonnaise 
er desuden varmestabile, hvilket betyder, at du kan 
servere dem varme, hvis du ønsker det. 

Samtlige dressinger og saucer er baseret på presset 
rapsolie, som har en sund fedtsammensætning, efter-
som den indeholder mindre mættet fedt end andre 
vegetabilske olier, f.eks. 50 % mindre mættet fedt end 
olivenolie. Rapsolien indeholder en meget høj andel 
afflerumættet fedt samt en høj andel af deessentielle 
fedtsyrer Omega-6 og Omega-3. Raps-olien er endvide-
re en naturlig kilde til E-vitaminog K-vitamin.
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504508 Rapsona Vegan Mayo
800 g/flaske, 6 x 800 g/kart, 66 kart/palle
504152 Rapsona Vegan Mayo
5 kg/spand, 80 spande/palle
En vegansk mayo lavet på ren, smagsneutral rapsolie uden 
tilsætning af æg. Mayon er specielt udviklet til det veganske 
marked, men passer til alle forbrugere.

552134 Rapsona Vegan Lätt Majonnäs
5 kg, 80 spande/palle
En vegansk mayonnaise uden æg med lavere fedtindhold. 
Kan opvarmes.

296001 Rapsona Vegan Smokey Mayo  
850 g/flaske, 6 x 850 g/kart, 66 kart/palle
En cremet og god vegansk mayo, der har en klar røgfyldt smag. 
Perfekt til grillede retter, sandwich og salater. Perfekt til varme 
retter, da den er varmebestandig.

210616 Rapsona Vegan Garlic Dressing
850 g/flaske, 6 x 850 g/kart, 66 kart/palle
Rapsona VeganGarlic Dressing fremstilles af presset rapsolie og med 
en perfekt smag af hvidløg. Garlic Dressing er efterhånden blevet en 
klassiker, som anvendes flittigt i alle sammenhæng, f.eks. til salater, 
grillmad, pommes frites og fastfood i øvrigt. Denne dressing er lavet 
uden æg, og er dermed egnet til alle forbrugere.

212618 Rapsona Vegan Burgerdressing
850 g/flaske, 6 x 850 g/kart, 66 kart/palle
En god dressing baseret på gode råvarer som presset rapsolie, 
syltet agurk, tomat og sennep. Smagen er mild og konsistensen 
cremet. Den passer perfekt til burgere, men er også god som sovs 
til en middag.

215619 Rapsona Vegan Bearnaise
850 g/flaske, 6 x 850 g/kart, 66 kart/palle
Rapsona Vegan Bearnaise er baseret på presset rapsolie, uden æg 
men med udvalgte krydderier, der tilsammen giver en smag af 
hjemmelavet bearnaise. Denne kulinariske klassiker har et lavt 
indhold af mættede fedtsyrer, og er vidunderlig til mange 
forskellige retter. Den kan serveres både varm og kold.

211617 Rapsona Vegan Rhode Island
900 g/flaske, 6 x 900 g/kart, 66 kart/palle
Rapsona Vegan Rhode Island er fremstillet af smagsneutral presset 
rapsolie efter en klassisk opskrift, men uden æg. Den er let at holde 
af og giver et perfekt smagsløft til en grøn salat.

216620 Rapsona Vegan Coleslaw
900 g/flaske, 6 x 900 g/kart, 66 kart/palle
En vidunderlig coleslawdressing, fremstillet af presset rapsolie, 
lige til at blande med hvidkål, gulerødder og eventuelt løg, så du 
kan servere en god hjemmelavet coleslaw på en enkel måde.

203204 Rapsona Vegan Sweet Chili Sauce
1000 g/flaske, 6 x 1000 g/kart, 66 kart/palle
I Asien bruger man Sweet Chili i stedet for ketchup; en sødstærk 
sauce som passer til alt! Sweet chili er en god måde hurtigt at få et 
eksotisk touch på hvilket som helst måltid. Sovsen kan anvendes 
både ovenpå og som ingrediens i alt slags madlavning.

292992 Rapsona Vegan Bibimbap Sauce
1000 g/flaske, 6 x 1000 g/kart, 66 kart/palle
Den perfekte sauce til Bibimbap, som er en koreansk
madret. Sovsens smag er middelstærk og frugtagtig krydret med 
tydelig smag af Gochugaru chilli, sesam og soja. Denne sauce kan 
anvendes på mange forskellige måder, såsom dressing, dipsauce 
samt til forskellige asiatiske madretter.

294294 Rapsona Vegan Sticky Korean Sauce
1000 g/flaske, 6 x 1000 g/kart, 66 kart/palle
En stærkere sauce med smag af Gochugaru chilli (koreansk chilli), 
ingefær og hvidløg. Fantastisk glace til alt grilmad og som dressing 
i wraps, hotdogs, burgere og sandwich.

Vores veganske mayonnaiser, 
dressinger og smagssættere
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