
EN GOD NYHET!
Vegan Smokey Mayo



Allt fler konsumenter har idag en ökad medvetenhet 
om hälsa och miljö, och allt fler väljer att äta mat 
baserad på växter. Istället för att vara vegan eller 
vegetarian är det fler och fler som väljer att en eller 
flera dagar i veckan, äta växtbaserat, både för sin egen 
hälsas skull samt för miljön. Det ökade utbudet av 
välsmakande växtbaserade produkter har gjort det 
enkelt och gott att äta växtbaserat.

2018 blev året som det gröna ätandet slog igen-om. 
Detta är en ihållande trend, driven främst av de yngre 
konsumenterna. Det görs mycket experiment för att 
ta fram mat som passar denna trend. Många arbetar 
med att ta fram alternativ som utmanar både kött och 
fisk, utbudet ökar hela tiden. Vi på Rapsona har tagit 
fram veganalternativ som kompletterar valet av pro-
tein, som kan hjälpa till att smaksätta din rätt med 
ett växtbaserat alternativ.

I denna folder presenterar vi våra såser, dressingar 
och mayo, utan ägg. Våra såser, dressingar och mayo 
är gjorda med potatisstärkelse. Våra dressingar, såser 
och mayo är dessutom värmestabila vilket innebär att 
du kan servera dessa varma om du så önskar. 

Samtliga dressingar, såser och smaksättare är baserade 
på svensk pressad rapsolja som som har en hälsosam 
fettsammansättning, då den innehåller mindre mätt-
at fett än andra vegetabiliska oljor, t ex 50% mindre 
mättat fett än olivolja. Rapsoljan innehåller väldigt 
hög andel fleromättat fett samt hög andel essentiella 
fettsyror som Omega-6 och Omega -3. Rapsoljan är 
också en naturlig källa av vitamin E och vitamin K. 
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504508 Rapsona Vegan Mayo
800 g/flaska, 6 x 800 g/kart, 66 kart/pall
504152 Rapsona Vegan Mayo
5 kg/hink, 80 hink/pall
En vegansk Mayo gjord på ren smakneutral svensk rapsolja utan 
tillsatt ägg. Mayon är speciellt utvecklad till den veganska markna-
den men passar för alla användare.

552134 Rapsona Vegan Lätt Majonnäs
5 kg, 80 hink/pall 
En vegansk majonnäs utan ägg med lägre fetthalt. Går att värma. 

296001 Rapsona Vegan Smokey Mayo  
850 g, 6 x 850 g/kart, 66 kart/pall
En krämig och god vegansk mayo som har en tydlig rökighet i 
sin smak. Passar utmärkt till grillade maträtter, smörgåsar och 
sallader. Ligger perfekt på varma rätter då den är värmetålig. 

210616 Rapsona Vegan Garlic Dressing
850 g/flaska, 6 x 850 g/kart, 66 kart/pall 
Rapsonas Vegan Garlic Dressing tillverkas av svensk pressad 
rapsolja och med en perfekt smak av vitlök. Garlic dressing är 
numera en klassiker och används flitigt i alla sammanhang, 
såsom till sallader, smörgåsar, grillat, pommes frites med mera.

212618 Rapsona Vegan Burgerdressing
850 g/flaska, 6 x 850 g/kart, 66 kart/pall
En god dressing baserad på bra råvaror såsom pressad rapsolja, 
inlagd gurka, tomat och senap. Smaken är mild och konsistensen 
krämig. Den ligger perfekt på burgaren men passar lika bra till 
smörgåsar och som sås till en maträtt.

215619 Rapsona Vegan Bearnaise
850 g/flaska, 6 x 850 g/kart, 66 kart/pall 
Rapsona Vegan Bearnaise är baserad på pressad 
rapsolja, utan ägg men med utvalda kryddor, vilka tillsammans ger 
en smak av hemlagad bearnaise. Denna kulinariska klassiker har en 
låg halt av mättade fettsyror och är underbar till många olika rätter. 
Den går lika bra att använda varm som kall.

211617 Rapsona Vegan Rhode Island
900 g/flaska, 6 x 900 g/kart, 66 kart/pall 
Rapsona Vegan Rhode Island är gjord på svensk smakneutral 
pressad rapsolja enligt klassiskt recept, utan ägg, och är lätt att 
älska. Den ger ett perfekt smaklyft till en grön sallad.

216620 Rapsona Vegan Coleslaw
900 g/flaska, 6 x 900 g/kart, 66 kart/pall
En underbart god Coleslawdressing, gjord på pressad rapsolja, 
färdig att blanda med vitkål, morötter och eventuellt lök, för att 
kunna servera din egen bästa Coleslaw enkelt.

203204 Rapsona Vegan Sweet Chili Sauce
1000 g/flaska, 6 x 1000 g/kart, 66 kart/pall
En sötstark sås som passar till det mesta och ger en fin balans av 
hetta och sötma till din mat.

292992 Rapsona Vegan Bibimbap Sauce
1000 g/flaska, 6 x 1000 g/kart, 66 kart/pall
En sojabaserad sås som är medelstark och fruktigt kryddig med 
tydlig smak av Gochugaru chili (Koreansk chili) och sesam. Denna 
sås är användbar på många sätt såsom dressing, dipsås samt till 
olika asiatiska maträtter.

294294 Rapsona Vegan Sticky Korean Sauce
1000 g/flaska, 6 x 1000 g/kart, 66 kart/pall
En något strakare sojabaserad smaksättare med smak av Gochugaru 
chili (Koreansk chili), ingefära och vitlök. Fantastisk att använda som 
glaze för grillat, i smörgåsar eller som dipp. 
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