Mat:
Vegofärs
Vatten, SOJAPROTEIN (26%), rapsolja/-olie, lök, salt, kryddor, naturliga aromer,
karamelliserat socker.
Falafel
Kokta kikärter/Kokte kikerter/Kogte kikærter 61 %, lök/løg, MANNAGRYN/SEMULEGRYN (av
VETE/HVEDE), rapsolja/rapsolie, persilja/persille, vitlök/hvidløg, bakpulver/hævemiddel
(E450, E500, majsstärkelse/maisstivelse), salt, spiskummin/spidskommen,
förtjockningsmedel/fortykningsmiddel (E461) och kryddextrakt/krydderiekstrakt (bl a
SELLERI och cayennepeppar/peber).
Lökringar
Tärnad lök (53%), STRÖBRÖD(18%), Solrosolja, VETEstärkelse VETEmjöl(25%),
stabiliseringsmedel: E401, dextros, salt, socker, vatten
Billys Original
VETEMJÖL, OST, vatten, griskött, tomatpuré, rapsolja, socker, potatismjöl, salt, modifierad
stärkelse, jäst, vitvinsvinäger, kryddor, kryddextrakt, antioxidationsmedel E300,
konserveringsmedel E250. Kött: 10%
Billys Pepperoni
VETEMJÖL, OST, vatten, tomatpuré, Peperoni 5,5%[Griskött (71%), fett från gris, salt,
socker, kryddor (paprika, vitlök, lök), antioxidationsmedel (extrakt av rosmarin, E316),
kryddextrakt, konserveringsmedel E250, rökarom], tomat, rapsolja, paprika, socker,
stärkelse, salt, jäst, vitvinsvinäger, kryddor, kryddextrakt. Kött: 4 %
Billys Veggie
VETEMJÖL, OST, vatten, tomatpuré, paprika, rapsolja, lök, majs, svarta oliver, socker,
stärkelse, salt, jäst, vitvinsvinäger, kryddor, kryddextrakt. Grönsaker: 18 %
Veggie Burger
Vitkål, morötter, majs, ris, gröna ärtor, vatten, potatisflingor, HAVREGRYN, salt, modifierad
VETESTÄRKELSE, VETEMJÖL, potatisstärkelse, potatisfiber, vitlökspulver, lökpulver,
vitpeppar, STRÖBRÖD, rapsolja.
Grönsakshalt: 48 %
Hamburgarbröd
VETEmjöl, vatten, invertsocker, rapsolja, jäst, SESAMFRÖ, salt, vegetabiliskt
emulgeringsmedel E471, maltmjöl av VETE.
Panerad rödspätta
Stillahavsppättafilé 60% (Lepidopsetta bilineata),vetemjöl, vetestärkelse, vetekli, jäst, salt

Kyckling
Kyckling, salt, modifierad tapiokas- tärkelse, socker, lökpulver, paprikapulver, malen
svartpeppar, selleripulver, vitlökspulver, tomatpulver, solrosolja, jästextrakt, smakförstärkare (
E627, E631 ), arom. Till 100 gram av den slutliga produkten har använts 111 g kyckling.
Salthalt 1,8 %. Kraftigt saltad.
Kebab
Nötfärs, potatismjöl, kryddor, potatisfiber, lök, salt, paprikapulver, stabiliseringsmedel E450451.
Schnitzel
Sammansatt svenskt fläskkött, (vatten, salt, socker, vitpeppar, antioxidationsmedel E 316,
modifierad VETESTÄRKELSE, VETEMJÖL, STRÖBRÖD. Kötthalt 71%.
Schnitzel vegetarisk
Vatten, ströbröd (VETEMJÖL, vatten, socker, salt, jäst, vegetabilisk olja (RAPSOLJA),
kryddextrakt), vegetabilisk olja (RAPSOLJA) (8%), SOJAPROTEIN (7%), VETEPROTEIN
(6%), ÄGGVITEPULVER, lök, MAJONNÄS (vegetabilisk olja (solros), vinäger, ÄGGULA,
SENAPSFRÖN, salt (tillsatt jod), socker, VETEMJÖL, jästextrakt, tomatkoncentrat, citrusfiber,
majsstärkelse, kryddor (lök, paprika, röd peppar, vitlök, kummin, oregano), salt, vitlök. Kan
innehålla SESAMFRÖ och SELLERI.
Wok grönsaker
Broccoli 24%, Blomkål 24%, Morot 22%, Mini majs 12%, Röd paprika 8%, Vattenkastanjer
5%, Champinjoner 5%
Tortillabröd
VETEMJÖL (65%), vatten, rapsolja, fuktighetsbevarandemedel (E422), salt,
emulgeringsmedel (E471), konserveringsmedel (E202, E282), VETEGLUTEN, bakpulver
(E500), syra (citronsyra), förtjockningsmedel (E415).
Nudlar
VETEMJÖL, ÄGG, salt, vatten
Chilli cheese
SMÄLTOST (31%) (OST, vatten, SMÖR, MJÖLKÅROTEIN, antioxidationsmedel E331,
VASSLEPULVER, salt, färgämne: E160a och E160c, stärkelse), panering (VETEMJÖL,
VETESTÄRKELSE, salt, bakpulver (E450, E500, E503), VASSLEPULVER, stabiliseringsmedel:
E464, färgämne: E160c, jäst, solrosolja), vatten, solrosolja, grön paprika (10%), jalapeños
(4%). Innehåller MJÖLKPRODUKTER, GLUTEN.
Mozzarella sticks
MOZZARELLA (42%), coating (VETEMJÖL, modifierad majsstärkelse, salt, SMÖR,
MJÖLKPULVER, majsmjöl, jäst, bakpulver: E450, E500), STRÖBRÖD, solrosolja, persilja,
vatten, stabiliseringsmedel: E461). Inehåller MJÖLKPRODUKTER, GLUTEN.

