
Vegetabiliska köttliknande produkter 
ska vara billigare än kött



Förenkla värdekedjan

Jordbruksråvara Färdig maträtt

Vårt koncept

o Inget behov att hantera kyl- eller frysvaror
o Minskat transportbehov
o Lång hållbarhet ger mindre svinn

Torr produkt

Vilket ger:

Minskat klimatavtryck
Minskad produktkostnad



Andreas Gundberg

VD, säljansvarig och produktutvecklare

Entreprenör, Hedersdoktor i 
resursåtervinning och tidigare 

Innovationschef med ett brinnande 
intresse för hållbarhet

Mail: andreas.gundberg@simsufoods.com
Tel: 0761047053

Niklas Hellsing

Kock, produktutvecklare och säljare

Nobelkock 7 gånger, diplomerad 
Hagdahlskock och årets Östgötakock två 

gånger talar för sig självt

Mail: niklas.hellsing@simsufoods.com

Delägare sedan december 2021

mailto:andreas.gundberg@simsufoods.com
mailto:niklas.hellsing@simsufoods.com


Vår primära målgrupp är offentlig sektor
och vi levererar dagsläget till



Restaurang Parketten i Boxholm

Påvelundsköket i Göteborg

Restaurang Glaze i Kista

Lagmansköket i Mjölby

Några exempel på vad våra kunder och 
restaurangbesökare/elever tycker

https://www.instagram.com/p/CarlYzpMmc0/
https://www.instagram.com/p/CZRR2vFLu7D/
https://www.instagram.com/p/CaZbzdWsFvx/


Mål till 2023:
Tillsammans med våra kunder ska vi minska 

växthusgasutsläppen med

2 000 ton CO2
Omräknat till utsläppen från en personbil med fossilt drivmedel 

blir det ca 1,3 miljoner mil, eller 330 varv runt jorden



Vårt koncept

God smak och textur

Råvaror som kan odlas i Sverige

Låg klimatpåverkan

Låg prisbild

Enkelt

Nyttiga och hälsosamma



www.simsufoods.com/instruktionsfilmer

Torr bas, 
kryddor och salt

Vatten Olja

Knåda Tryck ut på bleck Tempa i ugn och låt svalna

Strimla på Hällde Stek i olja

Torr Simsubas blir vegetarisk kebab

Servera

http://www.simsufoods.com/instruktionsfilmer


En av våra produkter

• Torr Simsubas SE – För köttliknande produkter. 
Länk till produktspec

• 82 kr/kg exkl moms. Utöver detta tillkommer kostnad för 
frakt och orderhantering*

• Då produkten blandas med vatten, olja och kryddor blir
råvarupriset på färdig maträtt ofta under 50 sek/kg 
och på flera av våra recept under 4,0 sek/portion

En motsvarande ekologisk produkt kommer att lanseras inom kort

* Vi vill ha en rättvis prissättning där alla våra kunder har samma grundpris. Fraktkostnad är de 
fraktpriser vi betalar utan påslag och orderhantering är en fast kostnad på 150 SEK oavsett 
orderstorlek. 

https://www.dabas.com/productsheet/07300009079605


Några exempel på maträtter

Samtliga recept ses på: 
www.simsufoods.com/storkok

Veg kebab Chili sin Carne

http://www.simsufoods.com/storkok


Några exempel på maträtter

Guldvaskarpanna

Veg färslimpa

Samtliga recept ses på: 
www.simsufoods.com/storkok

Kålpudding

Korallbiffar

Kålpudding

http://www.simsufoods.com/storkok


Svampbiff

Några exempel på maträtter

Morotsbiffar

Thaibullar

Samtliga recept ses på: 
www.simsufoods.com/storkok

Koreanska sesambiffar

http://www.simsufoods.com/storkok


Ärtgnocchi

Öppnar upp för kreativitet!
Finalisterna i FOOD by Coors matlagningstävling 
på torr Simsubas. Klicka på bilderna för mer info.

Ärtbiffar

Kimchibiffar

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6900319368383668224/?actorCompanyId=64502677
https://www.linkedin.com/posts/simsufoods_torrabrsimsubas-activity-6900394364778921984-HQDb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6900364655915524097/?actorCompanyId=64502677


Se hur tillagningen går till:

www.simsufoods.com/instruktionsfilmer

Köttbullar

Kycklingschnitzel

Klimatsmarta produkter – Varför kött eller veg?

Fiskbiff

60 % vegetabiliska proteiner i dessa köttbullar, 
schnitzlar och fiskbiff
- Lägre klimatpåverkan
- Lägre pris
- Bibehållen smak

http://www.simsufoods.com/instruktionsfilmer


Funkar utmärkt i 
färsformare



Färdigtillverkade produkter:
Storskalig produktion på Svenska matfabriken i Mantorp



Receptbank, instruktioner och filmer på hemsida

www.simsufoods.com/storkok

http://www.simsufoods.com/storkok


Receptbank, instruktioner och filmer på hemsida

www.simsufoods.com/storkok

http://www.simsufoods.com/storkok


Nyttigt och hälsosamt

• Samarbetar med Chalmers Tekniska Högskola för att 
utvärdera proteinkvalitet och järnupptag i våra produkter

• Proteiner med en bra aminosyraprofil
• Olika vegetabiliska råvaror kompletterar varandra, ex spannmål tillsammans med 

baljväxter

• Nyttiga fetter
• Recepten anpassade för rapsolja med låg andel mättade fetter

• Viktiga mineraler såsom järn, magnesium och fosfor för 
kroppens funktioner
• Blanda i grönsaker, linser eller frön och gör biffar så får man en färdig rätt full med dessa 

nyttigheter

• Vitaminer, livsnödvändiga näringsämnen som kroppen ej 
själv kan tillverka
• Flera olika B-vitaminer och E-vitamin från jästflingor och vetegroddar som är en del av 

råvarubasen



För mer information:
www.simsufoods.com
andreas.gundberg@simsufoods.com
0761 047 053

Tack för att du tog dig tid!
Tillsammans kan vi göra skillnad

http://www.simsufoods.com/
mailto:andreas.gundberg@simsufoods.com

