
Anamma Pulled Vego  
– et vegansk alternativ til pulled pork

Fordel Anamma Pulled Vego på en bageplade med 
bagepapir og hæld olivenolie udover. Opvarm Anamma 
Pulled Vego i ovn ved 175 grader varmluft i ca. 12-15 
min. (Eller steg den på panden i olivenolie.) 
Bland fintsnittet grønkål, spidskål, gulerødder, presset 
hvidløg og citronsaft med Bähncke Karrydressing. 
Smag til med salt og peber. 

Fyld wraps med grønkålsslaw og Anamma Pulled Vego 
og rul dem stramt. 
Server wraps i halve eller mindre stykker. 

 

til 10 personer

WRAP MED GRØNKÅLSSLAW, ANAMMA  
PULLED VEGO OG BÄHNCKE KARRYDRESSING

700 g Anamma Pulled Vego 

10 wraps 

250 g grønkål

1 spidskål

2 gulerødder

2 æbler

3 fed hvidløg

3 spsk. citronsaft

2 dl Bähncke Karrydressing 

Salt og peber 

Friske krydderurter

NORDIC WRAP med  
Bähncke Karry Mango  
Dressing, Anamma Pulled 
Vego, hvidløgsspirer, 
gulerod, rød peber, hak- 
kede peanuts, rød chili  
og friske krydderurter 

ASIAN WRAP med asiatisk 
mayo, bønnespirer, Anam-
ma Pulled Vego, gul peber,  
edamame bønner, lime, 
forårsløg, Bähncke Sur/sød, 
sesam/nigellafrø, rosenpe-
ber og friske koriander 

MEXIWRAP med Bähncke  
Chilimayo, avokado- 
salat, majs, Anamma 
Pulled Vego, Bähncke 
Mexican Salsa Sauce, 
jalapenos og friske 
krydderurter

Til kødfrie dage i køkkenet er Anamma Pulled Vego og Vegofars  
perfekte proteinkilder. Anamma er 100 % vegansk og helt fri for 
mælk, æg og gluten.

Tips!
Send smagsløgene  

på jordomrejse med  

Bähnckes mange smags- 

varianter, som krydrer  

dine sandwiches  

og wraps. 



Grønne nyheder

Anamma Pulled Vego og Anamma Vego fars hitter i det grønne køkken. 
Begge vego produkter har en mild smag og kan krydres og varieres efter 
kokkens humør. Som noget nyt fås Anamma Vego fars nu også økologisk. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på FoodAppeal.dk 
allerede i dag.  

 

ALLE KAN FÅ BRUG FOR EN KØDPAUSE

Soyabaserede produkter som Anamma 
Pulled Vego og Vego fars er perfekte 
proteinkilder på kødfrie dage. Det er 
nemt og ligetil og kan serveres for 
alle: Veganere, vegetarer og flexitarer. 
Anamma er 100 % vegansk og helt fri 
for æg, mælk og gluten. Vores produk-
ter er baseret på soya, som, udover at 
være rig på protein, også er fyldt med 
vitaminer og mineraler. Anamma er 
samtidig godt for miljøet, når du ønsk-
er at sætte bæredygtighed på menuen. 

Lille soyabønne,  

masser af sundhed

Derfor skal du vælge Anamma
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Tips!
Pulled Vego og coleslaw  

er den perfekte kombi  

i en burgerbolle. 




