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MAT I FOKUS 

Ingen kan blunda för detta längre 
och inom convenience- och fast food-
branschen ser vi det framför allt i de 
större kedjornas utbud. Mer och mer 
mat av olika slag, grönare och fräscha-
re produkter och portioner, helt nya 
idéer och koncept.  Exempelvis lanserar 
Reitan nu i mars nya mellanmåls- och 
frukostprodukter som Tasty Smoothie 
Bowls och Overnight Oats. Hälsosamt, 
fräscht – och gott! McDonald’s har gjort 
om hela sitt salladskoncept och liknande 
portioner kommer även till andra kedjor.

Från myllan till hyllan
Bakom innovationerna och samord-

ningen står Greenfood, ett företag med 
styrkor som ”matälskare, lokala, nyttigt 
och innovation”.

- Vi vill förenkla vardagslivet för 
svenska folket. Tillgängliggöra fräsch, 
nyttig och prisvärd mat till konsument 
utan kanalfokus, säger Greenfood-
gruppens vd David von Laskowski, och 
beskriver ursprunget.

- I princip en frukt- och gröntverk-
samhet. Man kan säga att vi gör pro-
duktionen från myllan till hyllan. Under 
resans gång har vi byggt upp och för-
värvat olika bolag som till exempel 
Picadeli, Food Solution och Wrapson. 
Vi är inget konsumentvarumärke utan 
verkar genom våra bolag varav gros-
sistdelen idag utgör ungefär hälften av 
omsättningen. En för övrigt minskande 
andel. 

Både gott och roligt
Greenfood Solutions har en slim-

mad organisation på bara två personer 

David & David vill göra det roligt att äta nyttigt
Hälsotrenden är inte längre 
en trend, den är ett faktum. 
Vegomaten ökar med spik-
rak riktning.  Traditionella 
måltider överges till förmån 
för snacking.
   ”Det gröna” är här för att 
stanna och Greenfood finns 
där som en möjliggörare.

och en annan David, med efternam-
net Bennertun, som relativt ”grön” vd. 
Många känner igen honom från Axfood 
och Hall-Miba. Han är av naturliga skäl 
entusiastisk inför sina nya arbetsupp-
gifter.

- Nyttigt och hälsosamt är ju inget 
nytt. Men genren och kategorin har 
inte alltid varit så ”yummy”. Vi ska göra 
det både gott och roligt samtidigt som 
vi förenklar för både handelsledet och 
konsumenterna.  Det är inte det nyttiga 
som är viktigast utan att det är gott, 
poängterar han och påpekar samtidigt 
att Greenfood inte heller vill slå ned på 
det ”onyttiga”.

- Vi har vårt fokus på att göra det enk-
lare att äta hälsosamt, gott och prisvärt. 
We do good convenience!

Pekar åt rätt håll
Att förenkla är ett av nyckelorden i 

hela Greenfood-gruppens verksamhet. 
Bästa och tydligaste exemplet är utan 
tvekan utvecklingen av Picadeli som vi 
ska återkomma till i en senare artikel. 

- Väldigt mycket pekar åt vårt håll just 
nu, säger David von Laskowski. Frukt 
och grönt finns i vårt grund-DNA och 
är produkter som i sig passar för den 
växande snackingmarknaden.  Vi ska se 
till att få det att funka i praktiken genom 
denna vår grund och våra olika specia-
lister i de entreprenörsföretag som ingår 
i vår grupp.

Reitan Convenience Swedens samar-
bete med Greenfood betyder mycket för 
båda parterna.

- Tillsammans har vi startat en 
gemensam resa för att kunna sälja rik-
tigt bra och fräsch mat som vi också 
märker att kunderna gillar. Greenfoods 
kunskap om mat tillsammans med våra 
insikter om convenience-kunden känns 
som en riktigt bra grund att bygga 
framtidens matsortiment för Pressbyrån 
och 7-Eleven på, säger Fredrik Klein, 
inköpsdirektör. 

- Att de sedan är snabba och roliga att 
jobba med är en riktigt bra bonus!

Vad kommer då att hända i butikerna?  
Vad betyder utvecklingen för convenience-
branschen? 

David Bennertun vet svaren.
- Vegotrenden ska vi ta vara på, inget 

är så tydligt som den just nu. Även här 
handlar det om att tillgodose ett behov 
samtidigt som det man gör tilltalar även 
dem som inte är uttalade vegetarianer 
eller veganer. Vi ser också en ”frukt-
trend” där skuren frukt i portionsför-
packningar ökar. Även här ska vi ta fram 
lämpliga produkter. Rent allmänt ska vi 
se till att det finns goda skäl för konsu-
menterna att söka sig till convenience.

David Bennertun och David von Laskowski har uppdraget att göra det enklare att äta hälsosamt, gott och prisvärt.

Greenfood ska tillgodose konsumentbehovet i convenience-branschen. Allt från äta 
nu till äta sen. Förpackningarna är lika viktiga som produkterna i sig.  

Snabbt 
och gott 

med 
korv!
Tillsammans förgyller 
vi era kunders tillvaro

med en god korv på vägen 
– enkelt och snabbt! 

Vad ser du mer för konsumentbehov i denna 
kanal?

- Allt från äta nu till äta sen. Ready 
to eat & heat, ready to cook. Samt 
alla produkter som vi har förädlat och 
som är en del av en större måltid som 
exempelvis påssallader, fruktportioner, 
blomkålsris och mycket annat.

Uppläggningarna och förpackning-
arna är lika viktiga som produkter-
na i sig. Vegetariska, glutenfria och 
andra alternativ är självklara. De 
kategorier som Greenfood job-
bar med inom convenience är: 

Frallor och frukostprodukter 
Baguetter
Sandwichs
Wraps
Sallader
Att Värma
Mellanmål, frukt
Smörgåstårtor och Pajer 

Slutligen, ni jobbar ju i första hand mot 
kedjor. Hur kan fria handlare ta del av ert 
utbud?

- Det finns ingen universallös-
ning på det. Man får vända sig till sin 
grossist och detta led är självklart en 
mycket viktig del av hela vår affärs-
idé. Vi hoppas att successivt även 
kunna finnas som del av deras ordina-
rie utbud, avslutar David Bennertun 

GUNILLA PIHLBLAD

Greenfood-gruppen etablerades 
2015 genom en kombination av 
Picadeli och STC Greenfood och 
omfattar alla steg i värdekedjan 
för frukt och grönsaker, från bon-
den till kundens vardag. Gruppen 
består idag av Picadeli, Fresh Cut 
och Sourcing och har en omsätt-
ning om 3,9 miljarder, cirka 700 
anställda och huvudkontor i 
Helsingborg.

Övriga företag i gruppen är 
Ewerman, Allfrukt i Stockholm, 
Satotukku OY, Växjö Partiaffär, 
Örebro Trädgårdshall, Greenfood 
Iberica, Greenfood Sourcing, 
Salico, Mixum, Picadeli, Daily 
Greens Salladsbar, Wrapsons, 
Snackpoint och Ahlström Factory.

Detta är GREENFOOD

Försäljningen av ekologiska livsmedel 
ökar stadigt och förväntas fortsätta växa. 
Enligt SCB:s senaste statistik har för-
säljningen av ekologiska livsmedel mer 
än fördubblats på tre år. För att möta 
efterfrågan på eko utökar Lantmännen 
Unibake sitt sortiment under varumär-
ket Korvbrödsbagarn, och lanserar nu 
ekologiska klassiska korv- och hambur-
gerbröd.

– Vi är stolta över våra klassiska korv- 

Dett sker nu i mars med den nya 
veganska produktlinjen Hey Coco! 
-  ekologisk mejerifri glass med en
bas av kokosgrädde. Initialt lanseras 
tre smaker: Passionsfrukt, Choklad
och Jordnötssmör. Samtliga är fria
från gluten, palmolja, laktos och soja.
Passionsfrukt och Choklad är även fria 
från nötter.

- Vi har i drygt 18 månader arbetat 
med att ta fram en krämig och smakrik 
glass gjord på ekologiska, veganvänliga
råvaror. Vi är nu glada att lansera våra
tre första smaker som vi hoppas ska
uppskattas av såväl veganer som allergi-
ker och traditionella gräddglassälskare,

Ekologiska korv- och hamburgerbröd
Efterfrågan på ekologiskt bröd har fördubblats på tre år. Korvbrödsbagarns 
klassiska korv- och hamburgerbröd lanseras nu som ekologiskt alternativ. 

och hamburgerbröd. De är den viktiga 
kärnan i vår produktportfölj. Det är 
extra kul att lansera en uppdatering på 
våra familjeprodukter, och vi tror att de 
kommer tilltala korvälskare som också 
vill främja ekologiskt, säger Per Jonsson, 
kategorichef  för Korvbrödsbagarn på 
Lantmännen Unibake.

Korvbrödsbagarns nya ekologiska 
bröd finns i butik sedan sidan början 
av februari

Yollibox lanserar ny vegansk glasslinje
Sedan starten 2012 har glassvarumärket Yollibox profilerat sig med 
nytänk, naturliga ingredienser och en stark konsumentrelation. År 2015 
omvandlades hela sortimentet till ekologiskt och 2018 blir året då Yollibox 
lanserar sin första veganska glasslinje.

säger Victoria Carlsson, medgrundare 
Yollibox.

- De första smakerna - Passion fruit, 
Chocolate och Peanut Butter - har vi 
valt att hålla enkla och rena. Givet att 
det mejerifria glassutbudet fortfarande 
är relativt begränsat vill vi att konsu-
menten själv ska kunna toppa glas-
sen med sina favoritinslag såsom mörk 
choklad och nötter. På så sätt kan vi 
också föra en dialog med våra fans om 
vilka smakkombinationer som uppskat-
tas mest för Hey Coco! och ta med 
oss det till vår produktutveckling, säger 
Victoria Carlsson.


