Beste sosiale entreprenører
Smartfood UB er en ungdomsbedrift som består av fem elever. Vi går på Vg2 kokk
og servitørfag, på Karmsund videregående skole. Vår forretningsidé er å utnytte
dagens sunneste råvarer i matproduksjon. Vi utvikler smarte og innovative produkter,
som skal gjøre det enklere å få i seg grønnsaker. Produktene er smakfulle og har et
høyt næringsinnhold.
I dagens samfunn er det fokus på kosthold og livsstil. Men mange mennesker får ikke
i seg nok grønnsaker. Dette er en kjent problemstilling i de aller fleste hjem; barn som
ikke liker grønnsaker og foreldre som velger bort viktige næringsstoffer for å slippe
diskusjonen. Forskning viser at inntak av grønnsaker synker år for år. Vi ønsker å ta
tak i denne utfordringen og har utviklet et grønnsakspulver av grønnkål, spinat,
rødbet og gulrot. Grønnsakspulveret er basert på økologiske, kortreiste og naturlige
råvarer fri for tilsetningsstoffer. Grønnsakspulveret er fargerikt, har et høyt
næringsinnhold og kan bidra til en sunnere hverdag. Pulveret er svært anvendelig, og
bruksområdene er mange. Det kan brukes i den daglige matlagingen som i
gryteretter, supper, sauser, bakst, kaker, desserter, samt i smoothie og yoghurt.
Pulveret kan også brukes til å farge marsipan og kakeglasurer. Når kundene kjøper
produktet vil det følge med et hefte som forteller hvordan de kan bruke produktet i
matlagingen, næringsinnhold og anbefalt dosering pr dag. Et sunt og godt kosthold
gir gode forutsetninger for en god helse og minsker risikoen for sykdommer.

Vi produserer også smoothie. Dette produktet er basert på tre supergrønnsaker;
grønnkål, spinat og rødbete. Smoothien er en egenkomponert oppskrift der vi bruker
vaniljekesam istedenfor yoghurt som bedrer både næringsinnhold og smak. Fargene
er fine og passer godt til barn og ungdom. Produktet ble testet ut blant 200
6-klassinger på Måltidets Hus i Stavanger, og skåret veldig høgt på smak.
Smartfood UB er stadig i utvikling, og våre produkter vil gjøre det enklere å få i seg
grønnsaker på en smart måte.

