Pressmeddelande, den 30 januari 2015

Hisingens första ekologiska butik
öppnar i Kvillebäcken
Lördagen den 31 januari öppnar Mynta Eko sin butik på Gustaf

Dalénsgatan 26. Det blir Hisingens första renodlade ekobutik. ”Det känns
fantastiskt spännande, och jag tror Kvillebäcken är helt rätt plats att
öppna den på”, säger nyblivna butikschefen Nhung Bohman.

Nhung Bohman är född och uppvuxen i Vietnam. Efter sju år i Sverige har hon hunnit imponeras

av hur mycket ekologisk mat som produceras här, men också förvånats över hur få renodlade

ekobutiker det finns. Så efter att ha jobbat med import av asiatiska livsmedel tvekade hon inte
när hon fick chansen att öppna en egen ekobutik.

– Jag älskar att laga mat och bryr mig väldigt mycket om att det jag äter är nyttigt och

ansvarsfullt producerat. Själv har jag tidigare åkt stan runt på jakt efter ekologiska varor, men
nu slipper jag och andra Hisingsbor göra det, säger Nhung.

Butiken kommer ha ett brett utbud av ekologiska livsmedel, med både basvaror och mer unika
ingredienser man inte hittar i vanliga butiker. Allt från frukt och grönsaker till teer,

frukostflingor och ekologiska ostar från små gårdmejerier kommer trängas på hyllorna i
butiken. Mynta Eko kommer också bli utlämningsställe för Gröna Gårdar.

– Vi vill bli lite av en närbutik för de som bor i området, samtidigt som vi hoppas locka dit

matintresserade som är på jakt efter lite mer ovanliga produkter. Intresset för både matlagning
och ekologiskt ökar ju hela tiden här i Sverige, säger Nhung.

Målsättningen är också att butiken ska få en asiatisk touch – en inte helt vanlig intriktning för en
ekobutik.

– I Asien har inte ekologisk mat slagit igenom alls lika mycket som här ännu. Men vi kommer

göra allt vi kan för att få tag i leverantörer som kan förse oss med varor som uppfyller våra krav.

Jag vill ju självklart inspirera folk med min mattradition också, säger Nhung.
För mer information, kontakta:
Nhung Bohman, butikschef
0702-522 866

nhung@myntaeko.se
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