
LAV INSPIRERENDE  
RETTER MED VEGANSKE

FALAFLER OG FALaFEL-
BURGERE FRA FINDUS.



10 portioner

Ingredienser 
1 kg Falafel mini, FINDUS 96012430
2 kg tomater blandede sorter og størrelser  
60 g rødløg i skiver
120 g gule løg i skiver
30 g basilikum plukket
30 g persille hakket, FINDUS 96008682
2 dl solsød tomatdressing

Tomatdressing 
100 g tomater semmitørrede, FINDUS 96008705
2 spsk æblecidereddike
0,25 dl honning
30 g skalotteløg
0,75 dl rapsolie
Salt og peber

Tilberedelse
Skær tomaterne i både, rødløg og de gule løg skæres tyndt 
på et mandolinjern. Dryp tomatdressing over og bland 
persillen i, pynt til sidst med den plukkede basilikum.

Dressing 
Hak de semitørrede tomater og bland de øvrige  
ingredienser i. Smag til med salt og nykværnet peber.

Falafelsalat med  
tomater og græsk feta
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OPSKRIFTER

BaguettE mEd 
mini falafEl!

Har du lidt salatmix eller iceberg 
salat i overskud, så kan du bruge det 
som fyld i baguetten. Læg herefter 
lidt rødløg og tomater i, sammen 

med de optøede mini falafler.

Lav din yndlings dressing og server  
den til baguetten med falafel. 



10 portioner

Ingredienser 
1,2 kg Falafel, FINDUS 96012334
1,5 kg Grøntsagscouscous, FINDUS 96008211
800 g græsk yoghurt   
1 stk agurk      
20 g frisk mynte       
Salt og sort peber
Sorte oliven

Tilberedelse
Tilbered falaflerne i ovnen 225 grader i 12 – 15 minutter.
Grøntsagscouscous varmes ved 175 grader i 25 – 30 
minutter.

Tag kernerne ud af agurken og riv den. Hak mynte og 
bland med yoghurt og agurk. Smag til med salt og 
peber. Pynt med oliven.

Grøntsagscouscous 
med falafel, Raitasauce 
og sorte oliven
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OPSKRIFTER

10 portioner

Ingredienser
900 g Falafelburger FINDUS 96012332
10 stk burgerboller
350 g grøn salat
520 g bøftomater
450 g rødløg, fint hakket
1 dl olivenolie
45 g balsamico, hvid
Salt og groftmalet sort peber
Sukker
700 g gulerødder
700 g pastinakker

Estragon dip
60 g mayonnaise
6 dl Crème fraîche
15 g estragon, frisk, hakket
30 g persille FINDUS 96008682
Salt og malet hvid peber

Tilberedelse
Skær bøftomaterne ud i skiver og bland dem med rødløg, 
salt, olie, balsamico og sukker. Steg burgeren på en grill-
pande eller varm den i ovnen. Fyld burgerbollen med salat, 
tomatsalat, grøn salat og pynt f.eks. med lidt stegte løgringe 
på spyd, som en festlig afslutning.

Skær rodfrugterne i stave. Bag rodfrugterne i en bradepande 
med olie i varmluftovn 200˚C til de har fået god farve og 
har konsistens med ”bid”. Bland ingredienserne til dippen 
og server med de stegte rodfrugt.

Falafelburger med stegte  
rodfrugter og estragon dip



INGREDIENSER: Kogte kikærter 61 %, løg, MANNAGRYN  
(af HVEDE), rapsolie, persille, hvidløg, bagepulver (E450, E500, 
majsstivelse), salt, spidskommen, fortykningsmiddel (E461) og 
krydderiekstrakt (bl.a SELLERI og cayennepeber).

INGREDIENSER: Kogte kikærter 60 %, løg, MANNAGRYN  
(af HVEDE), rapsolie, persille, hvidløg, bagepulver (E450,  
E500, stivelse), salt, spidskommen, fortyknings- 
middel (E461) og krydderiekstrakt (bl.a SELLERI 
og cayennepeber).

Falafel, 15 g 
VEGANSKE 
FINDUS 96012334 4 kg, ca. 266 x 15 g

Falafelburger, 90 g 
VEGANSKE  
FINDUS 96012332 3,33 kg, ca. 37 x 90 g

INGREDIENSER: Kogte kikærter 67 %, stegte løg (løg, rapsolie),  
rapsolie, persille, løg, polenta (majsgryn), hvidløg, bagepulver 
(E450a, E500, majsstivelse), salt, spidskommen, fortykningsmiddel 
(E461), koriander og cayennepeberekstrakt.

Falafel mini, 7 g (Ready to eat)  
VEGANSKE 
FINDUS 96012430 5 kg, ca. 714 x 7 g
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