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10
portioner

med spinat & choronsauce

FYLDT
SPRØDBAGT FISK

INGREDIENSER 

10 stk fyldte sprødbagte fisk 
 med spinat 
1,2 kg  kartofler, kogte 
100 g  mælk 
100 g  smør 
 salt og peber
800 g broccolibuketter 
100 g  revet ost

CHORONSAUCE
600 g  bearnaisesauce 
200 g  hakkede tomater 
100 g  ruccola 

TILBEREDNING:  
Tilbered fisken som anvist på emballagen.

Mos de kogte kartofler og tilsæt mælk og 
smør. Smag til med salt og peber.

Læg broccolibuketterne på en bageplade 
og drys med revet ost. Gratiner i ovnen på 
220°C  i cirka 10 minutter.

CHORONSAUCE
Varm bearnaisesaucen i en kasserolle 
og hæld de hakkede tomater i.

Server fisken med kartoffelmos, sauce, 
broccoli og lidt ruccolasalat.

Naturlig kilde 
til Omega-3 og 

Protein!

96013256 Fyldte sprødbagte fisk med spinat,
MSC, 160 g, 1 x 5 kg (5 kg), ca. 31 x 160 g
96008187 Broccolibuketter, 2x1,4 kg (2,8 kg)
96008226 Bearnaisesauce, 2x2 kg (4 kg)



INGREDIENSER 

10 stk fyldte sprødbagte fisk 
 med tomat & mozzarella
1 stk aubergine
1 stk zucchini
2 stk rødløg
2 stk rød peber
30 stk cocktailtomater (cirka) 
1 bundt  basilikum, fersk
1-2 dl  olivenolie
 salt og peber

TOMATSAUCE
500 g  hakkede tomater 
100 g  løg, hakket
1 tsk  basilikum, tørret
 salt og peber

TILBEREDNING:   
Tilbered fisken som anvist på emballa-
gen. Auberginer, zucchini, rød peber og 
rødløg skæres i skiver og lægges skiftevis 
i et ovnfast fad. Læg herefter tomaterne 
ned til grøntsagerne. Bland basilikum og 
olie til en basilikumolie. 
Grøntsagerne krydres med salt og peber 
og dryppes med basilikumolie. Bag 
grøntsagerne i ovnen på 225°C i ca. 10 
minutter. 
Tomatsauce
Bland ingredienserne til tomatsaucen og 
smag til med salt og peber.

Server fisken med grøntsager og stænk af 
basilikumolie.

10
portioner

med tomat & mozzarella
à la Middelhavet

96017717 Fyldte sprødbagte fisk med 
tomat og mozzarella, MSC, 112 g,
1 x 5 kg (5 kg), ca. 44 x 112 g

FYLDT
SPRØDBAGT FISK



96013256 
Fyldt sprødbagt fisk, 
med spinat, MSC, 160 g 
1 x 5 kg (5 kg), ca. 31 x 160 g
Alaskasej* (FISK) 51% (Gadus chalco-
gramma), mel (HVEDE, ris, majs), spinat 
7,2%, rapsolie, fløde (MÆLK), vand, 
stivelse (HVEDE, majs, kartofler), ost 
(MÆLK) , flødeost (MÆLK), creme 
fraiche (MÆLK), salt, HVEDEGLUTEN, 
gær, dextrose, sukker, vallepulver 
(MÆLK), krydderier (gurkemeje, hvid 
peber). *Fanget i det nordøstlige- eller 
nordvestlige Stillehav.

96011253 
Fyldt rødspætte med
broccoli & ost, MSC, 150 g 
1 x 5 kg (5 kg), ca. 33 x 150 g
Rensede fileter af RØDSPÆTTE* 32 % 
(Pleuronectes platessa), HVEDEMEL, vand, 
rapsolie, broccoli 7%, OST 6%, MÆLK, 
stivelse (HVEDE, kartofler og majs), gule-
rod 1,3%, SMØR, rismel, HVEDEGLUTEN, 
salt, majsmel, gær, FLØDE, DRUESUKKER, 
HVEDEPROTEIN, SENNEPSFRØ, citronsaft, 
bagepulver (E500), sukker, krydderier (inkl. 
cayenne), solsikkeolie og maltet HVEDE-
MEL. *Fanget i det nordøstlige Atlanterhav 
(Nordsøen).

96017717 
Fyldt sprødbagt fisk, med tomat 
og mozzarella, MSC, 112 g 
1 x 5 kg (5 kg), ca. 44 x 112 g
Alaskasej* (FISK) 50% (Gadus chalcogram-
ma), mel (HVEDE, ris, majs), rapsolie, spinat, 
vand, tomat 2%, tomatjuice, stivelse (HVEDE, 
majs, kartofler), løg, mozzarella 1% (MÆLK, 
salt, mælkesyrebakterier, mikrobiel løbe), 
cheddarost (MÆLK), hvidvin, tomatpuré, 
HVEDEGLUTEN, salt, hvidløg, krydderier 
(inklusive peber, cayenne), gær, druesukker, 
valleprotein (MÆLK), løgpulver. *Fanget i det 
nordøstlige- eller nordvestlige Stillehav.

Nyhed! Nyhed!

MSC (Marine 
Stewardship Council)
er et globalt anerkendt 
miljømærkning af 
vildfangede fisk, der 

altid får grønt lys fra WWFs 
fiskeguide. MSC-mærket viser, at 
fisken kommer fra et sporbart og 
bæredygtigt fiskeri. Alle Findus 
vildfangede fisk er MSC-mærket.

MSC-C-50470

Fyldt sprødbagt fisk, lavet af MSC-mærket Rødspætte eller Alaskasej, er en naturlig kilde til 
Omega-3 og protein. Er rigtig god på din frokosttallerken, men også fantastisk på aftenmenuen. 
Server på klassisk vis med kartofler eller ris og grøntsager, eller med en nærende salat. 
Nem tilberedning i ovnen.

* Rensede fileter fra Alaskasej & Rødspætte

* Sprød panering

* Hurtig og nem at tilberede i ovnen

* Naturlig kilde til Omega-3 og protein

* MSC-mærket

www.findus.dk

Nu udvider vi sortimentet af 
fyldte sprødbagte fisk!


