
NYHEDER OG OPSKRIFTER

PANEREDE 
FISKENYHEDER



Et rigtig
godt måltid

MSC-MÆRKET

Alle vores vildtfangede fisk er MSC-mærket. 
MSC-mærket viser, at fisken kommer fra et  
sporbart og bæredygtigt fiskeri.

Vi i Findus arbejder for sundere have på flere måder, 
herunder gennem tæt samarbejde med Marine Stewardship 
Council (MSC). Hos Findus var vi de første i Sverige til at 
lancere MSC-mærket fisk på det svenske marked.

Men hvad betyder det, at fisken er MSC-mærket? Mærkaten viser, at 
den vildtfangede fisk kommer fra levedygtige bestande og er blevet 
fanget med minimal indvirkning på havmiljøet. For at mindske over-
fiskeri og udnyttelse kan oprindelsen af   MSC-mærket fisk også spores 
helt til den enkelte bestand. Ikke helt dumt, vel?

Du kan også bidrage ved, at holde øje med og vælge den blå fisk, når 
du køber fisk og skaldyr!

En panering, der knaser perfekt i munden sammen med 
saftig fisk. Det er ikke underligt, at paneret fisk er  
populær. Perfekt til servering traditionelt med sauce og 
tilbehør, i moderne fisketacos eller populære bowler.

Din store fordel med paneret fisk fra Findus er, at  
måltidets hovedkomponent kræver nogle få ressourcer 
i køkkenet, så alt krudt kan bruges på at skabe lækre 
smage i alt tilbehøret. Du kan stole på, at alle Findus 
vildtfanget fisk er MSC-mærket.

Kort sagt, paneret fisk fra Findus er et rigtig godt alter-
nativ, til at skabe variation og sætte mere velsmagende 
fisk på menuen.

Sprød, paneret og saftig fisk, det er et 
”perfekt match” og en rigtig god måde, 
at spise mere fisk på.

Vi har et bredt sortiment med meget 

at vælge imellem - forskellige slags 

fisk, størrelser og typer.



Sprødbagt fisk med nudler 
& chilisauce 1,3

CO2e

Tip!
Server gerne lime til.

Et Asiatisk præg til den 
sprødbagte fisk! Server Findus 

sprødbagt fisk med rug og havre 
sammen med risnudler, salatløg, 

kål og koriander. Top med en 
syrlig og stærk dressing.

Tilberedning
Tilbered den sprødbagte fisk som anvist på emballagen. Kog 
derefter nudler som anvist på emballagen. Skær spidskål, gule- 
rødder og salatløg i strimler og bland det hele med nudlerne. 
Bland dressingen sammen. Rist sesamfrø og cashewnødder. 
Drys sesamfrø, cashewnødder og urter over nudlerne. Top 
med det hele med sprødbagt fisk og dressing.

Ingredienser
Sprødbagt alaskasej med rug og
havre FINDUS 96015510 1,35 kg
Risnudler 2,5 kg
Spidskål 500 g
Gulerod 200 g
Salatløg 150 g
Sesamfrø ristede 5 spsk
Cashewnødder 200 g
Friske koriander
Friske mynte

Chilisauce
Limesaft 40 g
Ingefær 6 g
Fiskesauce  1 spsk
Sriracha 0,5-1 spsk
Honning 0,5 spsk
Sesamolie 1 spsk

Sprødbagt alaskasej med rug og havre FINDUS 96015510



Fiskeburger med 
syltet rødkål

Tip!
Server med ristede 

kartofler og  
gulerødder.

Tilberedning
Lav lagen – eddike, sukker og vand. Rødkål skæres i strimler, 
gerne på et mandolinjern og lægges i lagen. Rør creme fraiche 
med yoghurt, citronsaft og citronskal. Smag til med salt og 
peber. Agurk høvles og blandes med dild. Læg fiskeburgeren i 
en bradepande og tilbered i ovnen som anvist på emballagen.

Ingredienser
Fiskeburger torsk FINDUS
96012795  750 g
Burgerboller  10 stk
Eddike  0,5 dl
Sukker  1 dl
Vand  1,5 dl
Rødkål  200 g

Creme Fraiche  200 g
Græsk yoghurt  200 g
Citron  1,5 stk
Salt  1,5 g
Agurk  800 g
Dild fersk  50 g
Icebergsalat  900 g

Fiskeburger torsk FINDUS 96012795

0,7
CO2e



Sprød fisk med salat 
og fetaostecreme 0,7CO2e

Tilberedning
Tilbered fisken som anvist på emballagen.
Bland bønnemix med spinat og granatæblekerner. Bland 
olivenolie og vineddike og vend det i salaten.  Smag til med 
salt og peber.

Mos fetaosten og bland med creme fraiche. Server salaten 
med fisk og fetaostcreme og pynt med basilikum.

Ingredienser
Rispaneret alaskasej, glutenfri
FINDUS 96010362  900 g
Bønnemix 
FINDUS 96008413 800 g
Frisk spinat 800 g
Granatæble  3 stk

Olivenolie  0,5 dl
Hvidvinseddike  0,25 dl
Salt og peber
Fetaost  200 g
Creme fraiche  3 dl
Basilikum  30 g

Rispaneret alaskasej, glutenfri FINDUS 96010362



FISH’N CHIPS TIL UTALLIGE FORMÅL.

HVORDAN VIL DU SERVERE 
DIN FISH’N CHIPS?

 NY VARIANT 

FISH’N CHIPS! CHIP 

SHOP 165 GRAM

Fish’n Chips, Chip Shop FINDUS 96011143



Sprødbagt Alaskasej med rug og havre FINDUS 96015510

Wrap med sprødbagt 
Alaskasej & coleslaw 0,6

CO2e

Tilberedning
Tilbered den sprødbagte Alaskasej som anvist på emballagen.

Coleslaw: Hvidkål og porrer skæres i strimler. Bland mayon-
naise, creme fraiche, dild, tabasco samt salt og peber. Rør 
hvidkål og porrer i saucen. 

Salat med vinaigrette: Kog ærter og broccolibuketter.   
Bolsjebeder og rødløg høvles tyndt. Bland babyspinat med 
ærter, broccoli, bolsjebeder og rødkål. Rapsolie røres med 
citronsaft og balsamico. Smag til med salt og peber. Hæld 
vinaigretten i salaten og bland det hele.

Læg lidt salat på wrappen sammen med coleslaw og top med 
den sprødbagte fisk.

Ingredienser
Sprødbagt Alaskasej med rug og
havre FINDUS 96015510 1350 g
Frisk spinat 300 g
Ærter FINDUS 96013231 400 g
Broccolibuketter 
FINDUS 96008187 300 g
Bolsjebeder 300 g
Rødløg  300 g
Rapsolie 5 spsk
Citronsaft 0,5 dl
Hvidvinseddike  0,5 dl
Salt
Sort peber

Coleslaw
Hvidkål 600 g
Porrer 200 g
Mayonnaise 1,5 dl
Crème fraiche 1,5 dl
Frisk Dild 3 spsk
Tabasco 2 tsk
Salt
Sort peber



PANEREDE FISKENYHEDER
96011143 MSC, Fish’n & Chips, Chip Shop, 165 g
96012795 MSC, Fiskeburger, torsk 75 g
96010362 MSC, Rispaneret alaskasej, glutenfri, 82 g
96015510 MSC, Sprødbagt alaskasej, paneret i rug & havre, 125 g

www.findus.dk
Abonner på vores nyhedsbrev: findusfoodservices.dk/nyhedsbrev 
Adresse og kontakt til din konsulent: findusfoodservices.dk/kontakt-os 
Følg os på Instagram @findus_danmark
Følg på Facebook: Findus Danmark 
Følg os på LinkedIn: Findus Danmark


