
Recept och inspiration för härligt gröna högtider 

Jul & HALLOWEEN

Djupfryst
Vi gör det enklare att välja det goda, varje dag.

FÖR FRAMTIDEN



Ingredienser

1,25 kg Gulbeta *
50 g ruccolasallad
1,5 dl pumpafrön
50 g grönkål, färsk
salt
olivolja

Tillagning

Sätt ugnen på 180°C. Lägg gulbetorna på ett G-N bleck. 
Ringla på olivolja. Salta och peppra. Sätt i ugn ca 20 minuter. 
Vänd ner ruccola och grönkål strax innan servering. Rosta 
pumpakärnorna i en torr varm stekpanna tills de får färg.

Riv osten och blanda med kvarg, rör till en jämn kräm.

Lägg upp gulbetssalladen och klicka på ädelostkrämen och 
strö över de rostade pumpakärnorna.

Bakade gulbetor 
med ädelost-
kräm
10 portioner

Ädelostkräm
200 g ädelost
250 g kesella

* Gulbeta 96013382

extra god jul 
med beta gul

0,3
CO2e



Klimatberäkna din veckomeny!
Hur stor miljöpåverkan har din meny? Med vår  
nya menyplanerare kan du enkelt sätta ihop  
klimatsmarta veckor med Findus goda recept.
Välj rätterna från receptbanken själv eller låt menyplaneraren skapa 
förslag åt dig. Veckans totala CO

2
e-värde räknas ut och betygsätts 

efter hur klimatsmart menyn är. När du är nöjd med planeringen  
kan du spara och skriva ut veckomenyn som ett menyblad eller  
som receptsamling.  

Gå in och testa menyplaneraren på klimatmeny.findusfoodservices.se
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Frysta fördelar

Nyhet
Spenatpuré!

Grön Skolmat
Green Cooking

Vegetariskt
Julbord

Vegetariska 
VärldsdagenFish & Chips Roll

Nyhet!

13

Temadagar 
Okt-Dec19

17

Svenskt Bröd
Från Loftahammar

Juldessert
Sött & Gott10

Produkter
Alla produkter som 
ingår i recepten.
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Frysta fördelar
Möjligheten att djupfrysa mat ger oss många fördelar - lång  

hållbarhet, mindre matsvinn och bevarade näringsämnen för att  
nämna några. Fördelar som de flesta av oss idag tar för givna.  

Vi tycker det är fascinerande hur frystekniken kom till och eftersom 
att den snart fyller 100 år har vi satt ihop en kort historielektion  

i den fantastiska konsten att djupfrysa.   

Tidigt 1920-tal
Clarence Birdseye upptäcker 

under en vistelse hos eskimåer 
i nordöstra Kanada att de drar 

nytta av kylan (-40) och de 
hårda vindarna för att frysa fisk. 
Han bjöds till stor förvåning på 

fisk som fångats två månader 
tidigare - och som smakade 

nyfångad. Helt otroligt för 100 år 
sedan. 

1940-tal
Den djupfrysta revolutionen når 
de svenska mataffärerna och fryst 
mat börjar säljas till konsument. 
På 1960-talet börjar det bli vanligt 
med en egen frysbox i hemmet. 
Tidigare var det vanligt att flera 
familjer delade på en. 

Över 3000 år sedan
Att kyla hjälper till att hålla mat ätbar längre är gammal 
kunskap. Det har hittats tecken i Kina på att det redan 
för mer än 3000 år sedan experimenterades med  
infrysning av livsmedel. 

2020 & framåt
Här får vi gissa lite, men vi är övertygade om 
att frysen fortsätter att användas än flitigare. 

I en klimatsmart framtid behöver vi kunna 
spara och ta tillvara färska råvaror när det är 

säsong och mat när den är tillagad. Då kan vi 
minska transporter och slänga mindre mat! 
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-18° C
är den högsta temperatur som djup-

frysta livsmedel ska försvaras i för  
att behålla alla frysens fördelar. 

Iskristaller
vill man ha så små som möjligt. Om 
infrysningen går för långsamt hinner 
stora kristaller bildas och de förstör 
livsmedlets struktur. Det är därför 
som fryskedjan (minst -18° C) inte  

får brytas från infrysning tills att livs-
medlet tinas upp för att tillagas. Tinar 

det lite och fryses igen försämras 
kvaliteten avsevärt. 

Som eskimå
boende på en plats där temperaturerna når 
under -40° C kan man låta naturen stå för 
djupfrysningen. Eftersom de flesta av oss 

inte bor med den kylan får vi vara glada att 
Clarence Birdseye fick till en kompressor-

teknik som kunde frysa in livsmedel snabbt 
så att vi kan ha fina välbevarade råvaror på 

plats i frysen till när vi behöver de.    

-40° C
är den temperatur som djupfrysning 
sker vid inom matproduktion. Då går 
infrysningen snabbt och livsmedlet 

bevaras på bästa sätt.
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Klimatsmart Jul
Servera nytänkande rätter med julkänsla för en hållbar säsongsmeny. Vi 

vet att dagens skolungdomar ägnar mycket tid åt att fundera och oroa sig 
för klimatet och framtiden. Med vegetariska julrätter visar vi vägen mot 

smarta nya traditioner som är snällare mot miljön än våra gamla.   
Barnens favoriter + klimatsmarta råvaror = garanterad succé!

Klimatberäknade | Näringsberäknade | Tillgängliga i kostprogram  
 Provlagade | Smakanpassade | Lätthanterliga i köket

Recept från Findus är:
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Ingredienser

900 g Veggie korv FINDUS*
750 g sötpotatis
300 g Grönkål *
300 g rödkål, hackad
300 g svartkål, hackad
350 g cocktailtomater
360 g gurka
250 g salladsmix
30 g örter
100 g dijonsenap
100 g skånsk senap
30 g Dill *
0,5 msk tabasco
200 g smetana
5 g salt och peppar
2 g vitpeppar

* Veggie korv FINDUS 96012775
* Grönkål 96008251
* Dill 96008493

Tillagning

Stek Veggie Korv enligt  
anvisningar på förpackning och 
skiva i små skivor på snedden. 

Strimla gurkan och ställ åt sidan.

Skala och skär sötpotatis i två 
cm kuber. Häll olja på och krydda 
med salt och peppar. Rosta i ugn 
på 200 grader i ca 15 min.

Lägg hackad grönkål, rödkål och 
svartkål på ett bleck. Ringla över 
olja och krydda. Rosta grön-
sakerna de sista 5 minuterna 
tillsammans med sötpotatisen. 
Rör om, tillsätt gurka och sallad. 

Servera sötpotatis- och kål- 
salladen med bratwursten på fat 
eller tallrik. Servera senaps- 
crème i små klickar över salla-
den eller vid sidan om.

Veggie korv med 
sötpotatis & kål
10 portioner

0,3
CO2e

Ingredienser

400 g Färdiga pajskal *
400 g Grönkål * 
600 g Rödbetor * 
400 g Spenat * 
300 g Purjolök *
250 g feta
165 g ägg 
500 g mjölk 
15 g Persilja * 
7 g salt 
5 g peppar 

* Rödbeta Robust, ekologiska 96013798
* Grönkål 96008251
* Pajskalsplattor 96012797
* Persilja 96008682
* Bladspenat 96013228
* Purjolök, finskuren, 96012827

Tillagning

Tryck ut pajskalet i ett bleck. 

Lägg i grönkål, rödbetor, spenat 
och purjolök. Strö över smulad ost. 
Rör ihop ägg, mjölk, persilja, salt 
och peppar. 

Häll stanningen över grönsakerna. 
Grädda pajen tills den fått fin färg.

Rödbetspaj med grönt
10 portioner

0,2
CO2e

Toppa med 
pumpakärnor

För extra krisp
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Rödbetor med rostade 
pumpakärnor och grönkålskräm
10 portioner

0,4
CO2e

Vegobullar med  
brysselkål och grönkål
10 portioner

Ingredienser

0,70 dl rapsolja
1 kg Vegobullar FINDUS *
500 g brysselkål
450 g Grönkål *
1500 g färsk potatis
60 g färska örter
1 tsk malen kryddpeppar
1 tsk malen kryddnejlika
1 g saffran
2 g torkad salvia
1 tsk tabasco
200 g smetana
5 g salt och peppar

* Vegobullar FINDUS 96013319
* Grönkål 96008251

Tillagning

Hacka potatis i bitar och krydda med saffran, salt och 
peppar. Rosta i ugnen i ca 25 min på 180 grader. Rör ut 
salvia i smetana och tillsätt tabasco. Smaka av med salt 
och peppar. 

Stek upp vegobullar enligt anvisningar på förpackning. 
Krydda med kryddpeppar och kryddnejlika, salt och 
vitpeppar.

Rosta brysselkål och grönkål med lite olja. Salta efter 
smak. Dekorera gärna med färska örter och salvia. 
Servera med ett gott fullkornsbröd.

Ingredienser

1,75 kg Rödbetor *
2,5 tsk kummin, hel
2,5 st apelsin
75 g smör
2,50 tsk salt
1 tsk svartpeppar
2,5 dl pumpakärnor
0,5 dl honung
250 g Grönkål *
2 msk pepparrot, riven
2 dl crème fraiche
2 msk majonnäs
1 tsk salt

* Rödbeta Robust, ekologiska 96013798
* Grönkål 96008251

Tillagning

Sätt ugnen på 200°C. Lägg rödbetor på ett gastronorm 
bleck. Vänd rödbetor med kummin, rivet apelsinskal 
och apelsinsaft. Salta och peppra. Klicka på smör och 
sätt in i ugn ca 20 minuter.

Rosta pumpakärnor i stekpanna. Tillsätt honung. Häll 
upp allt på ett bakplåtspapper och låt svalna. Strö  
rostade pumpakärnor över de bakade rödbetorna.

Tina grönkål och krama ur vätskan. Riv pepparrot, 
blanda grönkål och pepparrot med övriga ingredienser. 
Servera i skål till rödbetorna.

0,2
CO2e
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Grön Jansson 
10 portioner

0,7
CO2e

Ingredienser

150 g Purjolök *
2 kg Rotfruktsstrimlor *
250 g syltlök
1,50 tsk kryddpeppar hel
2 g lagerblad
2,5 tsk salt
7,5 dl vispgrädde
50 g ströbröd
 125 g smör

* Purjolök, finskuren 96012827
* Rotfruktsstrimlor 96013213

Tillagning

Sätt ugnen på 200°C. 

Blanda tinad purjolök och rot-
fruktsstrimlor. Skär syltlöken i bitar. 
Stöt kryddpeppar och lagerblad i 
en mortel och blanda med salt.

Varva rotfruktsstrimlor, purjolök, 
syltlök, peppar, lagerblad och salt i 
ett G-N bleck. Häll på grädde. Strö 
över ströbröd och klicka på smöret. 
Grädda i ugn ca 40 minuter.

Tips! 
Mortla saffran & salt 

innan du tillsätter den 
i rätten så fördelar du 

kryddorna lättare.
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Ris à la malta med 
pepparkakor och hallon
10 portioner

0,2
CO2e

KLIMATSMART JUL

Ingredienser

170 g ägg 
225 g socker 
210 g vetemjöl 
10 g bakpulver 
3 g salt 
150 g Hallonpuré *   
100 g grekisk yoghurt
80 g pepparkakor grovt krossade

* Hallonpuré 96012417

Ingredienser

300 g vispgrädde
700 g färdig risgrynsgröt
5 tsk vaniljpulver
100 g Hallonpuré *
150 g pepparkakor

* Hallonpuré 96012417

Tillagning

Vispa ägg och socker 
poröst. Vänd i mjöl, 
bakpulver och salt. Rör ner 
hallonpuré, yoghurt, smör 
och pepparkakor. 

Häll upp i muffinsformar. 
Grädda dem i 200° tills de 
fått fin färg. 

Tillagning

Vispa grädden och blanda 
med risgrynsgröt. Vänd runt 
hallonpurén i gröten så att den 
marmoreras.

Krossa pepparkakorna och lägg 
på toppen. 

Yoghurtmuffins 
med hallon
10 portioner

0,1
CO2e

frisk hallonsmak & 

toppad med krispig 
pepparkaka

Smarriga muffins 
med julig smak
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Få barnen att jubla
över grön skolmat!

Under en heldag i Findus provkök får ni lära er allt om 
vegetarisk matlagning och menyplanering. Våra erfarna 

kockar håller i workshopen som ger er verktygen att göra 
grön mat riktig god och populär bland skolbarnen. 

Green Cooking Academy hålls i Findus provkök i Malmö. Under en heldag går vi igenom teoretiska 
ämnen som hur ni får gästen att välja grönt, smaksättning och presentation, samt köksekonomi och 
tidsbesparing. Vi avslutar dagen med att laga vegetariska maträtter tillsammans med våra kockar. 

Hör av er till Findus KAM eller Distriktschefer om ni är intresserade av att delta vid nästa kurstillfälle. 
Eller läs mer om kursen på www.findusfoodservices.se  



Nyhet! Fish & Chip Roll 60 g
Nu kommer den populära Fish & Chips 
Gourmetfilé som en lika krispig “roll“ 
på 60 g. En mix mellan filé och fiskpinne 
i en storlek och form som inbjuder till 
kreativ servering. 

Perfekt i fisktacos, som lyxigare fisk- 
pinne, finger food eller i ett korvbröd 
som en barnvariant på lobsterroll.

VISSTE Du 
att...

MSC-märkt fisk  
räknas som ekologiskt 

vid offentliga  
livsmedelsanbud. 

Fredagstaco med  
Fish & Chips Roll 
10 portioner

0,5
CO2e

Ingredienser

700 g riven rödkål
300 g rivna morötter
400 g apelsin i bitar
700 g grön sallad
600 g smörgåsgurka
900 g Fish & Chips Roll *
250 g små tortillas

Ärtig sås
150 g majonnäs
300 g crème fraiche
6 g Chili * 
150 g Ärter * 
5 g salt 
4 g peppar

* Fish & Chips Roll 96014938
* Ärter 96013231
* Chili 96008713

Tillagning

Blanda rödkål med morötter 
och apelsin. 

Lägg fisken på bleck och värm i 
ugn på 230 °C i ca 12 min. 

Krossa ärter grovt och rör 
samman med majonnäs, crème 
fraiche, chili, salt och peppar. 

Servera fisken i bröd med  
sallad, sås och gurka. 

 evigt populära Tacos  

är kanon att köra med 

fisk för att få till lite 
variation! 

Artikelnummer: 96014938

Vikt per styck : 60 g 

Fisk: MSC-märkt Alaska Pollock

12 DJUPFRYST #3



Ingredienser

2500 g potatis
900 g Fish & Chips Roll *
700 g Rödbetor *
400 g rödkål finstrimlad
300 g purjolök strimlad
20 g kapris
50 g rapsolja
20 g vitvinsvinäger
45 g rapsolja 
6 g salt
4 g peppar
4 g salt

Sås
600 g yoghurt
5 g Chili * 
18 g honung
7 g salt
6 g peppar

* Fish & Chips Roll 96014938
* Rödbeta Robust, ekologiska 96013798
* Chili 96008713

Tillagning

Baka rödbetor i ugnen. Blanda med 
rödkål, kapris och purjolök. Rör 
samman vinägrett och vänd i. 

Skär potatis i klyftor. Lägg på ett bleck 
och vänd runt i olja och krydda med 
salt. Ställ in i ugnen tills gyllenbruna. 

Lägg fisken på bleck och ställ in i 
ugnen på 230 °C i ca 12 min.

Rör samman såsen. 

Fish & Chips Roll med  
läskigt god sallad 
10 portioner

0,5
CO2e

Ingredienser

900 g Fish & Chips Roll *
400 g  Broccoli *
700 g ris
700 g vatten 
500 g mjölk
165 g Gröna ärter*  
90 g citronsaft
13 g rapsolja
9 g salt

Sås
600 g yoghurt 
13 g Dill *
10 g pressad vitlök 
8 g salt
5 g peppar

Tillagning

Fräs lök i olja och lägg i riset. Häll 
i vatten, mjölk, citronsaft och salt. 
Låt puttra tills riset är klart. 
 
Koka snabbt upp grönsaker och 
blanda med riset. Rör samman 
yoghurt med dill, vitlök, salt och 
peppar. 
 
Lägg fisken på bleck och ställ in i 
ugnen på 230 °C i ca 12 min. 

Fish & Chips Roll med citronris
10 portioner

0,6
CO2e

Ett smakrikt ris passar 
fint till krispiga fisken!

* Fish & Chips Rolls 96014938
* Ärter 96013231
* Broccolibuketter 96008187
* Dill 96008493
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Härligt läskigt 
på Halloween

Slutet av oktober har blivit en tid för barnen att längta till. Med läskiga  
Halloweenteman, discon och bus eller godis-vandringar är det inte  

konstigt att Halloween verkligen satt sig som tradition. Passa på att släppa 
loss kreativiteten i köket. Här bjuds två Halloweenliga recept till menyn.

Ingredienser 

330 g ägg 
540 g socker 
360 g vetemjöl 
30 g bakpulver 
270 g solrosolja 
300 g Morotspuré *
83 g Ärter * 
6 g salt

50 g hackade solrosfrön
3 g kanel 
3 g ingefära
200 g färskost 
75 g smör
90 g florsocker 

* Morotspuré, ekologisk 
96012409

* Ärter 96013231

Tillagning

Vispa ägg och socker poröst. Blanda i mjöl, bakpulver och salt. 
Smält smöret och rör i tillsammans med mjölk och morotspu-
ré. Häll i ett litet bleck med bakplåtspapper. Grädda kakan i 
175° i ca 50 minuter. Ta ut och låt svalna. Lägg ärter i en mixer 
och mixa. Lägg i färskost, florsocker och smör. Mixa till en jämn 
frosting. Bred på frostingen och dekorera med ögon. 

Det går även bra att göra tårtan i två lager. Bred då hälften av 
frostingen på botten och lägg på nästa lager. Bred på resten av 
frosting och dekorera med ögon.

Halloween  
morotstårta
10 portioner

0,4
CO2e

En riktigt saftig  
och färgsprakande tårta
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Ingredienser 

400 g svarta linser
250 g Broccoli *
110 g Ärter * 
120 g Majs * 
600 g Vegobullar 
FINDUS * 
100 g färskost
40 g svarta oliver
350 g squash 
150 g röd lök finhackad
55 g rapsolja 

 
100 g vitvinsvinäger
10 g Persilja * 
7 g Chili *
6 g salt 
4 g peppar

* Chili 96008713
* Ärter 96013231
* Broccolibuketter 96008187
* Majs 96008179
* Vegobullar FINDUS 96013319
* Persilja 96008682

Tillagning

Koka linser. Koka upp broccoli, ärter och majs. 
Blanda grönsaker med linser.  Rör ihop vinägret-
ten och rör ner i salladen.  
 
Värm vegobullarna i ugnen. Spritsa på två små 
klickar färskost på varje bulle och tryck i en halv 
oliv som ögon. Skiva squash och skär ut ögon och 
mun.  Lägg överst på salladen. 

Monstersallad 
med Vegobullar
10 portioner

0,3
CO2e

Matig sallad  
med halloweens 

alla färger
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Vegetariska Världsdagen
Uppmärksamma den 1 oktober med något extra festligt för barnen. 

Alla recept hittar du på findusfoodservices.se

Cowboysoppa

Quinoa- och sötpotatisbiffar 
med betor

Spaghetti Bolognese med 
Vegetarisk färs

Nachos med Veggie Färs och
ärtguacamole

Grönsakspinnar med 
gratinerad majs

Grönsaksgratäng med spenat & grönkål

0,5
CO2e

0,2
CO2e

1,0
CO2e

0,4
CO2e

0,4
CO2e

0,5
CO2e
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Förändringar för ett 
grönare sortiment: 

Majoriteten av våra 
produkter med rött 
kött tas bort

Svenskt bröd 
till maten!

Alla måltider blir bättre med våra  
saftiga bröd från Loftahammar. Bakade 

med omtanke och hållbara ingredienser.

Svensk Rågruta 
Findus 96012674 

ca 6 kg (160 x 37 g)

Svenskt Brytbröd  
med fiber 

Findus 96012619 
ca 6 kg

Wienerbröd 
Findus 96012803 

60 st x 40 g

Svensk Tekaka, fyrkantig 
Findus 96012769 

30 st x 65 g

Svenskt Brytbröd  
med majs 

Findus 96012718 
ca 6 kg (160 x 37 g)

Svensk Mandellängd 
Findus 96012715 

13 x 300 kg

Svenska Kanelbullar,  
Findus 96011823,  

60x35 g

Tips! 
 Glöm inte att lyxa till 
det med svenskbakat 
på kanelbullens dag, 

4 okt.

Vår målsättning är att erbjuda produkter 
som gör det enkelt för dig som kock att 
välja det goda - varje dag.

Med det goda menar vi mat som både  
smakar gott och som gör gott för såväl 
hälsan som för klimatet.

Därför plockar vi från och med vecka 37 
bort majoriteten av våra produkter med 
rött kött från vårt sortiment. Vi ska öka 
vårt utbud inom grönsaker, vegetariskt 
och fisk med 25% till år 2022. Det är  
där vi ser att efterfrågan ökar och för  
att ge plats åt produkter i de kategorierna 
försvinner majoriteten av våra kött- 
produkter ur sortimentet.
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Nyhet
Spenatpuré!

Spenatpuré - Ny medlem i puréfamiljen. 
Perfekt i soppa eller smoothie. Precis som våra  
andra puréer är den slät, lösfryst och gjord på  
rena råvaror. Garanterad tidsbesparing i köket!
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Den tredje tisdagen i November har tillägnats 
raggmunken. Varför inte? En klassisk rätt som tål 
att serveras oftare än vad den görs. 

Visserligen infaller FN-dagen en lördag, 
men passa på att uppmärksamma dagen 

med maträtter från olika länder under 
veckan innan. Testa med olika recept och 

sätt ihop en klimatsmart FN-vecka på 

klimatmeny.findusfoodservices.se

FN-dagen 24/10 Kanelbullens dag
4 oktober

16/11  Raggmunkens dag

Raggmunk, enkelvikt, ekologisk,  Findus 96013083,  100x60 g

Svenska Kanelbullar,  

Findus 96011823,  60x35 g

MÅNDAG
Bariis udgoon - aroma-
tiskt ris med selleristick 

URSPRUNG: SOMALIA

TISDAG
Fish & chips med ärtmos

URSPRUNG: STORBRITANNIEN 

ONSDAG
Mouloukhiah - kyckling-
gryta från syrien

URSPRUNG: SYRIEN

TORSDAG
Indisk kycklinggryta 
med kokos

URSPRUNG: INDIEN 

FREDAG
Pizza med kyckling, 
paprika och soltorkade 
tomater

URSPRUNG: ITALIEN

0,4
CO2e

0,9
CO2e

0,7
CO2e

0,8
CO2e

0,6
CO2e
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Sid. 14: Halloween morotstårta
Morotspuré, ekologisk FINDUS 96012409 
Ärter FINDUS 96013231

Findusprodukter i detta nummer

FRÅGOR OM EN PRODUKT, INTRESSERAD AV ATT GÅ GREEN COOKING ACADEMY, 
ELLER BARA SUGEN PÅ ATT PRATA MAT? TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG! 
 
Findusfoodservices.se 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev: Findusfoodservices.se/nyhetsbrev 
Adress och kontakt till din säljare: Findusfoodservices.se/kontakta-oss

Sid. 2: Bakade gulbetor med ädelostkräm
Gulbeta FINDUS 96013382
 

Sid. 8: Vintriga Vegobullar med  
saffranspotatis
Vegobullar FINDUS 96013319
Grönkål FINDUS 96008251 

Sid. 7: Rödbetspaj med grönt
Rödbeta Robust, ekologiska FINDUS 96013798
Grönkål FINDUS 96008251
Pajskalsplattor FINDUS 96012797
Persilja FINDUS 96008682
Bladspenat FINDUS 96013228
Purjolök, finskuren, FINDUS 96012827 

Sid. 10: 

Yoghurtmuffins med hallon
Hallonpuré FINDUS 96012417
 
Ris à la malta med pepparkakor och hallon
Hallonpuré FINDUS 96012417

Sid. 13: Fish & Chips Roll med  
läskigt god sallad
Fish & Chips Roll FINDUS 96014938
Rödbeta Robust, ekologiska FINDUS 96013798
Chili FINDUS 96008713

Sid. 13: Fish & Chips Roll med citronris
Fish & Chips Rolls FINDUS 96014938
Ärter FINDUS 96013231
Broccolibuketter FINDUS 96008187
Dill FINDUS 96008493

Sid. 7: Veggie korv med 
sötpotatis & kål
Veggie korv FINDUS 96012775

Grönkål FINDUS 96008251
Dill FINDUS 96008493 

Sid. 8: Rödbetor med rostade pumpa- 
kärnor och grönkålskräm
Rödbeta Robust, ekologiska FINDUS 96013798
Grönkål FINDUS 96008251
 

Sid. 12: Fredagstaco med  
Fish & Chips Roll
Fish & Chips Roll FINDUS 96014938
Ärter FINDUS 96013231
Chili FINDUS 96008713 

Sid. 9: Grön Jansson
Purjolök, finskuren FINDUS 96012827 
Rotfruktsstrimlor FINDUS 96013213 
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Sid. 15: Monstersallad med Vegobullar
Chili FINDUS 96008713 
Ärter FINDUS 96013231 
Broccolibuketter FINDUS 96008187 
Majs FINDUS 96008179 
Vegobullar FINDUS 96013319 
Persilja FINDUS 96008682


