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PANERADE 
FISKNYHETER



 En riktigt
bra måltid

MSC-MÄRKT

All vår vildfångade fisk är MSC märkt, 
MSC-märket visar att fisken kommer 
från ett spårbart och hållbart fiske

Vi på Findus arbetar för friskare hav på flera vis, bland annat 
genom ett tätt samarbete med Marine Stewardship Council 
(MSC). Vi på Findus var först i Sverige med att lansera MSC-
märkt fisk på den svenska marknaden. Sedan 2015 är hela 
vårt vildfångade fisksortiment, både riktat till konsument 
och till restauranger och storhushåll, MSC-märkt.

Men vad innebär det att fisken är MSC-märkt? Märkningen visar att 
den vildfångade fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fån-
gats med minimal inverkan på havsmiljön. För att minska överfiske och 
exploatering kan ursprunget på MSC-märkt fisk dessutom spåras hela 
vägen till det enskilda beståndet. Inte helt dumt, eller hur?

Du kan också vara med och bidra genom att hålla ett öga  
efter och välja den blå fisken när du handlar fisk och skaldjur!

En panering som frasar perfekt i munnen tillsammans  
med saftig fisk. Det är inte konstigt att panerad fisk  
är populärt. Perfekt att servera traditionellt med sås och  
tillbehör, i moderna fisktacos eller populära bowls. 

Din stora fördel med panerad fisk från Findus är att 
lunchens huvudkomponent kräver lite resurser i köket så 
att allt krut kan läggas på att skapa smaksensationer i 
alla tillbehör. Du kan alltid lita på att all Findus vild- 
fångade fisk är MSC-märkt. 

Helt enkelt så är panerad fisk från Findus ett riktigt  
bra lunchalternativ för att skapa variation och sätta  
mer smakrik fisk på menyn.

Krispig panad och saftig fisk, det är en 
"perfect match" och ett riktigt gott sätt 
att äta mer fisk.

Vi har ett brett sortiment med mycket 

att välja mellan — olika sorters fisk, 

storlekar och typer av panad.



Fiskfigurer med pommes 
frites & ärter 1,0

CO2e

Tips!
Servera gärna en 
citronklyfta till.

Panerade fiskfigurer smaksat-
ta med goda kryddor. Figurerna 
har ett tydligt havstema, vilket 

gör fiskserveringen roligare! 
Ett kul och inspirerande sätt 

att få in mer fisk på 
barnmenyn.

Tillagning
Rör samman crème fraiche med majonnäs, vitlök, sweet 
chilisås och svartpeppar. Smaka av. Tillaga fiskfigurer enligt 
anvisning på förpackningen. Lägg pommes frites på bleck och 
tillaga i ugnen på 220 grader i cirka 25 minuter. Krydda sedan 
med salt. Koka upp ärterna. Servera fiskfigurerna tillsammans 
med chilisås, pommes frites, ärter och morotsstavar.

Ingredienser
Fiskfigurer panerade 
FINDUS 96012193 1,5 kg
Ärter FINDUS 96013231 250 g
Pommes frites  1,5 kg
Crème fraiche 3 dl

Majonnäs 1 dl
Vitlöksklyfta  1-2 st
Sweet chilisås 45 g
Morot 600 g

Fiskfigurer panerade FINDUS 96012193

SVINNSMART NYHET!



Fiskfigurer med mos, 
ärter & citronsås 0,8

CO2e

Tips!
Använd mjölig  

potatis till moset.
Panerade fiskfigurer i form av 

ankare, fisk och sjöstjärna. Gjor-
da på gjorda MSC märkt fisk. 

Gör fisktisdag roligare och 
godare med dessa fantas-

tiska fiskfigurer. 

Tillagning
Tillaga Fiskfigurer enligt anvisning på förpackningen. Lägg 
ärter och broccolibuketter på bleck och värm i kombiugn i 1 
minut.

Potatismos: Skala och koka potatisen. Mosa tillsammans med 
smör, mjölk, salt och peppar. Smaka av.

Citronsås: Rör ihop grekisk yoghurt med citronsaft och dill. 
Smaka av med salt och peppar.

Ingredienser
Fiskfigurer panerade 
FINDUS 96012193 1,5 kg
Potatis  2,5 kg
Smör 40 g
Mjölk 0,5 l
Ärter FINDUS 96013231 250 g
Broccolibuketter 
FINDUS 96008187 200 g
Salt & Svartpeppar

Citronsås
Grekisk yoghurt 0,5 l
Citronsaft 30 g
Dill FINDUS 96008493 7 g
Salt & Svartpeppar 

Fiskfigurer panerade FINDUS 96012193



Fiskpinnetacos med  
rödkål & avokado 0,7

CO2e

Tips!
Servera  

limeklyftor till tacosen.
Finns det något godare än 

tacos? Prova att göra tacos på 
fiskpinnar nästa gång. De är 

dessutom glutenfria, så använd 
majstortillas alternativt  

glutenfria tortillas för helt 
glutenfria tacos!

Tillagning
Lägg fiskpinnarna på en plåt och värm dem. Värm tortillas och 
lägg under handduk så att de håller sig mjuka. Blanda gurka, 
avokado, mango och limesaft. Smaka av.

Limemajonnäs: Rör samman majonnäs med crème  
fraiche, limesaft och honung. Smaka av med salt och peppar.

Montera tacos genom att lägga rödkål i tortillas och  
därefter grönsaksröran, klicka på majonnäs och toppa  
med fiskpinnar och färsk koriander.

Ingredienser
Fiskpinnar Glutenfria  
FINDUS 96012505 1,5 kg
Rödkål  600 g
Avokado 300 g
Mango 500 g
Limesaft 15 g
Glutenfria små tortillas 560 g
Färsk koriander 

Limemajonnäs
Majonnäs 1 dl
Crème fraiche 4 dl
Limesaft 25 g
Honung 20 g
Salt 
Svartpeppar 

Fiskpinnar Glutenfria FINDUS 96012505



Fiskpinnar med ärtstomp
& fänkålsslaw 0,7

CO2e

Tips!
Ha gärna kvar lite 

"bite" i ärtstompet.
Glutenfria fiskpinnar med 

krämig ärtstomp. Serveras med 
rostade potatisklyftor och en 

fräsch coleslaw på bland annat 
fänkål och gröna äpplen. 

Perfekt lunchrätt!

Tillagning
Skär potatis i klyftor, vänd runt i olja, salt och peppar. Ställ in 
i ugnen på 200 grader i cirka 25 minuter. Tillaga Fiskpinnar 
enligt anvisning på förpackningen. Koka upp ärter. Mixa med 
grädde, smör, vitlök, salt och peppar. Blanda tunt skivad fänkål 
med äpple, spetskål, dill och citronsaft. Smaka av med salt  
och peppar.

Ingredienser
Fiskpinnar Glutenfria 
FINDUS 96012505 1,5 kg
Potatis 2,5 kg
Rapsolja 2 msk
Salt
Svartpeppar

Ärtstomp
Ärter FINDUS 96013231 1 kg
Matlagningsgrädde 0,5 dl
Smör 100 g
Vitlöksklyftor 3-4 st
Salt
Svartpeppar

Fänkålsslaw
Fänkål 500 g
Äpple 200 g
Spetskål 500 g
Dill, färsk 3 msk
Citronsaft 3 msk
Salt
Svartpeppar 

Fiskpinnar Glutenfria FINDUS 96012505



Sprödbakad fisk med 
nudlar & chilisås 1,3

CO2e

Tips!
Servera gärna 
limeklyftor till.

Asiatisk touch på sprödbakad 
fisk! Servera Findus Sprödbakad 
fisk med råg och havre tillsam-
mans med risnudlar, salladslök, 

kål och koriander. Toppas 
med en syrlig och het 

dressing.

Tillagning
Tillaga Sprödbakade fisken enligt anvisning på förpackningen. 
Koka sedan nudlar enligt anvisningar på förpackningen. Strim-
la spetskål, morot och salladslök och blanda sedan ihop detta 
med nudlarna. Blanda ihop dressingen. Rosta sesamfrön och 
cashewnötter. Strö över sesamfrön, cashewnötter och örter på 
nudlarna. Toppa med den sprödbakade fisken och dressingen. 

Ingredienser
Sprödbakad fisk med råg och 
havre FINDUS 96015510 1350 g
Risnudlar 2,5 kg
Spetskål 500 g
Morot 200 g
Salladslök 150 g
Sesamfrön, rostade 5 msk
Cashewnötter 200 g
Färsk koriander
Färsk mynta

Chilisås
Limesaft 40 g
Ingefära 6 g
Fisksås  1 msk
Sriracha 0,5-1 msk
Honung 0,5 msk
Sesamolja 1 msk

Sprödbakad fisk med råg och havre FINDUS 96015510



Sprödbakad fisk med råg och havre FINDUS 96015510

Wrap med sprödbakad
fisk & coleslaw 0,6

CO2e

Tips!
Inga tunnbröd? Det går 

lika bra med tortillas!
Wrap med Sprödbakad fisk 

med råg och havre. Gjord på 
MSC-märkt Alaska pollcok och 

tillåter enkel tillagning i ugn. 
Perfekt att servera till både 

barn och vuxna. 

Tillagning
Tillaga Sprödbakad fisk enligt anvisning på förpackningen. 

Coleslaw: Strimla vitkål och purjolök. Blanda ihop majonnäs, 
crème fraiche, dill, tabasco samt salt och peppar. Rör ihop 
vitkål och purjolök med såsen.

Sallad med vinägrett: Koka ärterna och broccolibuketterna. 
Hyvla polkabetor och rödlök tunt. Blanda babyspenat med 
ärter, broccoli, polkabetor och rödlök. Rör ihop rapsolja med 
citronsaft och balsamico. Smaka av med salt och peppar. Häll 
vinägretten i salladen och blanda runt. 

Lägg lite sallad på tunnbrödet tillsammans med coleslaw och 
toppa med den sprödbakade fisken.

Ingredienser
Sprödbakad fisk med råg och
havre FINDUS 96015510 1350 g
Färsk spenat 300 g
Ärter FINDUS 96013231 400 g
Broccolibuketter 
FINDUS 96008187 300 g
Polkabeta 300 g
Rödlök  300 g
Rapsolja 5 msk
Citronsaft 0,5 dl
Vitvinsvinäger  0,5 dl
Salt
Svartpeppar

Coleslaw
Vitkål 600 g
Purjolök 200 g
Majonnäs 1,5 dl
Crème fraiche 1,5 dl
Dill FINDUS 96008493 3 msk
Tabasco 2 tsk
Salt
Svartpeppar



PANERADE FISKNYHETER
96015510 Sprödbakad fisk med råg och havre 125g MSC
96012193 Fiskfigurer panerade 30g MSC
96012505 Fiskpinnar glutenfria 30g MSC

FRÅGOR OM EN PRODUKT ELLER BARA SUGEN PÅ ATT PRATA MAT?
TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG!

Findusfoodservices.se
Följ oss på instagram: @findusfoodservices_se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev: Findusfoodservices.se/nyhetsbrev 
Adress och kontakt till din säljare: Findusfoodservices.se/kontakta-oss


