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Ett grönare kök Innehåll
Den gröna vågen är här för att stanna. 

Det som kanske började som en trend har blivit ett naturligt 
val för många. Allt fler räknas in i gruppen ”flexitarianer” 

dvs de som medvetet väljer bort kött och fisk ibland. 
   Findus har en bred portfölj inom grönt och vegetariskt. 

Både produkter som påminner om kött till textur och smak 
men också helt grönsaksbaserade rätter. Ett rikt utbud som 

passar för olika smaker och vid alla tillfällen. 
   Dessutom är de enkla att både tillaga och servera.
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Det gröna Findus

Quorn
Quornprodukter innehåller ett högkvalitativt protein och har en naturligt 
låg fetthalt som är rik på kostfiber. Det gör Quorn till en bra proteinkälla på 
den gröna tallriken. Du kan tillaga Quornprodukter på samma sätt som du 
lagar kött och fågel; på spis, i ugn, på grillen eller i mikrovågsugn. 

Veggie
Sojabönan är en riktig hälsoböna. Den är rik på proteiner men innehåller 
även fiber och hälsosamma omättade fettsyror. I sortimentet finns gröna 
alternativ till köttbullar, korv och hamburgare.

Grönsaksbiffar
Rödbetor, morötter, broccoli och kikärtor - grönsaker är en utmärkt 
råvara att laga biffar och bullar på. Findus ursprung i den gröna 
och vegetariska kosten kommer ur vår långa erfarenhet med grönsaker. 
Tillagas enkelt och snabbt i ugnen. 

Gröna Tillbehör
Grynbaserade pytter och pilaffer är goda och snabblagade tillbehör. 
Välj mellan Marockos nationalrätt couscous, den matiga bulgurn, nyttiga 
superfröet quinoa eller trendiga vetekorn av durumvete. Alla blandade med 
olika grönsaker, kryddor eller frukt för smakrik variation.
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Veggieboulette 
i krämig tomatsås

TOMATSÅS
2 st gula lökar
2 st röda paprikor
5 st morötter
3 msk olivolja till stekning
2-3 msk röd currypasta
6 dl kokosmjölk

TOMATSÅS
Skala och strimla löken. Dela, kärna ur och strimla paprikan. 
Skala och skär morötterna i mindre bitar. Fräs i olja ett par 
minuter. Rör ner currypastan och fräs ytterligare ca 3 minuter.
Tillsätt kokosmjölk, tomater och vatten. Låt sjuda under lock 
ca 10 minuter. Smaka av med salt och peppar. 
Rör ner yoghurten i grytan och låt den bli varm. 

Värm Veggiebouletterna enligt anvisningen på 
förpackningen och lägg sedan i såsen.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen och servera 
med bouletterna.

10 portioner

1,2 kg krossade tomater
5 dl vatten
salt & peppar
2 dl matyoghurt

1 kg Veggie boulette, 17223

10 port. ris
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Grönsaksbullar 
med Vetekornspilaff & 

ajvar relish-yoghurt

1,2 kg Grönsaksbullar, 20798
2,5 kg Vetekornspilaff med sojabönor, 80441

AJVAR RELISH-YOGHURT
5 dl matlagningsyoghurt

1-2 dl ajvar relish, valfri styrka
salt & peppar

Värm Grönsaksbullar och Vetekornspilaff enligt anvisningen
på förpackningen.

AJVAR RELISH-YOGHURT
Blanda ingredienserna i en skål och smaksätt med salt och 
peppar.

Servera Grönsaksbullarna med Vetekornspilaffen, yoghurt-
såsen och en fräsch sallad till.

10 portioner

8 9



Tortillarullar med 
Quornbitar & kikärtscurry

TORTILLARULLAR
4 st vitlöksklyftor
1/2 dl rapsolja till stekning
800 g Quorn bitar, 492
100 g tacokrydda
2,5 dl tacosås
100 g Semi-torkade tomater, 
finstrimlade, 15573
1 dl matlagningsvin, vitt
5 dl crème fraiche
600 g Wokgrönsaker, 3068 
20 st tortillabröd, medium

10 portioner

KIKÄRTSCURRY
300 g Köksmästarblandning, 3249
1 msk rapsolja till stekning
100 g äpplen, hackade
300 g kikärtor
1 msk curry
1 dl chilisås
2 dl matlagningsyoghurt
1 msk provençale kryddor 
1 msk franska örter
salt & peppar

TORTILLARULLAR
Fräs hackad vitlök i olja några minuter tills den är gyllenbrun. 
Lägg i Quornbitarna och fräs ytterligare någon minut. Blanda i 
kryddmix, tacosås, Semi-torkade tomater, vin och crème fraiche. 
Låt koka ett par minuter. Häll i Wokgrönsakerna och låt det koka 
upp. Värm tortillabröden enligt anvisningen på förpackningen.

KIKÄRTSCURRY
Fräs Köksmästarblandningen hastigt i lite olja. Blanda i hackade 
äpplen, kikärtor och curry. Fräs ytterligare en stund och rör ner 
chilisås, yoghurt, örter och smaka av med salt och peppar. Låt 
koka upp lätt. 

Servera rätten likt en tacobuffé samt med en härlig sallad till.
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Quornfilé med Rustika
Rotfukter & paprikasås

PAPRIKASÅS
4 st schalottenlökar
2 st röda paprikor
4 st vitlöksklyftor
1 dl olivolja till stekning
800 g krossade tomater
1 tsk timjan
2 msk honung
2 tsk vinäger
salt & peppar

PAPRIKASÅS
Hacka lök, paprika och vitlök och fräs i olivolja utan att det 
tar färg. Slå på tomatkrossen och koka ihop alltsammans. 
Smaksätt med övriga ingredienser och mixa såsen slät.

Värm Quornfiléerna och Rotfrukterna enligt anvisningen på 
förpackningen och servera med paprikasåsen.

Servera gärna med grönsallad till.

20 st Quorn filéer, 491
2,5 kg Rustika Rotfrukter 
med skal, 50804

10 portioner
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Broccoli- och sparrissoppa 
med spenatbröd & färskostklick

BROCCOLI- & SPARRISSOPPA
2 st gula lökar, hackade
2 st vitlöksklyftor, pressade
20 g smör till stekning
300 g Grön sparrispuré, 3701 
500 g Broccolibuketter, 92875
1 lit matlagningsgrädde
5 dl vatten
½ st grönsaksbuljongtärning
salt & vitpeppar

SPENATBRÖD
150 g Snabbspenat, 3129
6 dl vatten

BROCCOLI- OCH SPARRISSOPPA
Stek löken lätt i smör i en kastrull. Tillsätt Sparrispuré och Broccolibuketter. 
Häll på grädde, vatten och buljongtärning. Låt koka ett par minuter. Mixa 
soppan till önskad släthet och smaka av med salt och vitpeppar.

SPENATBRÖD
Börja med att koka upp Spenaten tillsammans med vattnet. Mixa spenat och 
vatten i en matberedare. Mät sedan upp så du har 6 dl spenatvätska. Låt 
spadet svalna till fingervarmt. Tillsätt jäst, olja, vitlök, sirap och salt. Tillsätt 
mjöl och arbeta in i smeten. Degen ska vara ganska lös. Låt sedan jäsa i ca 
1-1,5 timma. Häll sedan upp den i en smord ugnsfast form/bleck, häll på lite 
flingsalt innan gräddning och baka av i 225°C i ca 15-20 minuter.

FÄRSKOSTKLICK
Blanda samman färskost, finhackad timjan, lite salt och saften från citronen.

Servera soppan med nybakat spenatbröd och en färskostklick.

25 g jäst
2 msk olivolja
2 st vitlöksklyftor, pressade
1 msk sirap
1 msk salt
1 lit vetemjöl
flingsalt

FÄRSKOSTKLICK
150 g färskost
5 g timjan
salt
1 st citron, pressad

10 portioner
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Rödbetsbiff 
med bulgursallad & 
pepparrotstzatziki 

10 portioner

PEPPARROTSTZATZIKI
2 st slanggurkor
5 dl turkisk yoghurt el 
annan matlagningsyoghurt
2-3 st vitlöksklyftor
2 krm svartpeppar
2 tsk salt
5-6 tsk pepparrot, riven

PEPPARROTSTZATZIKI
Riv gurkan grovt på rivjärn, krama ur vattnet. Mät upp yoghurt, 
lägg i den urkramade gurkan, pressa över vitlök, salta peppra 
och blanda i pepparroten. Rör om väl och smaka av.

BULGURSALLAD
Koka bulgurn enligt anvisningen på förpackningen. Låt Äpple-
klyftorna tina lite och skär ner dem i mindre bitar. Blanda ihop 
Äppleklyftor, Sojabönor och bulgur. Smaka av med salt och 
peppar.

Värm Rödbetsbiffarna enligt anvisningen på förpackningen.

Servera biffarna med bulgursalladen och tzatzikin.

BULGURSALLAD
600 g bulgur
1,2 lit vatten
500 g Äppleklyftor, 3224
200 g Sojabönor,59854, tinade
salt & peppar

20 st Rödbetsbiffar, 8300
Hackad persilja att strö över
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Palsternacks- och Grönkålsbiff 
med varm nudelsallad

1,2 kg Palsternacks- och Grönkålsbiff, 17415

VARM NUDELSALLAD
2,5 kg Wokbas med nudlar, 13124

olja
3-4 dl Sweet chilisås

färsk koriander
lime

Värm biffarna enligt anvisningen på förpackningen.

VARM NUDELSALLAD
Fräs upp Wokbas med nudlar i lite olja och smaksätt med sweet 
chilisås (mängd efter smak och tycke). Alternativt blanda Wokbasen 
med sweet chilisåsen och värm enligt anvisningen på förpackningen. 
Wokbasen kan även värmas i ugn 175°C ca 25-30 minuter i 
GN- bleck och då hälls sweet chilisåsen över.

Strö gärna över lite koriander och droppa färskpressad lime över 
rätten innan serveringen.

10 portioner
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Persikodoftande
Quorngryta

QUORNGRYTA
900 g Quorn strimlor, 10039

1 msk rapsolja till stekning
1 msk gul curry

1 msk sambal oelek 
2 st vitlöksklyftor, hackade

2 st röda paprikor, strimlade
8 dl cocosmjölk

5 dl vatten
400 g persikor utan lag
125 g Sojabönor, 59854
2 msk mango chutney

salt & peppar

600 g bulgur, okokt
1,2 lit vatten

10 portioner

QUORNGRYTA
Fräs Quornstrimlorna i olja med curry, sambal oelek 
och hackad vitlök. Tillsätt strimlad paprika och låt fräsa 
ytterligare en stund. Häll på cocosmjölk och vatten och 
låt puttra några minuter. Tillsätt avrunna och skivade 
persikor, Sojabönor och mango chutney. Smaka av med 
salt och peppar.

Koka bulgurn enligt anvisningen på förpackningen.

Servera Quorngrytan med bulgur och en god sallad.
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Nudelsallad
med Quornbitar

DRESSING
1 kg Quorn bitar, 492
800 ml kokosmjölk 
2 st citrongräs, hackad 
2 st röd chili, skivad 
4 tsk fisksås eller vegetariskt 
alternativ*
1 tsk salt 
2 st lime, finrivet skal & saft

DRESSING
Lägg Quornbitarna och ingredienserna till dressingen utom 
limesaften i en kastrull och låt sjuda ca 10 minuter. Tillsätt lime-
saften och ställ att svalna i kylen.

NUDELSALLAD
Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen och kyl ner i 
kallt vatten. Blanda ihop Quornbitar, sockerärtor och rödlök med 
dressingen. Lägg nudlar på ett stort fat och toppa med gurka, 
tomater, rädisor och Quornblandningen.

Servera med lime och gärna mycket färsk koriander.

*Tips! Vill du ha en vegetarisk sås, ersätt fisksåsen med 3 tsk soja blandat 
med 1 tsk finhackad kapris.

NUDELSALLAD
500 g risnudlar  
200 g sockerärtor, strimlade 
2 st rödlök, strimlade 
1 st gurka, skalad & hyvlad 
500 g cocktailtomater, halverade 
2 knippen rädisor, delade

lime 
färsk koriander 

10 portioner
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Broccolimedaljong 
med Grekisk bulgurpytt 

& vitlökssås

VITLÖKSSÅS
5-6 st vitlöksklyftor
6 dl crème fraiche

2 dl majonnäs
3 msk flytande honung

salt & peppar

1,2 kg Broccolimedaljong, 8305
2,5 kg Grekisk bulgurpytt, 35494

VITLÖKSSÅS
Pressa vitlöksklyftorna i en bunke, tillsätt övriga ingredienser 
och smaksätt med salt och peppar.

Värm Broccolimedaljongerna och Grekisk bulgurpytten enligt 
anvisningen på förpackningen.

Servera rätten med vitlökssåsen.

10 portioner
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Veggiegratäng

MOS
1,5 kg potatis, skalad 
2,5 dl mjölk 
45 g smör
400 g Palsternackspuré, 3749 
2 st ägg 
35 g Persilja, 3193
salt & peppar

MOS
Skala och skiva potatisen i grova skivor och koka den mjuk. 
Värm mjölk, smör och Palsternackspuré. Pressa potatisen och 
blanda med övriga ingredienser. Smaka av med salt och peppar.

FÄRSSÅS
Hacka löken och vitlöken och fräs tillsammans med Veggie-
färsen och timjan. Häll på krossade tomater, tomatpuré, Ärter 
och Morötter. Låt sjuda några minuter och smaksätt med salt, 
peppar och lite socker.

Lägg färsblandningen i botten på en smord ugnsform/bleck. 
Spritsa alternativt lägg över moset. Sätt in i ugnen på 180°C i ca 
20-25 minuter. För en gyllenbrun yta öka temperaturen de sista 
minuterna.

Tips! Smula lite getost över moset innan gratinering i ugnen.

FÄRSSÅS
2 st gula lökar
3 st vitlöksklyftor
800 g Veggie färs, 17234
15 g timjan
olja till stekning 
450 g krossade tomater
3 msk tomatpuré 
600 g Ärter & tärnade 
morötter, 3102
salt & peppar
socker

10 portioner

26 27



Quornstroganoff

10 port. ris

3 st gula lökar
1 kg Quorn strimlor, 10039

olja till stekning
6 msk tomatpuré

600 g passerade tomater
6 dl crème fraiche
3 msk dijonsenap

vatten
salt & peppar

persilja

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

Skala och hacka löken fint. Fräs strimlorna och löken i olja 
några minuter tills löken mjuknar. Tillsätt tomatpuré. Häll i 
passerade tomater, crème fraiche och senap. Späd eventuellt 
ut med lite vatten. Låt sjuda 5-10 minuter. Smaka av med salt 
och peppar.

Strö över hackad persilja och servera med kokt ris och en 
fräsch sallad.

10 portioner
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Indisk Quorngryta
10 portioner

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

QUORNGRYTA
Fräs curry, vitlök och Quornbitarna i olja. Tillsätt kokos-
mjölk och honung. Låt koka upp och puttra några minuter. 
Smaka av med salt och peppar.

Strö över koriander, paprika, cashewnötter och sesamfrön 
innan servering och servera med jasminris och böngroddar.

10 port. jasminris

QUORNGRYTA
800 g Quorn bitar, 492
3-4 msk gul curry
4 st vitlöksklyftor, finhackade
3 msk olja till stekning
6 dl kokosmjölk
2 msk honung
salt & peppar

färsk koriander, hackad
2 st paprika, finhackad
100 g cashewnötter, 
grovhackade
sesamfrön
400 g böngroddar
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20 st Selleristick, 8301
2.5 kg Grekisk Bulgurpytt, 35494

VIT BÖNSÅS
3 dl vita bönor, kokta

2 st vitlöksklyftor
4 dl yoghurt
3 msk olivolja
4 msk basilika
salt & peppar
1 st citron, zest

ärtskott

Värm Selleristick och Grekisk bulgurpytt enligt anvisningen på 
förpackningen. 

VIT BÖNSÅS
Mixa alla ingredienserna och smaksätt med salt och svartpeppar. 
Vid servering riv över lite citronzest.

Servera rätten med bönsåsen och dekorera med ärtskott.

10 portioner

Selleristick och vit bönsås 
med basilika & citron
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Thaisoppa 
med Quornbitar & 

Wokgrönsaker

4-5 msk röd currypasta
olja till stekning

1 lit grönsaksbuljong
1 lit kokosmjölk

2-3 st lime, pressad juice
1 dl fisksås eller vegetariskt alternativ*

1 kg Wokgrönsaker Thai, 3077
1 kg Quorn bitar, 492

salt & peppar
koriander

Fräs currypastan i lite olja i en gryta. 
Tillsätt buljong, kokosmjölk, limejuice och fisksås.

Fräs Wokgrönsakerna och låt fräsa i 5-6 minuter, 
tillsätt Quornbitarna, salta och peppra efter behag.

Tillsätt den frästa blandningen i soppan och låt 
koka upp, smaksätt mer om det behövs.

Strö gärna över lite färsk koriander vid servering.

*Tips! Vill du ha en vegetarisk sås, ersätt fisksåsen med 
3 tsk soja blandat med 1 tsk finhackad kapris.

10 portioner
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800 g pasta

SNABB BOLOGNESE
700 g Quorn färs, 493
6 st gula lökar, hackade

3 st vitlöksklyftor, finhackade
400 g morötter, rivna

½ dl rapsolja
30 g tomatpuré

1,2 kg krossade tomater
4,5 dl grönsaksbuljong

1 tsk tabascosås
120 g tomatketchup

svartpeppar
8 g basilika

200 g parmesanost, riven

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

SNABB BOLOGNESE
Bryn Quornfärs, lök, vitlök och morötter i olja ca 5 minuter. 
Tillsätt tomatpuré och låt fräsa ett par minuter. Blanda 
sedan i krossade tomater, buljong, tabasco, ketchup och 
övriga kryddor. Låt sjuda på svag värme i ytterligare 
20 minuter.

Servera med parmesanost och en krispig sallad.

10 portioner

Snabb Bolognese 
med Quornfärs
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QUORN TIKKA MASALA
6 tsk spiskummin, malen
3 tsk gurkmeja, malen
3 tsk chilipulver
2 st kanelstänger
4 st gula lökar
2 st röda paprikor
rapsolja till stekning
1 ask färsk koriander
1 kg Quorn strimlor, 10039
6 st vitlöksklyftor, finhackade
3 msk färsk ingefära, riven

QUORN TIKKA MASALA
Blanda samman kryddorna. Skala och skär löken i tunna skivor. 
Skär paprikan i bitar. Ta bort och spara bladen på koriandern och 
hacka stjälkarna. Stek lök och paprika i rapsolja tills de är mjuka. 
Tillsätt Quornstrimlor, vitlök, ingefära och kryddorna. Stek ytter-
ligare 5 minuter. Häll i tomatkross, grädde, korianderstjälkar, salt 
och peppar. Låt koka på svag värme ca 10 minuter.

BÖNSALLAD
Tina Bönmix och smaksätt med citronzest, salt och peppar.

Strö korianderbladen över grytan och servera med bönsalladen 
och t ex Raita, basmatiris, mango chutney och naanbröd.

10 portioner

800 g krossade tomater
2 dl vispgrädde
2 tsk salt
4 krm svartpeppar

BÖNSALLAD
800 g Bönmix, 43687
1 st citron, zest
salt & peppar

10 port. ris (basmati), kokt
3 dl mango chutney
10 st naanbröd

Quorn Tikka Masala 
 med bönsallad
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Morotsbiff 
på risottobädd

RISOTTO
4 st schalottenlökar, finhackade

10 dl aborioris
5 dl vitt vin, torrt

1 ¾ lit vatten
0,75 dl grönsaksbuljong

45 g smör
salt & peppar

250 g parmesanost, riven
250 g bladspenat, färsk

200 g champinjoner, delade
200 g röd paprika, skurna i bitar

20 st Morotsbiff, 59412

RISOTTO
Fräs schalottenlöken lätt tillsammans med riset. Slå på 
vin och vatten och koka upp. Häll på hälften av buljongen 
och sjud upp. Mata riset med buljong under omrörning 
tills riset är klart och har en liten kärna kvar. Avsluta med 
smöret, salt, peppar, parmensanost och spenat.

Fräs svamp och paprika och lägg på toppen av risotton.

Tillaga Morotsbiffarna enligt anvisningen på 
förpackningen och servera till.

10 portioner
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20 st Broccolimedaljong, 8305

TOMATSÅS
3 st schalottenlökar, finhackade
3 st vitlöksklyftor, finhackad
olja till stekning
400 g krossade tomater
2 msk honung
3 msk balsamico bianco

Tillaga Broccolimedaljongen enligt anvisningen på förpackningen.

TOMATSÅS
Bryn schalottenlök och vitlök mjuka i lite olja. Slå på tomatkross, 
honung, balsamico och låt sjuda ca 10-15 minuter. Mixa slät.

PASTA
Finhacka Broccolin, som sedan hälles i pastakoket strax innan 
pastan är klar. Koka pastan al dente, skölj av pastan hastigt. 
Slå tomatmixen över pastan och blanda försiktigt. 

Vid servering toppa med halverade tomater, örtsallad och 
Broccolimedaljong. Droppa över lite olja.

Tips! Vill du lyfta rätten ytterligare kan körsbärstomaterna långbakas i ugn. 
Halvera tomaterna, ringla över olja, strö över lite socker, salt och svartpep-
par. Kör på 100°C varmluft i ca 2 timmar.

10 portioner

PASTA
500 g Broccolibuketter, 92875
800 g pasta Rigatoni
500 g körsbärstomater
200 g salladsmix

olivolja

Tomatrigatoni 
 & Broccolimedaljong
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Ärt- och potatissoppa 
med citronkräm

ÄRT- OCH POTATISSOPPA
1 st gul lök, stor, hackad

2 st vitlöksklyftor, finhackad
olja till stekning

900 g potatis, skalad
1,7 lit vatten

40 g grönsaksbuljong, pulver
375 g Ärter, 3149

salt & peppar

CITRONKRÄM
2,5 dl crème fraiche
1 st citron, pressad

Foccacia, 9367

ÄRT- OCH POTATISSOPPA
Fräs lök och vitlök lätt men ej så det får färg. Tillsätt 
skalad potatis, vatten och buljong. Koka potatisen mjuk, 
tillsätt Ärterna de sista fem minuterna. Mixa soppan och 
smaksätt med salt och peppar.

CITRONKRÄM
Blanda crème fraiche och citronsaft.

Servera soppan med citronkräm och vårt goda 
Foccacia bröd.

10 portioner
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Ärtbiff med
citronrostade morötter

30 st Ärtbiff, 20071

POTATIS- OCH PALSTERNACKSMOS
800 g Palsternackspuré, 3749

45 g smör 
1,5 kg potatis, skalad 

salt & peppar

CITRONROSTADE MORÖTTER
750 g Morotsmix Robust, 62545

½ dl olivolja
salt & peppar

1 st citron, saft + skal
200 g bladspenat, färsk

Tillaga Ärtbiffarna enligt anvisningen på förpackningen.

POTATIS- OCH PALSTERNACKSMOS
Värm Palsternackspuré och smör. Koka potatisen mjuk 
och häll av vattnet. Mosa potatisen och tillsätt Palster-
nackspuré och smörblandningen. Smaksätt med salt och 
peppar.

CITRONROSTADE MORÖTTER
Lägg upp Morötter på bleck och blanda med olja, salt 
och peppar. Riv citronskal och pressa citronsaft över. Sätt 
i förvärmd ugn 160°C, ca 15-20 minuter. Blanda i blad-
spenaten.

Servera Ärtbiffarna med moset och de citronrostade 
morötterna.

10 portioner
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Quornspett 
med ingefära/tomatsås 

& bulgurpytt

15 st Quorn filéer, 491 

MARINAD
½ dl olivolja
2 msk BBQ sauce, smokey 
salt & peppar

INGEFÄRA/TOMATSÅS
5 g färsk ingefära
1 st gul lök, liten, hackad

QUORNSPETT
Tina Quornfiléerna och dela på längden. Blanda olja, BBQ-sås, 
salt och peppar, och låt spetten marineras i 30 minuter. Spetten 
grillas med fördel i grillpanna alt. tillagas i ca 4 minuter, 200°C 
i ugnen.

INGEFÄRA/TOMATSÅS
Riv ingefäran och fräs den i olja tillsammans med lök och vitlök. 
Häll på tomatkross och tomatpuré, koka i 30 minuter. Smaka av 
med socker, salt och peppar.

GREKISK BULGURPYTT
Värm Grekisk bulgurpytt enligt anvisningen på förpackningen.

Servera förslagsvis med Broccolibuketter.

1 st vitlöksklyfta, finhackad
1 msk matolja till stekning
400 g krossade tomater
2 msk tomatpuré
1 msk socker
salt & peppar

2,5 kg Grekisk bulgurpytt, 35494

800 g Broccolibuketter, 92875

10 portioner
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Tacogratäng med 
Veggiefärs

FÄRSSÅS
½ dl matolja till stekning
3 st gula lökar, hackade

2 st vitlöksklyftor, finhackade
800 g Veggie färs, 17234

1 ½ dl tacokrydda
800 g krossade tomater

4 dl vatten
1 ¼ dl chilisås
salt & peppar

1 kg potatis, skalad & skivad
5 dl crème fraiche

750 g Philadelphiaost
½ st purjolök, strimlad

500 g ost, riven

FÄRSSÅS
Hetta upp olja och fräs lök och vitlök, tillsätt Veggiefärs 
och tacokrydda. Häll på tomatkross, vatten, chilisås och 
smaksätt med salt och peppar. Låt sjuda ca 15 -20 minuter.

GRATÄNG
Portionera potatis och färssås i bleck. Blanda crème fraiche 
och philadelphiaost och bred över gratängen. Toppa med 
strimlad purjolök och riven ost. Sätt i ugn 160°C ca 40 
minuter. Testa så potatisen är mjuk.

Servera med en god sallad till.

10 portioner
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Raggmunk med 
rostad blomkål & 

lingonchutney

20 st Raggmunk, enkelvikt, 
ekologisk, 13890

1 kg blomkål 
½ dl olja
salt & peppar
20 g Persilja, 3193

Tillaga Raggmunkarna enligt anvisningen på 
förpackningen.

Sätt ugnen på 180°C. Dela blomkål i mindre buketter 
och blanda med olja, salt och peppar. Baka tills blom-
kålen fått fin färg ca 20-30 minuter. Ta ut ur ugnen 
och blanda med Persilja.

LINGONCHUTNEY
Skala, dela och skiva rödlöken tunt. Fräs i olja i några 
minuter. Tillsätt socker, salt och fräs ytterligare några 
minuter. Tillsätt lingon, ingefära och vinäger. Låt koka 
på svag värme utan lock i ca 15- 20 minuter till en fast 
chutney. Ställ kallt.

Servera Raggmunkarna med den rostade blomkålen 
och lingonchutney.

LINGONCHUTNEY
4 st rödlökar
0,3 dl olja till stekning
4 msk socker
1 tsk salt
300 g lingon, frysta
1 msk ingefära, riven
½ dl vitvinsvinäger

10 portioner
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Marinerade Quornfiléer 
på grönsaksbädd

MARINERADE QUORNFILÉER
Blanda ihop marinaden och lägg i Quornfiléerna. Låt dra i en 
timme. 

GRÖNSAKSBÄDD
Blanda Wokgrönsakerna med vitlök, matolja och grönsaksbul-
jong. Lägg i dem marinerade Quornfiléerna på Wokgrönsak-
erna i ett gastrobleck. Stek i ugn 170°C i ca 20 minuter.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Servera till-
sammans med grönsakerna och Quornfiléerna.

10 portioner

MARINAD
1 dl matolja 
1 msk soja
2 msk sweet chili sauce
2 tsk paprikapulver
vatten
2 krm salt
2 st vitlöksklyftor, finhackade

20 st Quorn filéer, 491

GRÖNSAKSBÄDD
800 g Wokgrönsaker, 3068
2 st vitlöksklyftor, pressade
1 dl matolja
1 tsk grönsaksbuljong, 
koncentrerad

7,5 dl ris, långkornigt, okokt
1,5 lit vatten
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10 portioner

Veggiekorv med 
potatis- och blomkålssallad 

& hemlagad ketchup

POTATIS & 
BLOMKÅLSSALLAD
750 g  blomkål
750 g potatis, skalad, kokt
3,5 dl gräddfil
2 msk dijonsenap
2 dl Gräslök, 3020
salt & peppar
ev 1 dl kapris

KETCHUP (250 g)
300 g tomater, grovt skurna
300 g Semi-torkade tomater, 15573
1 dl socker
1 dl tomatpuré
1 tsk salt
1 tsk svartpeppar
½ tsk sambal oelek
½ tsk paprikapulver

1,2 kg Veggie korv, 17226

POTATIS & BLOMKÅLSSALLAD
Hacka blomkål i mindre bitar och blanda med kokt potatis. 
Blanda gräddfil, dijonsenap, Gräslök, salt, peppar och ev hackad 
kapris. Tillsätt blomkål och potatis och blanda.

KETCHUP
Blanda alla ingredienser i en gryta och koka i ca 45 minuter, rör 
om då och då så det inte bränner i grytan. Mixa slät och ställ i kyl 
innan servering.

Tillaga Veggiekorven enligt anvisningen på förpackningen och 
servera med salladen och den hemlagade ketchupen.
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Greenburger 
med linssallad

20 st Greenburger, 8408

LINSSALLAD
400 g röda linser, okokta
250 g gröna linser, okokta
375 g skogschampinjoner
olja till stekning
500 g sommarkål, hackad
250 g Sojabönor, 59854
3 st röda paprikor
125 g mix sallad

Tillaga Greenburger enligt anvisningen på förpackningen.

LINSSALLAD
Koka linserna enligt förpackningen. Bryn upp delade skogs-
champinjoner i olja och tillsätt sommarkål. Låt linser, champin-
joner och kål svalna. Blanda ihop övriga ingredienser i salladen. 
Blanda ingredienser till dressingen och rör ner i salladen.

SÅS
Blanda alla ingredienserna och smaksätt med salt och peppar. 

Servera Greenburger och linssalladen tillsammans med den 
kalla såsen.

DRESSING
1 ½ dl olivolja
½ dl balsamicovinäger, vit
1 msk honung
salt & peppar

SÅS
5 dl crème fraiche
5 dl matlagningsyoghurt
salt & peppar

10 portioner
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Quornpasta chili citron

Citron & Chilipasta
med Quornbitar

Koka upp vatten och buljongtärning. Lägg i pastan och 
koka pastan al dente. 

Hetta samtidigt upp olja i en stekpanna, lägg i Quorn-
bitarna och stek tills de har fått fin färg, häll över citron-
juicen och fortsätt att steka i 2-3 minuter. Tillsätt sedan 
vitlök & chili och stek i ytterligare någon minut under 
omrörning. 

Häll av pastan och blanda ner i stekpannan med 
Quornbitarna. Blanda sist ner citronskal samt basilika. 
Smaka av med salt och peppar.

Tips!
Satsa på en pastasort av hög kvalitet, och ringla lite 
god olivolja över rätten innan servering.

10 portioner

Vatten
1 st grönsaksbuljongtärning

800 g pasta

2 msk olivolja till stekning
1 kg Quorn bitar, 492

2 dl citronjuice, färskpressad
2,5 st vitlöksklyftor, finhackade

2 st röd chili, skivad
40 g citronskal
50 g basilika
salt & peppar

6160



RATATOUILLE
1 dl olivolja till stekning
2 st gula lökar, hackade
2 st vitlöksklyftor, finhackade
1 st aubergine, tärnad
2 st squash, tärnade
1 msk timjan
½ msk rosmarin
1 st lagerblad
½ msk socker
1 kg krossade tomater

RATATOUILLE
Hetta upp olivolja och fräs lök, vitlök, aubergine och squash. 
Tillsätt kryddor, socker och tomatkross. Låt koka ihop ca 15 
minuter.

Tillaga Quornschnitzeln enligt anvisningen på förpackningen.

ROSTAD POTATIS
Blanda potatis och olja och i GN-bleck och baka i ugn 180°C 
ca 30 minuter.

10 st Quorn Schnitzel 
med Emmentalerost, 2120 

ROSTAD POTATIS
2 kg potatis, delad
½ dl olivolja

10 portioner

Emmentaler Quorn 
Schnitzel med ratatouille 

& rostad potatis
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Grön lasagne 
med kål- & rödbetsallad

SÅS
125 g morötter
5 st  zucchini
3 st gula lökar
2 st vitlöksklyftor
½ st röd chili
0,3 dl olja till stekning
1 kg krossade tomater
8 dl vispgrädde
1 kg Veggie färs, 17234
1 msk oregano
salt & peppar

FYLLNING
750 g Bladspenat, 3117
500 g fetaost
600 g lasagneplattor
500 g ost, riven

KÅL- & RÖDBETSSALLAD
250 g rödkål
250 g rödbeta, rå
½ dl olja
0,2 dl vitvinsvänger
1 msk honung
1 tsk salt

10 portioner

SÅS
Skala morötterna och skär i korta stavar. Skär zucchini i bitar. Skala 
och hacka lök, vitlök och chili och fräs mjuk i olja. Tillsätt tomat-
kross, grädde, morötter, zucchini, Veggiefärs och kryddor. Låt allt 
puttra i 10 minuter. Fördela 1/3 av såsen i en ugnssäker form. 

FYLLNING
Tina Spenaten (krama ur all vätska) och strö över hälften av spena-
ten och fetaosten i smulor. Täck med ett lager lasagneplattor. Varva 
med ett nytt lager sås, spenat, fetaost och lasagneplattor. Överst ett 
lager sås och riven ost. Gratinera i ugnen på 225°C i ca 25 minuter.
 
KÅL- & RÖDBETSSALLAD
Riv rå rödbeta och strimla rödkål. Blanda ingredienserna till 
dressingen. Blanda dressing och sallad.

6564



Quorn kokoscurry 
med ris

Tina Quornstrimlorna. Hetta upp oljan och stek lök, vitlök 
och strimlorna tills de har fått lite färg. Rör i röd currypasta 
och kokosmjölk och låt koka i ca 5 minuter.
Lägg i körsbärstomater, en del av den hackade koriandern 
och en del av kokosen.

Rosta resterande kokos i en torr panna och strö över till-
sammans med den hackade koriandern vid servering.

Servera rätten tillsammans med ris eller chiliris* och en 
fräsch sallad.

*Tips! Vill du ge riset mer smak. Hetta upp olja och tillsätt kokt ris, 
finhackad röd chili, tomatpuré, finhackad salladslök och ärter 
och stek i 5 minuter.

10 portioner

750 g Quorn strimlor, 10039
0,75 dl rapsolja till stekning

 4 st gula lökar, hackade
5 st vitlöksklyftor, finhackade

45 g röd currypasta
800 g kokosmjölk

400 g körsbärstomater, halverade
25 g färsk koriander

15 g riven kokos

800 g ris, kokt
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Gå in och se hela vårt
breda sortiment av gröna rätter 

på findusfoodservices.se

Findus Foodservices, Nordenskiöldsgatan 8, 211 19 MALMÖ
 foodservices@se.findus.com      www.findusfoodservices.se




