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All vår vildfångade fisk är MSC-märkt, 

vilket innebär att den är hållbart fiskad och 

kan spåras ända ner till enskilda bestånd.

Krispig panad och mjuk 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.

 En riktigt
bra måltid

En panering som frasar perfekt i munnen tillsammans  
med frisk 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 vildfångade 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.
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MSC-märkt
Vi på Findus arbetar för friskare hav på flera 
vis, bland annat genom ett tätt samarbete 
med Marine Stewardship Council (MSC). 
I år är det 15 år sedan 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 fångats 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!
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Klimatmärkt
Det ska vara lätt att laga bra mat med liten klimat-

påverkan. Vi klimatberäknar våra recept och märker upp 

alla som uppfyller kraven på lågt CO
2
e-utsläpp med vårt 

gröna löv. För att klimatmedvetenhet och matglädje ska 

gå hand i hand behövs variation i smaker och råvaror. 

Olika recept har därför olika stor miljöpåverkan. Vi 

graderar alla recept som har märkts med det gröna

lövet från Bra till Bäst med hjälp av +. Med Findus 

klimatsmarta recept gör du alltid ett bra val. 

CO2e-VÄRDET
Värdet anger klimatavtryck i form av kg 
CO

2
e som receptet avger per portion. 

SYMBOLEN
Betyder att vi har beräknat receptets 
utsläpp av kg CO

2
e per portion och 

att värdet är 2,4 eller lägre.

GRADERINGEN
Bäst val - mängden kg CO

2
e per  

portion är max 0,7.

Bättre val - mängden kg CO
2
e per  

portion ligger mellan 0,8 och 1,4. 

Bra val - mängden kg CO
2
e per  

portion ligger mellan 1,5 och 2,4.

0,6
CO2e

Maria Svantemark
Nordic Sustainability Manager



0,9 kg Matrosfisk *

Ärthummus

250 g ekologiska ärter * 

1 st vitlök

0,5 msk chili *

125 g kesella

30 g mynta

1 st lime

2 msk olivolja

salt och peppar 

10 st rädisor

1 msk olivolja

15 g dill

100 g gemsallad

Tillaga den panerade fisken enligt  

anvisning på förpackningen.

Mixa ärter med skalad vitlök, chili, kesella, 

mynta, pressad lime och olivolja. Smaka av 

med salt och peppar.

Skiva rädisorna tunt på mandolin och lägg i 

kallt vatten ca 10 minuter. Häll av vattnet och 

blanda med olivolja och hackad dill.

Lägg fisken i sköljda salladsblad med  

ärthummus och toppa med rädisorna.

0,4
CO2e
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* Produkter från Findus i receptet

Matrosfisk med ekologisk panering, torsk, MSC, Findus 63727

Ärter, ekologiska, Findus 81281

Chili, Findus 42605

Matrosfisk
med ärthummus i hjärtsallad



0,9 kg Minifrasbakad torsk *

300 g fänkål

300 g morötter

4,5 dl majonnäs

1,5 dl gräddfil

2,5 msk senap

salt och peppar 

6 st tomater

200 g picklad gurka

100 g salladsblad

10 st Hamburgerbröd *

200 g rotfruktsstrips 

50 g parmesan

15 g dill 

Tillaga den panerade fisken enligt anvisning på 

förpackningen.

Skala morötter och strimla tunt. Skiva fänkålen 

på mandolin. Blanda med majonnäs, gräddfil 

och senap. Smaka av med salt och peppar.

Skiva tomater. Skiva den picklade gurkan  

på längden. 

Lägg ihop fiskburgaren med grillat eller stekt 

bröd, salladsblad, fänkålsslaw, skivade tomater 

och fisk.

Servera med rotfruktsstrips toppade med riven 

parmesan och dill. 

Fiskburgare
0,6

CO2e

* Produkter från Findus i receptet

Minifrasbakad torsk, glutenfri, MSC, Findus 8623

Hamburgerbröd, glutenfritt, Findus 70981

10 PORTIONER
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med fänkålsslaw och picklad gurka



Avokado och senapsröra

1 msk gula senapsfrö

1 msk svarta senapsfrö

200 g avokado, bitar *

0,5 dl olivolja

0,5 msk chili *

0,5 dl crème fraîche

15 g koriander

300 g vitkål

1 st lime

salt och peppar 

1,25 kg Fish n' Chips Gourmetfilé *

10 st tortillabröd 

100 g salladsblad

5 st tomater

Lägg senapsfrö i kallt vatten 30 minuter.  

Häll av och mixa med avokado, olivolja,  

hackad chili, crème fraîche och koriander  

till en slät kräm. Skiva vitkålen tunt, gärna  

på en mandolin. Blanda med avokadokrämen.  

Smaka av med pressad lime, salt och peppar. 

Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen. Dela i mindre bitar.

Bred ut avokadoröran på tortillabrödet.  

Lägg på sallad, fisk och tärnad tomat.

Tips! Gör en örtolja och ringla över!

Fisktacos
0,2

CO2e

10 PORTIONER

* Produkter från Findus i receptet

Avokado, bitar, Findus 94070

Chili, Findus 42605

Fish n' Chips Gourmetfilé, MSC, Findus 45075
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1 kg jasminris

1 kg Frasbakad fisk *

1 st vitlök

1,5 dl japansk soja

0,5 dl sesamolja

1 msk råsocker

1 msk chili *

400 g morötter

2 st gurkor

250 g romansallad

350 g sojabönor *

300 g jordnötter

50 g koriander 

2,5 st lime 

Koka riset enligt anvisning på förpackningen.

Tillaga fisken enligt anvisning på förpackningen.

Skala och hacka vitlök. Blanda med soja och 

sesamolja, socker och hackad chili.

Skala och strimla morötter. Strimla även gurka och 

romansallad. Lägg i olika skålar. Tina sojabönorna. 

Hacka jordnötter och koriander och dela den 

panerade fisken i bitar.

Börja med att lägga ris i en skål och lägg olika 

högar på riset av de strimlade grönsakerna, 

jordnötterna, koriander och fisk. Ringla över 

sojadressingen.

Servera med en klyfta lime.

Findus 
Fisk Bowl

0,9
CO2e

* Produkter från Findus i receptet

Frasbakad fisk, glutenfri, MSC, Findus 8611

Chili, Findus 42605

Sojabönor, Findus 59854

10 PORTIONER
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1,65 kg Fish n' Chips Gourmetfilé *

1,5 kg kokt potatis

Olja till fritering 

Chilirostad broccoli 

0,5 kg broccolibuketter *

1 msk chili * 

0,5 dl olivolja 

Ajvardipp

2,5 dl majonnäs

2 dl crème fraîche 

0,5 dl Ajvar relish

salt och peppar 

Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen.

Mosa till den kokta potatisen med ett lätt 

tryck med hjälp av en gaffel och fritera sedan 

till gyllene färg. Går också bra att servera den 

kokta potatisen som den är.

Blanda broccoli med hackad chili och olivolja 

och rosta i ugnen 160 grader ca 20 minuter.

Blanda ingredienserna till dippen.

0,7
CO2e
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* Produkter från Findus i receptet

Fish n' Chips Gourmetfilé, MSC, Findus 83980

Broccolibuketter, Findus 92875

Chili, Findus 42605

Fish and Chips
med chilirostad broccoli och ajvardipp
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SÄTT ännu MER FISK PÅ MENYN! 
DU HITTAR PRODUKTER OCH RECEPT PÅ FINDUSFOODSERVICES.SE 
OCH KAN DÄR ÄVEN BESTÄLLA MATERIALET "DAGENS PERFEKTION".

Dagens Perfektion
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