
Elevernas 12 favoriter på matsedeln - nu med gröna recept!

när barnEn får välja

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

FÖR FRAMTIDEN



Ingredienser

400 g Pizzabotten *
300 g tomatsås
150 g riven ost
200 g Pease pulled *
300 g strimlad paprika
200 g isbergssallad

Tillagning

Bred ut tomatsås på pizzabotten. Strö över riven ost,  
Pease Pulled och paprika. Grädda i ugn tills den börjar få 
färg. Ta ut och ringla över vitlökssås. Toppa med hackad 
isbergssallad och peperoni.
 
Tips! Låt era små middagsgäster lägga på peperoni själva 
så att det inte blir för starkt.

0,4
CO2e

Pizza med
Pease pulled
10 portioner

100 g vitlöksdressing
20 st peperoni

* Svensk Pizzabotten Gastronom 
96012636

* Pease pulled chili/vitlök 
vegansk 96012579

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
Du vet väl att djupfrysning stannar tiden direkt efter skörd, bakning 

och fångst? Då stoppas nedbrytningsprocessen nästan helt och  
näringsämnen bevaras på ett naturligt sätt, utan onödiga tillsatser. 
Därför är det som att ha nyskördat, nybakat och nyfångat i frysen, 

med allt det goda bevarat.

Nytänk!
Håll ögonen på frysen, för det är där 
det händer mest! Frysen har varit en 

plats för nytänk inom livsmedels- 
industrin ända sedan 1950-talet. Och 

det har inte ändrats på 70 år! Idag  
hittas nästan alla nya och klimatsmarta  

proteinalternativ, som Pease och  
Quorn, enbart i den frysta kategorin. 

NyBakat
Tack vare djupfrysning behåller våra bröd,  

bullar och allt annat gott från bageriet i  
Loftahammar den härliga känslan av nybakat  

när de serveras. Andra fördelar är lång hållbarhet 
och inget behov av onödiga tillsatser. NySkördat

Findus grönsaker skördas när de är som 
allra bäst och skyndas från fälten för att 

snabbt frysas ner. Djupfrysningen stannar 
nedbrytningsprocessen nästan helt. Det gör 
att grönsakerna är lika fina och nyttiga när 

du tillagar dem som när de frystes in. NYfångat
Att frysa ner fisken efter fångst är  
en naturlig metod som använts av  
Grönländska inuiter i över 1000 år.  

Genom djupfrysning håller sig fisken fin 
och färsk i frysen tills du behöver den. 
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Om barnen får välja 
Vi har tagit reda på hur matsedeln ser ut när barnens favoriter  

serveras. Sen har vi plockat ut 12 av deras favoriter och gjort om  
recepten så att rätterna blev både gröna och oemotståndliga.  
Barnens favoriter + klimatsmarta råvaror = garanterad succé!

Klimatberäkande | Näringsberäkande | Tillgängliga i kostprogram  
 Provlagade | Smakanpassade | Lätthanterliga i köket

Recept från Findus är:

Ingredienser

400 g Pease Pulled *
225 g tacoskal
200 g isbergssallad
0,6 kg tomat
200 g gurka
100 g rödlök
80 g koriander
0,5 dl pressad lime
0,85 kg Majs *
3 g spiskummin
4 g salt
4 g peppar

Mangosås
150 g Mangopuré * 
1 dl grönsaksbuljong 
10 g Chili *
0,5 dl pressad lime
1,5 msk maizena
Peppar

* Pease, pulled chili/vitlök vegansk 96012579
* Majs 96008179
* Mangopuré 96008225
* Chili 96008713
* 

Tillagning

Skär tomater och gurka i små bitar. 
Hacka lök fint och blanda i tillsammans 
med koriander och limejuice. Krydda 
med salt och peppar.

Lägg majsen på bleck och rosta i ugn 
tills gyllenbruna. 

Koka upp mangopuré med buljong, 
chili och limejuice. Rör ut med  
maizena och låt koka upp så att  
såsen tjocknar. Krydda med peppar. 

Stek Pease Pulled tillsammans med 
spiskummin så att den får färg.

Pease Taco med  
mangosås
10 portioner

0,3
CO2e

Ingredienser

0,55 kg hamburgerbröd
0,63 kg Quorn burgare  
Southern Style * 
1,1 kg majskolv
90 g gurka
0,8 kg isbergssallad

Coleslaw
300 g riven rödkål
200 g riven vitkål
100 g rivna morötter
1 kg riven lök
2,5 dl crème fraîche
1,5 dl majonnäs
25 g Chili *
4 g salt och peppar

* Quorn Burgare Southern Style 96013218
* Chili 96008713

Tillagning

Blanda rödkål, vitkål, morötter och 
lök med crème fraîche, majonnäs, 
chili och peppar.

Lägg majskolvar på ett bleck och 
rosta dem gyllenbruna. Stek Quorn 
burgarna i en het stekpanna.

Servera burgarna tillsammans med 
sallad, gurka och coleslaw.

Quorn burgare med coleslaw
10 portioner

0,6
CO2e

TacoS är allaS favorit och funkar lika bra i 
skolmatSalEn som hEmma till frEdagSmySet!

tipS! SErvEra  
mEd fler färgglada  

grönSaker.

Klimatsmart burgare  
mEd inSpiration av  

amerikanSka södern!
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Falafel wrap med
rödbetshummus
10 portioner

Quorn Schnitzel
med ärtig sås 
10 portioner

0,6
CO2e

0,4
CO2e

Frasbakad torsk med
ärt- och potatismos
10 portioner

1,0
CO2e

Ingredienser

1 kg Quorn Schnitzel, vegan *
300 g matvete
300 g quinoa
0,6 kg Spanska Grillgrönsaker *
30 g rapsolja
24 g basilika

Ärtig sås
200 g Ärter *
70 g citronsaft
10 g Chili *
2 dl vatten
20 g grönsaksbuljong
30 g crème fraîche
2 g salt
3 g peppar

* Quorn Schnitzel, vegan 96012993
* Spanska Grillgrönsaker 96008172
* Ärter 96013231
* Chili 96008713Ingredienser

1,1 kg Minifrasbakad torsk, MSC, glutenfri *
0,6 kg Morotsmix Robust *
40 g rapsolija
7 g citronsaft
25 g pumpafrön

Ärt- och potatismos
0,5 kg mjölig potatis
175 g Ärter *
6 g Dill *
100 g grönsaksbuljong
4 g svartpeppar

* Minifrasbakad torsk, MSC, glutenfri 96010389
* Morotsmix Robust 96013188
* Ärter 96013231
* Dill 96008493

Tillagning

Skala och koka potatis. Koka upp ärter. Mosa potatisen 
och äterna ihop. Blanda samman med dill och rör ner 
buljong. Krydda med peppar.

Lägg morötter på en plåt och vänd runt med olivolja 
och citronjuice. Ställ in i ugn till de nästan är mjuka.  
Strö över pumpafrön och låt få lite färg. Tillaga  
minifrasbakad torsk på ett bleck i ugn. Servera  
ärt- och potatismos och morötter tillsammans med 
minifrasbakad torsk.

Tillagning

Koka matvete och quinoa enligt 
anvisningar på förpackningen. 
Lägg grillgrönsaker på ett bleck 
och blanda med olja och basilika. 
Ställ in i ugn tills de börjar få 
färg. Blanda grönsakerna med 
matvete och quinoa. 

Mixa ärter med citronjuice,  
chili, vatten, buljong, crème 
fraîche, salt och peppar till en 
sås i en kastrull. 

Värm såsen. Lägg Quorn 
Schnitzel på ett bleck och värm 
i ugnen.

Ingredienser

250 g tortillabröd
1 kg Mini Falafel *
4 kg riven gurka
300 g riven morot
200 g isbergssallad

Rödbetshummus
1 kg Rödbeta Robust *
0,5 kg kikärter
50 g rapsolja
60 g tahini
60 g citronsaft
4 g spiskummin
4 g vitlök
6 g salt
5 g peppar

* Mini Falafel 96012430
* Rödbeta Robust, ekologiska 96013798

Tillagning

Lägg mini falafel på ett bleck och värm upp i ugn.  
Lägg rödbeter på ett bleck och tillaga i ugn tills de  
börjar få färg. Låt rödbetorna svalna och lägg i en  
mixer tillsammans med resten av ingredienserna. 

Mixa ihop till en hummus. Servera mini falafel i  
tortillabröd med riven gurka, morötter och hackad 
isbergssallad. Avsluta med en klick rödbetshummus.

Sås gjord på ärter? Ja, ni  

kommer göra den gång  

på gång Efter att ni har  

teStat dEn En gång!

TipS! 
 Ärt- och potatismos 
är ett perfekt sätt att 

få barn att äta mer 
grönsaker!
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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  

Matrosfisk med
matvetesallad
10 portioner

0,4
CO2e

BARNENS SKOLFAVORITER

Ingredienser

1,02 kg Quorn Southern Fried Bites *
0,64 kg ris
0,9 kg Spanska Grillgrönsaker *
30 g rapsolja
1 g oregano
1 g basilika

Mangosås
250 g crème fraîche
25 g Mangopuré *
6 g Gräslök *
5 g Chili *
4 g vitlök
4 g salt
6 g peppar

* Quorn Southern Fried Bites 96013004
* Mangopuré 96008225
* Gräslök 96008681
* Chili 96008713
* Spanska Grillgrönsaker 96008172

Ingredienser

1,1 kg Matrosfisk *
400 g matvete
30 g rapsolja
0,6 Salladsgrönsaker *
12 g Dill *
12 g Persilja *
4 g peppar
2,5 g gräddfil
2 msk sweet chilisås
1 msk basilika

* Matrosfisk med ekologisk panering, 
Alaska Pollock, MSC 96013169

* Salladsgrönsaker med sojabönor 
96011203

* Dill 96008493
* Persilja 96008682

Tillagning

Lägg grönsakerna på ett 
bleck och vänd runt med 
olja och örter. Tillaga i ugn 
i ca 20 minuter.

Lägg Quorn Southern 
Fried Bites på bleck och 
tillaga i ugn. Koka upp ris. 

Blanda crème fraîche, 
mangopuré, chili och 
vitlök. Salta och peppra 
efter smak.

Tillagning

Koka matvete enligt anvisningar. 
Fräs grönsaker i olja. Rör ner 
matvete och örter i stekpannan 
med grönsakerna.  Krydda med 
peppar.

Blanda gräddfil och sweet 
chilisås. Salta och peppra efter 
smak. Lägg fisken på ett bleck 
och tillaga i ugn.  

Servera matrosfisk tillsammans 
med en varm matvetesallad och 
sötsur sås.

Matvete + sallad = sant!  
matvete i Salladen gör Salladen 

både matigare och godare.

Tips! SErvera Quorn nuggetS  

i En wrap mEd grönSaker!

Quorn nuggets med mango- 
sås och grillade grönsaker
10 portioner

0,8
CO2e
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Gör ett  
bra drag - 

välj blå fisk!
All Findus vildfångade fisk  

är MSC-certifierad. Det  
innebär att samtidigt som ni 
serverar god och nyttig fisk  
till barnen bidrar ni även till  

en hållbar havsmiljö med  
levande fiskbestånd.

0,8
CO2e

Fish & chips med ärtmos 
10 portioner

Ingredienser

1,25 kg Fish’n Chips Gourmetfilé *
300 g strimlad spetskål
150 g rivet äpple
30 g vitvinsvinäger
0,5 kg crème fraîche
35 g pumpafrön
2 kg klyftpotatis
45 g rapsolja
2 g salt
4 g peppar
6,5 g curry
30 g smör
140 g hackad smörgåsgurka
4 g peppar

Tillagning

Blanda spetskål med äpple, olivolja, vinäger och 
peppar. Fräs curry och smör och låt svalna. Blanda 
tillsammans med gurka, crème fraîche och peppar.

Koka upp ärter och mosa.  Blanda ihop ärterna med 
matlagningsgrädde, dill, citron, salt och peppar. Lägg 
potatis på ett bleck och vänd runt med olja och salt. 
Tillaga i ugn, ca 200 grader i 20 minuter.

Lägg Fish’n Chips på ett bleck och tillaga i ugnen tills 
de fått en gyllenbrun färg.

Samarbete för  
levande hav!

Förra året startade Findus och 
MSC ett samarbete för att  

sprida kunskapen om hållbart fiske 
för barn och ungdomar. För varje 
kilo MSC-märkt fisk som ni köpt 

från Findus har 1 kr gått till MSC’s 
utbildningsprogram. Tillsammans 
har vi samlat ihop pengar till nytt 
utbildningsmaterial om hållbart 

fiske som ska användas i skolorna.

viSSte  
du att...
MSC-märkt fisk  

räknas som ekologiskt 
vid offentliga  

livsmedelsanbud. 

Nachos med Quorn Färs
och ärtguacemole
10 portioner

1,0
CO2e

Ingredienser

1,5 kg Quorn Färs *
2 g oregano
60 spiskummin
9 g paprikapulver
0,6 kg krossade tomater
300 g nachos
200 g riven ost
125 g Majs *
200 g hackad paprika
100 g oliver
40 g strimlad salladslök
Salt

Tillagning

Lägg ärter i en mixer  
tillsammans med resten av 
ingredienserna och kör till 
ärtguacamole.

Fräs Quorn Färs i en het stek- 
panna. Krydda med spiskummin  
och paprikapulver. Rör ner 
krossade tomater och blanda 
med Quorn Färsen.

Lägg nachosen på ett bleck och 
lägg på färsen. Strö över majs, 
paprika, oliver, salladslök och 
ost. Ställ in i ugnen tills ugnen 
fått fin färg.

Tips! Blanda gärna  
ner färsk koriander  

i guacamolen.

Ärtguacamole
440 g Ärter *
8 g vitlök
40 g rapsolja
28 g limejuice
10 g Chili *
3 g salt
4 g peppar

* Quorn Färs 96011232
* Majs 96008179
* Ärter 96013231
* Chili 96008713

Ärtmos
0,6 kg Ärter *
200 g matlagningsgrädde
18 g Dill *
70 g citronsaft
3 g salt
Peppar

* Fish’n Chips Gourmetfilé 96011857
* Ärter 96013231
* Dill 96008493
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Vinnarskolans 
bästa gröna tips

Jättestenskolan i Grums blev utnämnd till Sveriges bästa gröna servering 
i vår stora tävling Let’s Go Greener. Genom att uppmuntra och involvera 

eleverna har den vegetariska dagen blivit veckans höjdpunkt. 

Skolrestaurangen Jättegrytan på Jättestenskolan i Grums 
serverar alltid ett vegetariskt alternativ till köttet. Sedan 
två år tillbaka har de även en helvegetarisk dag i veckan. 

Inga sura miner längre 
Från början fanns det både barn och föräldrar som var  
skeptiska till förändringarna på matsedeln. Men idag är 
det inga negativa kommentarer och det lika bra på  
vegetarisk dag som under resten av veckan. 

Vad är hemligheten? 
Att låta barnen vara med och bestämma maten! Eleverna 
har bildat ett matråd som får vara med och ta fram de 
vegetariska rätterna. Tillsammans bestämmer de menyn 
och testar nya rätter som eleverna önskat. Det har fått 
barnen att äta ordentligt med vegetariskt! 

Guacamole
10 portioner

Ingredienser

7 st avokado
1 st pressad citron, el. lime
1 st vitlök riven
1 st gul lök
1 st tomat
15 g hackad chili
Salt och peppar

Tillagning

Mixa ihop alla ingredienser och  
smaksätt röran efter behag.

För en krämigare och mildare  
guacamole kan du dryga ut med  
crème fraîche.

Ingredienser

250 g ärter, ekologiska 
1 st vitlök, klyfta
1,5 dl kesella
0,5 kruka mynta  
1 st pressad lime
Salt och peppar

Tillagning

Mixa ihop alla ingredienser och 
smaka av med salt och peppar.

Ärthummus
10 portioner

Tillagning

Tillaga Quorn Southern Fried Bites enligt anvisning på förpackning.  
Gör en tortillabuffé med gurka, tomat, majs, isbergssallad, gul lök, 
picklad rödlök och tortillabröd.

Picklad rödlök 
Skiva rödlöken tunt och lägg i en skål. Blanda vatten, ättika, socker 
och salt i en kastrull. Värm lagen tills sockret lösts upp och låt 
svalna. Häll den svala lagen på rödlöken och låt stå i kyl tills  
servering (minst 4 timmar).

Tips! Servera med goda såser som Jättestenskolans ostiga  
jalapeñodippa eller en krämig guacamole.

Tortillabuffé med Quorn  
Southern Fried Bites
10 portioner

Ingredienser

400 g tortillabröd             
1,4 kg Quorn Southern Fried Bites *  
200 g hackad isbergssallad        
600 g tärnade tomater        
1 st tärnad gurka            
500 g Majs *                
200 g finhackad gul lök        
100 g rödlök                

0,5 dl ättika                
1 dl socker                
1,5 dl vatten                
Salt

* Quorn Southern Fried 
Bites 96013004

* Majs 96008179

Ostig Jalapeñodippa
10 portioner 

Tillagning 

Koka potatis och morot mjuka. Mixa ihop alla ingredienser och 
smaka av med jalapeñospad.

Ingredienser

45 g gröna jalapeños, inlagda skivade  
5 g salt
335 g potatis, skalad
440 mg paprikapulver
12,5 g bjäst

5 g färsk vitlök, riven
4,5 g cayennepeppar
85 g morot, skalad
24 g rapsolja
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På Vegetariska Världsdagen
Uppmärksamma Vegetariska Världsdagen med något 
extra festligt för barnen. Vad sägs om riktigt mumsiga 

sliders gjorda på smashade Pease Bullar!

Pease sliders med grönkålspesto
10 portioner

0,5
CO2e

Mot en 
grönare 
framtid 
med 
Findus

SvEnSkt bröd 
till matEn!

Ingredienser

0,5 kg Pease Bullar *
0,65 kg Hamburgerbröd *
200 g isbergssallad
300 g tomat

Grönkålspesto
0,5 kg Grönkål *
140 g pumpafrö

Som nytillträdd VD för Findus Sverige sätter 
Emma Pålsson kursen mot en fortsatt klimatsmart 
verksamhet med en ny hållbarhetsstrategi.

VAD INNEBÄR FINDUS NYA HÅLLBARHETSSTRATEGI?
Vi utgår från FN:s Globala mål för hållbar utveckling med ett tydligt 
ramverk för konkreta målsättningar, där varje mål följs upp regel- 
bundet. Redan nu arbetar vi för att halvera matsvinnet fram till 2030 i 
både fabrik och logistikkedja.

HUR SKA NI MINSKA SVINNET?
Det finns mycket kvar att göra. Men redan under 2019 har vi hittat 
alternativa vägar till olika verksamheter för nästan 500 ton mat.  
Bl. a. har vi donerat 29 ton mat till Stockholms Stadsmission,  
som annars hade blivit svinn. 

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR FINDUS GRÖNA SORTIMENT?
Under senaste året har vi lanserat flera nya gröna produkter inom fisk, 
grönsaker och vegetariskt. Det kommer vi att fortsätta med samtidigt 
som vi successivt minskar utbudet av köttprodukter med start redan 
under hösten 2020.

VILKEN ROLL SPELAR FRYST MAT FÖR FRAMTIDEN? 
Fryst mat är framtidsmat eftersom forskningen visar på att frysta 
produkter kan minska matsvinnet med 47 % jämfört med kylda eller 
färska produkter. Därför vill vi höja frysens status och berätta för alla 
om de stora vinningarna med frysen. De steg vi hittills har tagit på vår 
resa mot en hållbar framtid visar att vi kan påverka och göra skillnad - 
på riktigt.

Tillagning

Lägg grönkål i en mixer tillsammans med pumpafrö, vitlök, 
olja och ost. Mixa ihop till en pesto.

Stek upp Pease Bullar eller värm på bleck i ugn. Tryck till 
Pease Bullarna lätt och lägg dem i små hamburgerbröd. 
Lägg på ost och servera med sallad och tomater.

3 st vitlök
90 g rapsolja
200 g prästost

* Pease, veganska ärtproteinbullar 96013319
* Hamburgerbröd, glutenfritt 96013057
* Grönkål 96008251

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  
Kardemummabullar 

Findus 96012804 
1,05 kg

TipS! 
 Glöm inte att lyxa till 
det med svenskbakat 

på kardemumma- 
bullens dag, 19 maj.

”Vår målsättning är att öka utbudet av grönsaker,  
vegetariskt och fisk. Samtidigt som vi kommer 
minska utbudet av köttprodukter redan till hösten.”

TipS!
Sätt en tandpetare 
i burgaren så håller 
alla ingredienserna 

sig på plats.
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BARNENS SKOLFAVORITER EN GRÖNARE FRAMTID



Ekologiskt
rakt igenom!

Det går alldeles utmärkt att servera fisk med topping som 
en ekologisk rätt. Findus Fisk Bordelaise har ju både  

vildfångad MSC-märkt Alaska Pollockfilé, samt en topping 
gjord på ekologiska ingredienser av jordbruksursprung. 

Toppingen i Fisk Bordelaise 
innehåller 100 % ekologiska 
ingredienser av jordbruks- 

ursprung.

Tänk nytt och tänk grönt! Fira köttbullens dag som 
”alla bullarnas dag” istället. Då kan ni bjuda på 
klimatsmarta och goda alternativ som Pease bullar.

Avsluta terminen med barnens absoluta 
favoriträtt - tacos! Gör tacosen extra  

fräscha och somrig med frasiga fiskpinnar 
och massor av krispiga grönsaker. 

Vegetariska världsdagen är värd att 
uppmärksammas i den gröna matens 
tecken! Sätt ihop en härligt välfylld buffé 
av vegetariska alternativ. Eller varför inte 
servera barnens favoriter som burgare 
och pizza med vegetariska proteiner.  

Skolavslutning

1/10 Vegetariska 
världsdagen

Fiskburgare med picklad rödkål

Kardemummabullens dag
15 maj

23/8  Köttbullens dag

FINDUS EKOLOGISKA SORTIMENT

Vad finnS  
i toppingEn?

Majssemolina   
& majsstärkelse

Persilja

Potatis

Rapsolja

Kryddor

Fisk Bordelaise, 
MSC, port, ekotopp 
Findus 96008327, 

16x160g

VEgo

Du hittar receptet på findusfoodservices.se
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TEMADAGAR



Sid. 16: Pease sliders med grönkålspesto
Pease, Veganska ärtproteinbullar FINDUS 96013319 
Hamburgerbröd, glutenfritt FINDUS 96013057 
Grönkål FINDUS 96008251

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: Pizza med Pease pulled
Svensk pizzabotten Gastronom FINDUS 96012636
Pease, pulled chili/vitlök vegansk FINDUS 96012579
 

Sid. 8: Frasbakad torsk med ärt-  
och potatismos
Minifrasbakad torsk, MSC, glutenfri FINDUS 96010389
Morotsmix Robust FINDUS 96013188
Ärter FINDUS 96013231
Dill FINDUS 96008493 

Sid. 7: Quorn burgare med coleslaw
Quorn Burgare Southern Style FINDUS 96013218
Chili FINDUS 96008713 

Sid. 10: Quorn nuggets med mangosås 
och grillade grönsaker
Quorn Southern Fried Bites FINDUS 96013004
Mangopuré FINDUS 96008225
Gräslök FINDUS 96008681
Chili FINDUS 96008713 
Spanska Grillgrönsaker FINDUS 96008172

Sid. 13: Fish & Chips med ärtmos
Fish’n Chips Gourmetfilé FINDUS 96011857
Ärter FINDUS 96013231
Dill FINDUS 96008493

Sid. 15: Tortillabuffé med Quorn 
Southern Fried Bites
Quorn Southern Fried Bites FINDUS 96013004
Majs FINDUS 96008179

Sid. 7: Pease Taco med mangosås
Pease, pulled chili/vitlök vegansk FINDUS 96012579
Majs FINDUS 96008179
Mangopuré FINDUS 96008225
Chili FINDUS 96008713 

Sid. 10: Matrosfisk med en matvetesallad
Matrosfisk med ekologisk panering, Alaska Pollock, 
MSC FINDUS 96013169
Salladsgrönsaker med sojabönor FINDUS 96011203
Dill FINDUS 96008493 
Persilja FINDUS 96008682 

Sid. 8: Falafel wrap med rödbetshummus
Mini Falafel FINDUS 96012430 
Rödbeta Robust, ekologiska FINDUS 96013798
 

Sid. 12: Nachos med Quorn Färs och  
ärtguacamole
Quorn Färs FINDUS 96011232
Majs FINDUS 96008179
Ärter FINDUS 96013231
Chili FINDUS 96008713 

Sid. 9: Quorn Schnitzel med ärtig sås
Quorn Schnitzel, vegan FINDUS 96012993 
Spanska Grillgrönsaker FINDUS 96008172 
Ärter FINDUS 96013231 
Chili FINDUS 96008713 
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