
KLIMATSMARTA LUNCHER 
MED PANERAD FISK



vet vi att Den panerade fisken står 

högt upp på listan. Härligt, eftersom 

de då kan få i sig fisk flerA gånger 

i veckan. och Det är inte konstigt att 

de tycker om panerad fisk. krispig 

frasig panering till mjuk saftig fisk 

blir väldigt gott. Helt enkelt så är 

panerad fisk från Findus ett riktigt 

SCHYSST lunchalternativ för att skapa 

variation och sätta mer fisk på menyn.

 

När barnen
själv får välja,

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.



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



1 kg Sejfriletter *

200 g avokado, bitar *

2 st rödlök

300 g majs *

30 g koriander

0,5 tsk cayennepeppar

1 tsk malen ingefära

1 tsk mald koriander 

2 dl gräddfil

10 st tortillabröd

1,5 st lime 

Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen. Dela till mindre bitar.

Blanda avokado med hackad eller tunnt 

skivad lök, majs och hackad koriander. 

Blanda kryddorna med gräddfil.

Lägg ihop tacos med grönsaker, fisk och 

toppa med såsen och en klyfta lime.

0,5
CO2e
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* Produkter från Findus i receptet:

Sejfriletter, MSC, Findus 74485

Avokado, bitar, Findus 94070

Majs, Findus 3107

fisktacos med
kryddig fyllning

10 PORTIONER 



Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen.

Dela blomkål och blanda med olja och 

tacokrydda. Klicka på smöret. Sätt i ugn 

160 grader ca 15-20 minuter. Vänd i 

spenaten strax innan servering.

Servera med kokt potatis och eventuellt 

en kall sås.

FISK MED 
TACOROSTAD
BLOMKÅL

0,4
CO2e

1 kg Matrosfisk *

0,7 kg blomkål

0,5 dl rapsolja

30 g taco kryddmix 

400 g spenat

100 g smör

2 kg kokt potatis

8 | ALASKA POLLOCK

10 PORTIONER 

* Produkter från Findus i receptet:

Matrosfisk med ekologisk panering, MSC, Findus 77959



1 kg jasminris

2,5 dl kokosflingor

0,5 kg tricolormix med 

vaxbönor *

150 g rostad lök 

0,9 kg Skeppartorsk *

Sweetchilimarinerad gurka
2 st gurkor

1 dl sweet chilisås 

Sojasås 
0,5 l gräddfil

0,5 dl japansk sojasås

Koka riset med kokos och värm 

grönsakerna enligt förpackningen. 

Blanda ihop grönsakerna med riset.  

Strö över löken på riset.

Tillaga fisken enligt anvisning  

på förpackningen.

Dela gurkan på längden och kärna ur 

gurkan. Skiva den lite snett och blanda 

med sweet chilisås.

Blanda gräddfil med japansk sojasås.

0,9
CO2e
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* Produkter från Findus i receptet:

Skeppartorsk, MSC, Findus 3669

Tricolormix med vaxbönor, Findus 44623

PANERAD FISK MED 
KOKOSRIS & SWEET-

CHILIMARINERAD GURKA

10 PORTIONER 



Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen.

Blanda bönmix med spenat och 

granatäpple kärnor. Blanda olivolja och 

vinäger och vänd ner i salladen. Salta  

och peppra.

Mixa eller mosa fetaosten och blanda 

med crème fraîche. 

Servera salladen med fisk och fetaost-

kräm och garnera med färsk basilika.

Frasig fisk 
med sallad och 

fetaostkräm
0,7

CO2e

0,9 kg Frasbakad fisk *

0,8 kg bönmix *

0,8 kg färsk spenat 

3 st granatäpple

0,5 dl olivolja

0,25 dl vitvinsvinäger

salt och peppar 

200 g fetaost

3 dl crème fraîche 

30 g basilika 

12 | ALASKA POLLOCK

10 PORTIONER 

* Produkter från Findus i receptet:

Frasbakad fisk, glutenfri, MSC, Findus 8611

Bönmix, Findus 43687



0,9 kg Minifrasbakad torsk *

0,5 kg majspure *

2 dl Ajvar relish

3 dl Crème fraîche 

2 tsk Sambal Oelek

salt och peppar 

1 kg couscous 

0,5 kg sojabönor *

2 st röda paprikor

1 dl gräslök *

Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen.

Värm majspuré med Ajvar relish och 

crème fraîche. Smaksätt med Sambal 

Oelek, salt och peppar.

Koka couscous enligt förpackningen 

och blanda ner sojabönor, fintärnad 

paprika och hackad gräslök.

0,7
CO2e
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* Produkter från Findus i receptet:

Minifrasbakad torsk, glutenfri, MSC, Findus 8623

Majspure, Findus 3719

Sojabönor, Findus 59854

Gräslök, Findus 3020

Frasbakad TORSK med
varm majs och 
paprikakräm

10 PORTIONER 
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SÄTT ännu MER FISK PÅ MENYN! 
DU HITTAR PRODUKTER OCH RECEPT PÅ FINDUSFOODSERVICES.SE OCH KAN DÄR 
ÄVEN BESTÄLLA MATERIALET "KLIMATSMARTA LUNCHER - FÖR BARN AV BARN"

för barn av ba
rnklimatsmarta luncher  

BÄST I TES
T

  för fisk
Tummen upp       

Tacofisk
Alla barnens fa

vorit


