
  Bullar, PAJer, kakor &

   bröd från vårt bageri 

    i loftahammar

Svenskbakat



Doften av svenskt 
nybakat bröd

Den varma härliga doften av nybakat bröd sprider sig 
över skärgårdsviken i Loftahammar, utanför Västervik. 
I den svenska idyllen ligger Findus bageri som bakat 
bröd till svenska skolor, restauranger och butiker i över 
50 år. Här bakas allt från traditionella bakverk som 
Kanelbullar och Hallongömmor, till pajer och pizza-
bottnar. Med den stora omtanken och erfarenheten 
från våra medarbetare i bageriet kan vi leverera bröd 
av hög kvalitet. Extra stolta är vi över vår Kanelbulle 
som år 2018 fick bäst i test (Icakuriren). 

När vi märker våra produkter med symbolen 
Från Sverige garanterar vi att produkten är tillverkad 
i Sverige och att ingredienserna har svenskt ursprung 
enligt Från Sveriges regelverk.

Nybakat från Sverige



Traditionellt 
bakat fikabröd!

Våra bakverk, bröd och kakor är fria från konserveringsmedel eftersom  
djupfrysning är en naturlig konserveringsmetod. Vi använder ingredienser 

som finns i de flesta kök och vet att många uppskattar våra veganska  
Kanel- och Kardemummabullar. Vår goda Mandellängd innehåller en  
fantastiskt krämig mandelfyllning. Garanterat uppskattat av gästerna.

4 | Bullar

FULL BULLRULLE
I bageriet i Loftahammar är det alltid full rulle på bagerilinjen.  
För att möta den stora efterfrågan på våra bullar har vi kapacitet 
att tillverka 23 000 bullar i timmen. Alltså sex bullar i sekunden. 
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Gör det enkelt 
med Findus 
pajdeg

Med färdiga pajskal kan kökschefen 
Andreas Holmqvist enkelt baka  
90 pajer på en dag.

6 | Pajer

"Det spelar inge
n roll för 

gästen om pajen innehålle
r 

kött eller grönt
. därför 

är vegetariskt al
ltid ett  

bättre alternativ
 för både 

miljö och köksekon
omi."

På lunchrestaurangen Scotland Yard, i 
Lund, är mat och hållbarhet i fokus. De 
serverar c:a 450 gäster varje dag och låter 
matgästerna själva plocka ihop sin lunch-
bricka. Kökschefen Andreas Holmqvist 
har jobbat med mat hela sitt arbetsliv och 
dessutom vunnit silver i matlagnings-OS. 
Han gillar utmaningarna med att sätta upp 
klimatsmarta och varierade menyer  
som uppskattas av gästerna. 

”Det gamla sättet att servera lunch på börjar 
dö ut. Nu behöver vi göra lunchen intressant 
och anpassad efter våra gästers behov och 
önskemål, samtidigt som vi måste tänka på 
miljö och hälsa. Det kräver intresse och flexi-
bilitet från vår sida och vi har alltid möjlighet 
att tillgodose matallergier eller preferenser.”, 
säger Andreas Holmqvist. 

I sin veckomeny lägger han gärna till paj, 
eftersom pajer funkar både som huvudrätt 
och som tillbehör. Fyllningen gör han alltid  
vegetarisk. ”Det spelar ingen roll om pajens 
fyllning har kött eller är vegetarisk, eftersom 
gästen bara är sugen på paj, helt enkelt. Där-
för är vegetariskt alltid ett bättre alternativ 
för både miljö och köksekonomi.”

Pajerna tillagas alltid med Findus pajskal 
för att de håller hög kvalitet och förbakade 
får de en frasig botten. De släta kanterna 
runt pajskalet brukar han fukta och trycka 
till lite med fingrarna så att de ser mer 
hembakade ut vid servering. ”Utan färdiga 
pajskal hade det helt inte gått att sätta paj på 
menyn eftersom vi behöver förbereda upp till 
90 pajer i olika storlekar till nästa dag. Tiden 
hade inte räckt till att förbereda degen själv, 
men nu har vi istället tid över till att göra 
roliga tillbehör till pajerna.”

MAT & MILJÖ
I FOKUS!
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Tillagning
Skölj och strimla purjolök. Fräs den i 
olja ihop med Peasefärs. Tillsätt tomat-
puré, buljongpulver och slå på vatten 
och låt koka in. Krydda med oregano, 
salt och peppar.

Bland riven ost med crème fraiche.
Lägg vegansk Peasefärs i Findus fiber-
pajskal och bred på ostkrämen. Värm  
i ugnen i 180 grader, i ca 20 minuter.

Skiva fänkål och rödlök tunnt, t.ex på 
en mandolin, och blanda med citron-
saft. Dela tomater och vänd i med 
övriga grönsaker

Servera Pease- och purjolökspaj på 
lunchmenyn till restaurangens och 
caféets gäster.

6 portioner
1 st purjolök
3 msk rapsolja
300 g Pease, färs FINDUS 36406
t2 msk tomatpuré
25 g grönsaksbuljong
1 dl vatten
1 msk oregano
Salt och peppar
Topping
200 g riven ost
5 dl Crème fraîche
1 st pajskal Fiber, stort FINDUS 29684
Sallad
2 st färsk fänkål
100 g röd lök
0,5 dl citronsaft
200 g tomat

0,6
CO2e

1,0
CO2e

8 | Pease

Tillagning
Skiva och dela paprika, aubergine,  
zucchini, spetskål och rödlök i grova bitar. 
Rosta grönsakerna i ugnen i 200°C i ca 
10-15 min, blanda med olja. 

Blanda Quornfärs med tacokrydda och 
olja (tina Quornfärs i ugn, ca 10 min på 
175°C). Förbered äggstanning (ägg, mjölk 
och salt) och sambal oelek. 

Rosta solrosfrö och pumpafrö i olja i en 
stekpanna eller i ugn 200 grader/10 min. 

Varva alla förberedda ingredienser i  
pajskalet. Bottna med Quornfärs, häll 
över de rostade grönsakerna, toppa  
med äggstanning och riven ost. Garnera 
med solros- och pumpafrön på toppen.

6 portioner
2 st paprikor
1 st aubergine
1 st zucchini
0,5 st spetskål
2 st röda lökar 
300 g Quorn, färs FINDUS 493
50 g taco kryddmix
1 dl matolja
3 st ägg
2,5 dl mjölk fett 3 %
2 tsk Sambal Oelek
0,25 dl solrosfrön
0,25 dl pumpafrön, squashfrön torkade
200 g riven ost 
1 st pajskal Fiber, stort FINDUS 29684
Salt

Quorn Taco-  
& Grönsakspaj

Pease- & 
Purjolökspaj

Quorn | 9

Protein for the planet ®

Tips! Önskar d
u en 

vegansk paj 
byter du 

ut ost & créme fraiche 

mot veganska 

alternativ.

Tips! Servera
 med en sallad

 

på tomat, mozzarella & fetaost. 

Tillsätt en k
lick yogHurt 

eller Créme fraIche!



Från frysen
till servering!

Genom djupfrysning stannar vi tiden för det nybakade 
brödet. Därefter är det bara att tina eller värma 

snabbt i ugnen och servera gästerna.  
Ett gott, saftigt bröd till lunchen  

är garanterat uppskattat.

8 | Matbröd

I bageriet i Loftahammar bakas 
söta kakor som Hallongömma, 
Chokladkaka med lingon och 
Kongresser som tillsammans 
gör fikan extra festlig. 

Ljuvliga kakor

"Tiden som sparas 

med brytbröden 

lägger jag på att 

göra roliga tillbehör
."

Linus Annerfeldt har varit kökschef på 
gymnasieskolan Procivitas, i Malmö, i över 
10 år och är en självutnämnd ”brödnörd”. 
Det betyder att han har höga krav på bröd-
kvaliteten och bakar helst sitt eget bröd. 

Till luncher då tiden inte riktigt räcker till 
att baka egna bröd till de 700 hungriga 
skolbarnen och lärarna väljer han mer än 
gärna att servera Findus brytbröd. Särskilt 
till rätter som kräver mycket förberedelse 
och där brödet spelar en viktig roll, som 
chili con carne eller texmex. 

Efter en kort stund i ugnen har bröden fått 
en behaglig värme och en frasig yta. Tiden 
han sparar lägger han på att göra roliga till-
behör som gör lunchen extra uppskattad.

BRYTBRÖD PÅ 
SKOLMENYN

Matbröd & Kakor | 9
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Svensk 
pizzabotten

Hos Findus hittar du svenskbakade pizzabottnar i olika  
storlekar och former. Redo för topping och en kort stund i ugnen. 

8 | Pizza

Ingredienser
300 g Pease, strimlor FINDUS 26016
5 dl tomatsås
200 g riven ost
300 g ananas
1 st pizzabotten gastronorm FINDUS 3792
Rapsolja
Salt och peppar

Pizza | 9

0,5
CO2e

Pizza Pease Hawaii

Tillaga
Förstek Findus veganska Pease strimlor 
i olja. Salta och peppra. Lägg Findus 
Pizzabotten på ett lågt bleck. Bred ut 
tomatsåsen och strö på ost. Fördela  
ut Pease strimlor och skivad ananas.

Baka Pizza Pease Hawaii i ugnen i 300 
grader ca 4-6 minuter. 

Ingredienser
3 msk rapsolja
300 g Quorn, färs FINDUS 493
Salt och peppar 
5 g tomatsås
200 g riven ost
200 g tomat
200 g paprika 
15 g torkad rosmarin

0,5
CO2e

Quorn Pizza med  
paprika och tomat

Tillaga
Stek vegetarisk Quornfärs i olja. Vänd 
runt lite av tomatsåsen och smaka av 
med salt och peppar.

Lägg Findus Pizzabotten på ett lågt 
bleck och bred på resterande tomatsås 
och strö över ost. Fördela skivad tomat 
och paprika på pizzbotten och klicka 
på Quorn färs. Krydda med rosmarin.

Baka vegetarisk Quorn pizza med 
paprika och tomat i ugn i 300 grader 
ca 4-6 minuter.

god ve
getaris

k  

pizza ä
r Perfe

kt  

att ser
vera ti

ll 

skolbar
nen!

Tips! Server
a Pease 

Hawaii med en god s
allad. 

Garanterat 
uppskattad p

å 

skolans matsedel, ca
fémenyn 

och bland r
estaurangen

s 

många gäste
r.

Protein for the planet ®



PRODUKTER BAKADE I LOFTAHAMMAR:

ÖVRIGA  
BAGERIPRODUKTER:

Hallongömma
FINDUS 3765
2,52 kg (72 x 35 g)

Chokladkaka m. lingon,
mini, singelpackad
FINDUS 76313
1,75 kg (50 x 35 g)

Kongresser
FINDUS 3759
2,52 kg (60 x 35 g)

Kanelbulle,  
singelpackad
FINDUS 86541 
5,92 kg (160x 37 g)

KAFFEBRÖD
Kanelbullar
FINDUS 3751
2,1 kg (ca 60 x 35 g)

Kanelsnäckor
FINDUS 3741
2,8 kg (ca 40 x 70 g)

Wienerbröd 
FINDUS 3753
2,4 kg (60 x 40 g)

Kardemummabullar
FINDUS 3750
2,1 kg (60 x 35 g)

Mandellängd
FINDUS 3733
3,9 kg (13 x 300 g)

PAJSKAL, SMÖRDEG & PIZZADEG

Pajskal, litet, Ø 15 cm 
FINDUS 5536
3,38 kg (45 x 75 g)

Pajskal, stort, Ø 25 cm 
FINDUS 5535
4,2 kg (15 x 280 g)

Pan Pizzabotten,  
gastronom 
FINDUS 3790
4,8 kg (5 x 960 g)

Ostpaj 
FINDUS 29170
5,1 kg (60 st x 85 g) 

Pajskal sött, stort,  
Ø 25 cm 
FINDUS 18839
4,2 kg (15 x 280 g)

Pajskalsplattor, 
halvgastronom 
FINDUS 36641
4,8 kg (12 x 400 g)

Smördeg 
FINDUS 3774
5 kg (20 x 250 g)

Pizzabotten, 
gastronom 
FINDUS 3792
4,4 kg (11 x 400 g)

Ostpaj, mini 
FINDUS 66038
(126 x 3,7 g)

Pajskal Fiber, stort,
Ø 25 cm 
FINDUS 29684
4,2 kg (15 x 280 g)

Ciabatta, förbakad
FINDUS 55845
6 kg (50 x ca 120 g)

Frukostbröd, förbakad
FINDUS 28136
6 kg (100 x ca 60 g)

Ciabatta, grov, förbakad
FINDUS 57235
5,4 kg (60 x ca 90 g)

Baguette, gastro
FINDUS 42186
6 kg (14 x ca 435 g)

Baguette mini förbakad
FINDUS 42819
6,3 kg (60 x ca 105 g)

Kuvertbröd, förbakad
FINDUS 77757
6,65 kg (190 x ca 35 g)

Focaccia, förbakad
FINDUS 16690
7 kg (20 x ca 350 g)

MATBRÖD

MATBRÖD FRÅN LOFTAHAMMAR

Brytbröd med fiber
FINDUS 3777
5,92 kg (160 x 37 g)

Rågruta
FINDUS 3784
5,92 kg (160x 37 g)

Osötad fiberbulle
FINDUS 3775
2,25 kg (46 x 49 g)

Brytbröd med majs
FINDUS 20265
5,92 kg (160 x 37 g)

Tekaka, Fyrkantig
FINDUS 88821
1,95 kg (30 x 65 g)

Tekaka
FINDUS 3785
1,95 kg (30 x 65 g)

Källarfranska
FINDUS 3770
2,02 kg (46 x 44 g)

TÅRTOR

Cheesecake jordgubb
FINDUS 80919
5,6 kg(14 bitar)

Mango- och passionstårta
FINDUS 27013
2,3 kg (20 bitar)

Äppelpaj
FINDUS 37219
8,7 kg (21 bitar)

GLUTENFRITT
Baguette, glutenfri
FINDUS 42139
1,26 kg (12 x 105 g)

Hamburgerbröd, glutenfritt
FINDUS 70981 
2,16 kg (27 x 80 g)

Pajdeg, gluten- och laktosfri
FINDUS 40262
3,6 kg (8 x 450 g)

Pajdeg, gluten- och laktosfri 
FINDUS 40262
3,6 kg (8 x 450 g)



Besök findusfoodservices.se 

  Sveriges godaste  
kanelbullar!

Findus Kanelbullar blev bäst-i-test i Icakurirens omfattande test 
av frysta och färdiga kanelbullar ute i handeln. Det kan bero på 
vårt traditionella svenska bageri i Loftahammar som bakat  
saftiga och mumsiga bullar varje dag i över 50 år.
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