


innehåll

Klimatmärkt
GRADERINGEN
Bäst val - mängden kg CO2e  
per portion är max 0,7.

Bättre val - mängden kg CO2e 
per portion ligger mellan 0,8  
och 1,4. 

Bra val - mängden kg CO2e per  
portion ligger mellan 1,5 och 2,4.

CO2e-VÄRDET
Värdet anger klimatavtryck  
i form av kg CO2e som  
receptet avger/portion. 

0,6
CO2e

SYMBOLEN
Betyder att vi har beräknat 
receptets utsläpp av kg 
CO2e per portion och att 
värdet är 2,4 eller lägre.

Alla recept är beräknade för 10 personer

Julbord med  
vegetariska favoriter
Att dina gäster vill se mer och mer vegetariska rätter på 
julbordet är inget nytt*. De senaste åren har köttkonsumtionen 
minskat och allt fler svenskar äter vegetariskt flera dagar i  
veckan. Därför är det en god idé att servera både gamla och 
nya vegetariska favoriter i julmaten så att du får god variation  
i julbuffén. 

Goda juliga nyheter!
Bullar och korv hör julbordet till och i år har vi riktigt goda 
vegetariska alternativ från Pease och Quorn. Välstekta och 
saftiga Pease Bullar samt smakrik Quorn Bratwurst är julens 
nya favoriter för såväl stora som små matgäster. 

Protein for the planet ®
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Så här fixar du ditt 
vegetariska julbord!

Gör dina vegetariska julrätter oemotståndliga med  
några enkla tips hämtade från vår kostnadsfria kurs för 

vegetarisk mathantering: Green Cooking Academy. 

Sätt roligare namn på julrätterna
Gör dina gröna julrätter mer intressanta med roligare 
namn. Lek med språket och undvik att använda ordet  
vegetarisk. Det låter exempelvis mycket godare med  

“Vintriga Pease Bullar på kålsymfoni med rostad  
saffranspotatis” istället för “vegetariska bullar och potatis”.  

Vägled matgästerna till gröna val
Hjälp dina gäster att göra gröna val i julbuffén genom bra 

placering och härlig presentation. Göm inte dina gröna och 
vegetariska rätter längst bort i ordningen, utan sätt dem 

främst på bordet, upplagda på vackra uppläggningsfat med 
kryddgrönt. Det gör stor skillnad för hur dina matgäster 

fyller sina tallrikar. 

Motverka idétorkan
Gröna och vegetariska rätter kan innebära många nya 

utmaningar som leder till idétorka. Ett bra sätt  för att finna 
inspirationen är att titta på de internationella köken. Våra 
svenska julkryddor som kryddpeppar, kardemumma och 
nejlika används exempelvis mycket i det indiska köket, 

samt rätter från Mellanöstern som ofta även är vegetariska 
och passar utmärkt på julbordet. 

Spara pengar och tid
Att använda frysta råvaror har många fördelar som sparar 
både pengar och tid i köket. Djupfryst mat är fräsch länge 
och ger mindre svin eftersom du bara behöver plocka upp 

så mycket du behöver åt gången. Dessutom är Findus  
djupfrysta grönsaker sköljda, skurna och blancherade och 

har redan gjort det mesta av jobbet åt dig. 

Julbordet är en av branschens stora höjdpunkter. Välfyllda  
bufféer med aptitväckande uppläggningar blandas med  
dofter av granris, stearinljus och kanel. Där får gästerna gå  
tillsammans i ett mysigt lugn och plocka tallrikarna fulla.  
Ge dina gäster en upplevelse som gör att de kommer till din  
restaurang år efter år. En helt vegetariskt julbuffé är ett exempel.

Oavsett om det gäller kött eller vegetariskt är variation viktigt. 
Det gäller särskilt på julbordet där dina gäster förväntar sig ett 
stort utbud av juliga godheter. Med Findus stora sortiment av 
vegetariska produkter är det enkelt att byta ut köttet och göra 
klassiska julrätter vegetariska. I den här foldern bjuder vi på  
vegetarisk inspiration och recept till julbordet.

Protein for the planet ®

Vårt mest välkända vegetariska varumärke är Quorn. 
Quorn är ett fullvärdigt protein gjort på svamp som är rikt 
på fibrer. Det innehåller alla essentiella aminosyror, har en 
låg salthalt och innehåller inget kolesterol. Nyttigt både 
för dig och planeten! Med Quorn är det enkelt att tillaga 
många favoriträtter i vegetarisk tappning.  

Veggie är ett sojaprotein som många känner igen och har 
provat. Veggie finns i ett flertal varianter som färs, korv, 
hamburgare och bouletter. Precis som de andra två  
alternativen med Pease och Quorn har Veggie ett lågt  
CO 

2
 - avtryck och är ett klimatsmart alternativ.

Pease är en ny serie veganska produkter gjorda på  
proteinrika ärter. Pease har ett proteininnehåll på upp  
till 33% och finns i fem olika varianter: burgare, bullar,  
färs, strimlor och pulled med smak av chili & vitlök.  
Pease är framtidens protein då det både är gott och har  
ett lågt klimatavtryck.

Servera julmat  
med grön variation

Findus vegetariska sortiment innehåller förutom Pease, 
Quorn och Veggie ett stort antal grönsaksbiffar, olika  
gröna pytter & pilaffer samt en stor mängd grönsaker - 
både enkla och blandande. Helt enkelt det mesta som  
du behöver. 
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Tillagning
Stek Bratwursten och skiva den i  
centimeterstora skivor på snedden. 
Strimla gurkan och ställ åt sidan.

Skala och skär sötpotatisen i 2 cm stora 
kuber. Olja lätt och krydda upp med salt 
och peppar. Rosta dem i 200° C, ca  
15 minuter.

Skär alla resterande grönsaker och lägg i 
ett bleck. Rippla olja och krydda.

Rosta grönsakerna de sista 5 minuterna 
tillsammans med sötpotatisen. Rör om 
och tillsätt gurkan och salladen. Lägg där-
efter upp tillsammans med bratwursten 
på fat eller tallrik. Klicka ut senapscremen 
på tallriken eller servera vid sidan om.

Ingredienser
10 Quorn Bratwurst *

0,75 kg sötpotatis

300 g grönkål *

300 g svartkål

300 g rödkål

350 g cocktailtomater, delade

350 g gurka

250 g mixad sallad

30 g örter

Senapscreme
1 dl Skånsk senap

1 dl dijonsenap

2 dl smetana

30 g dill *

0,5 msk Tabasco

5 g salt

2 g vitpeppar

Bratwurstsallad 0,7
CO2e

0,5
CO2evintriga Pease bullar

på kålsymfoni med rostad saffranspotatismed sötpotatis och strimlad kål

Tillagning
Rör ut salvian i smetanan och smaka 
av med salt, peppar och tabasco.

Skär potatisen i bitar, krydda med 
saffran, salt och peppar. Rosta dem i 
180° C i ca 25 min.

Stek Pease Bullarna och krydda med 
kryddpeppar och kryddnejlika, salt 
och vitpeppar.

Rosta brysselkålen och grönkålen 
med lite smör/olja samt salt och 
peppar.

Servera såsen vid sidan om eller  
klickad på tallriken. Dekorera gärna 
med färska örter som salvia, etc.

Tips: Mortla saffran och salt innan du 
tillsätter dem i rätten så fördelar du 
allt lättare.

Servera med ett gott fullkornsbröd.

Ingredienser
0,9 kg Pease, bullar *

0,5 kg brysselkål  

450 g grönkål *

1,25 kg småpotatis

0,125 kg smör/olja

60 g färska örter

1 g saffran

0,5 dl olja till potatisen

1 tsk kryddpeppar, malen

1 tsk kryddnejlika, malen 

2 dl smetana

2 g salvia, torkad 

1 tsk Tabasco

5 g salt

2 g vitpeppar

Protein for the planet ®

* Bratwurst FINDUS 96013163
* Grönkål FINDUS 96008251
* Dill FINDUS 96008493

* Pease, bullar FINDUS 96013319
* Grönkål FINDUS 96008251
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* Jordgubbspuré FINDUS 96012397

Grön Jansson

Tillagning
Sätt ugnen på 200° C. 

Blanda tinad purjolök och rotfruktsstrimlor. 
Skär syltlöken i bitar. Stöt kryddpeppar och 
lagerblad i en mortel och blanda med salt. 

Varva rotfruktsstrimlor, purjolök, syltlök, 
peppar, lagerblad och salt i ett GN-bleck. 
Häll på grädde. Strö över ströbröd och klicka 
på smöret. Grädda i ugn ca 40 min. 

Ingredienser
150 g purjolök, finskuren *

2 kg rotfruktsstrimlor * 

250 g syltlök

1,5 tsk kryddpeppar hel

2 g lagerblad

2,5 tsk salt

7,5 dl vispgrädde

50 g ströbröd

125 g smör

0,7
CO2e

* Purjolök FINDUS 96012827 
* Rotfruktsstrimlor FINDUS 96013213

RIS Á LA MALTA
med jordgubbskross

1,0
CO2e

Tillagning
Börja med att smälta saffranen i lite av  
vispgrädden för att sedan röra ut den i  
resterande vispgrädde och vispa upp 
alltsammans. Blanda ner mandeln/pinje. 
Rör ut grädden med risgröten och fyll 
upp i serveringsglas eller skål.

Grovskär jordgubbarna och blanda ut 
med purén och blanda in T&E för att låta 
stå i ca 10 minuter.

Servera jordgubbskrossen ovanpå som 
lock i glasen eller i en skål vid sidan.

Ingredienser
300 g jordgubbspuré *

300 g jordgubbar, frysta

150 g mandel/pinje 

2 kg risgrynsgröt

0.5 l vispgrädde fett 40% 

1 g saffran

4 msk Thick & Easy 

Nötig och söt  
jordgubbskross  

med god crunch är 
perfekt till krämig 

ris á la malta!
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Tillagning
Blanchera morötterna och palsternackan 
kort och låt rinna av. Blanda rotfrukts- 
stripsen med Pease strimlor. Blanda  
purjolöken och smetanan. Smaka av  
med salt och peppar. 

Täck botten i en gratängform med  
purjoröran och fördela grönsaks- 
blandningen över. Blanda den rivna osten 
med den finhackade salvian (går lika bra 
med torkad) och strö över gratängformen. 

Bakas i 25-30 min i 180°C. 

Servera direkt, gärna med en god sallad 
och ett nybakat bröd.

Ingredienser
500 g morötter

500 g palsternacka

400 g purjolök

6 dl smetana

3,5 dl ost, riven

4 g vitpeppar mald

4 g salvia

16 g salt

1300 g Pease, strimlor *

Peasegratäng  0,6
CO2e

* Pease, strimlor FINDUS 96012578

0,2
CO2eRostade rödbetor

med valnötskrispmed blancherade rotfrukter

Tillagning
Sätt ugnen på 200° C. Lägg rödbetorna 
på ett GN-bleck. Vänd rödbetorna med 
kummin, rivet skal och saft av apelsin. 
Salta och peppra. Klicka på smör och 
sätt in i ugn ca 20 minuter. 

Hacka och rosta valnötterna i resten av 
smöret i en stekpanna. Tillsätt honung 
och häll upp på ett bakplåtspapper och 
låt kallna. Hacka grovt och strö över de 
bakade rödbetorna.

Grönkål och pepparrotskräm
Tina och krama ur vätskan ur  
grönkålen och blanda med de övriga 
ingredienserna. Klicka över rödbetorna 
och garnera med färsk timjan. 

Ingredienser 
1,75 kg rödbeta *

2,5 tsk kummin hel

2,5 st apelsin

75 g smör

2,5 tsk salt

1 tsk svartpeppar

2,5 dl valnötskrisp/valnötter

0,5 dl honung

Grönkål och pepparrotskräm
250 g grönkål *

2 msk pepparot, riven

2 dl Crème fraiche

2 msk majonnäs

1 tsk salt

30 g timjan, färsk

* Grönkål FINDUS 96008251
* Rödbeta Robust FINDUS 96011229
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Quorn helgspecial
Quorn Helgspecial är ett grönt alternativ till 
julskinkan med samma goda sälta och milda 
smak. Pensla med senap, strö över  
ströbröd och griljera i ugn i några minuter 
innan servering.

Quorn Bratwurst smakar som korv ska 
smaka! Smakrik, saftig med ett gott 
tuggmotstånd. Det gör Quorn Bratwurst 
till en av julbordets nya favoriter. 

 Ingredienser
3 dl crème fraiche/smetana

0,5 g malen saffran

1 msk dijonsenap

1/2 tsk dragon

2-4 stänk av grön tabasco 

salt & peppar

Tillagning
Blanda alla ingredienser och låt 
stå kallt ett par timmar, rör om 
noga före servering.

Protein for the planet ®

Högtidsdippa med saffran

quorn Bratwurst

Se recept på sidan 6.
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Ugnsbakade gulbetor

Tillagning
Sätt ugnen på 180° C. Lägg gulbetorna 
på ett GN-bleck. Ringla på olivolja. Salta 
och peppra. Sätt i ugn ca 20 min. Vänd 
ner ruccola och grönkål strax innan 
servering. Rosta pumpakärnorna i en torr 
varm stekpanna tills de får färg. 

Ädelostkräm
Riv osten och blanda med kvarg. Rör till 
en jämn kräm. Lägg upp gulbetssalladen 
och klicka på ädelostkrämen och strö 
över de rostade pumpakärnorna.

Ingredienser
1,25 kg gulbeta *

1,5 dl pumpafrön

50 g ruccolasallad

50 g grönkål, färsk

200 g ädelostkräm/ädelost

250 g kesella

0,3
CO2e

* Gulbeta Findus 96013382

med ädelostkräm
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Tillagning
Sätt ugnen på ånga och lägg upp broccoli 
på ett GN-bleck. Värm ca 8-10 minuter. 

Skala och hacka löken. Skiva fänkålen 
tunt på mandolin. Fräs i olja och salta och 
peppra. Ta ut broccolin och blanda i fänkål 
och lök. Låt svalna. 

Fräs Quornbitarna i olja med saffran.  
Smaka av med salt och peppar. Låt svalna. 

Blanda upp broccoliblandningen med 
sallad och lägg på ett fat. Lägg på  
Quornbitarna och toppa med tärnat äpple, 
granatäpple- kärnor och hackad persilja. 

Ingredienser
650 g broccolibuketter *

100 g gul lök

150 g fänkål, färsk

0,5 dl rapsolja

1,2 kg Quorn, bitar *

0,5 g saffran

2,5 dl vatten

200 g salladsmix

120 g äpple

2 st granatäpple

35 g bladpersilja

Saffransrostade  
quorn bitar
med broccoli och granatäppelsallad

med valnötter

* Broccolibuketter FINDUS 96008187
* Quorn, bitar FINDUS 96011231

0,3
CO2e

Tillagning
Fräs hackad lök och vitlök i smöret. 
Tillsätt grönkålen och smaksätt med 
salt och peppar. 

Vispa ihop ägg, mjölk och grädde. 
Lägg grönkålsblandningen i pajskalet 
och häll på äggstanningen . 

Toppa med hackade nötter och ost. 
Ni kan välja att ta bort nötter och 
ersätta det med rostade solrosfrön 
om det finns allergiker. 

Sätt i ugn 180° C i ca 25-30 min. 

Ingredienser 
700 g pajskal *

75 g smör

125 g gul lök

1,25 st vitlök, klyfta

625 g grönkål *

7,5 st ägg

5 dl mjölk

2,5 dl grädde

150 g riven ost

2,5 dl valnötter

Salt och peppar

Grönkålspaj 0,5
CO2e

* Pajskal, stort, ogräddat 25 cm FINDUS 96012625
* Grönkål, lösfrys FINDUS 96008251

Protein for the planet ®

Tips! toppa med 
nötkross och 

riven ost!
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Tillagning
Sätt ugn på 250°C. Blanda tinad purjolök 
med paprikapulver och muskotnöt. Krama 
ur tinad spenat och blanda med purjolöken.

Dela äggen i gulor och vitor. Vispa vitorna 
till ett fast skum. Lägg gulorna i bunken 
med lök och spenat och blanda i kesella/
kvarg och det mesta av osten och saltet. 
Rör till en jämn smet och vänd i äggvitorna. 

Smöra ett GN-bleck och häll i smeten och 
strö över den sista osten och lite cayenne-
peppar. Sätt i ugnen ca 12 minuter. 

Eller gör omeletten i en gjutjärnspanna. 
Stek den först på spisen 4-5 min och sätt in 
i ugnen 250°C de sista 10 minuterna. 

Ingredienser
150 g purjolök *

1 msk paprikapulver

0,5 tsk muskotnöt mald

1,2 kg spenat *

9 st ägg

600 g kesella

375 g cheddarost

2,5 tsk salt

2 krm cayennepeppar

het Suffléomelett 0,6
CO2e

* Purjolök, finskuren FINDUS 96012827
* Spenat FINDUS 96013228

Ostpaj, mini
Vår Ostpaj med äkta  

Västerbottenost® har perfekt  
portionsstorlek och kan ställas fram 

på julbordet precis som den är.

Findus 96012800

saftiga 
SAFFRANSBULLar

En av våra julklassiker är vår saftiga 
Saffransbulle som har en söt och 

härlig fyllning med smak av mandel. 

Findus 96012717 

Rödbetsbiffar
Smakrika rödbetsiffar, lagade på  

både färska och inlagda rödbetor.  
Passar utmärkt som ett vegetariskt 
komplement på julbordet och ger  

härlig färg till jultallriken.

Findus 96012361

Veggie korv
När kommer en liten Veggie korv 

till sin rätt? Självklart på  julbordet! 
Ett superbra alternativ till framför 
allt yngre barn. Lätt att portionera 

och redo att värma.

Findus 96012776

med cheddar och spenat
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Tillagning
Fräs purjolöken lätt i smör. Tillsätt 
grönkål och rör tills den tinar.  
Tillsätt, grönsaksfond, crème 
fraiche, rivet skal och saft av 
citron. Låt sjuda i 5-7 minuter och 
smaka av med salt och peppar.

Ingredienser
25 g smör

60 g purjolök *

1 kg grönkål *

30 g grönsaksfond

5 dl crème fraiche

1,5 st citron

krämig Grönkål
med frisk syrlighet av citron

0,3
CO2e

* Purjolök, finskuren FINDUS 96012827 
* Grönkål FINDUS 96008251

Tips! dekorera 
grönkålen med 

riven citroncest!
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Tillagning
Koka upp hallonpuré och socker. Rör till 
sockret smälter. Blanda i hjortron och sjud i 
ca 10-15 minuter. Låt svalna. 

Vispa samman cremé fraiche och grädde. 
Rör ner ingefära, honung och hackad mynta. 

Blanda hjortron och socker. 

Varva kompott, hjortronmylta och ingefärs-
grädde i glas. Toppa med ett blad mynta.

Ingredienser
550 g hallonpuré *

2,5 dl strösocker

300 g hjortron

Ingefärsgrädde
1 dl crème fraiche

2,5 dl vispgrädde

1 tsk ingefära, malen

2 msk honung

30 g färsk mynta

Hjortronmylta
250 g hjortron

40 g strösocker

Hallonkompott
med honungsgrädde och hjortronmylta

0,2
CO2e

* Hallonpuré FINDUS 96012417

Söt och smakrik 
utmanare till 

julgröten!
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Kurs i vegetarisk matlagning!
Behöver du inspiration och tips till din vegetariska vegetariska matlagning? 

Tipsen i avsnittet om hur du fixar ditt vegetariska julbord är hämtade från vår 
kostnadsfria workshop om grön matplanering. Vi har intervjuat kockar från 

hela landet och frågat vilka utmaningar de vill ha hjälp med när det kommer till 
vegetariskt och satt ihop en kostnadsfri kurs som ska kunna ge både kunskap 

och inspiration till det gröna köket. 

I workshopen går vi igenom allt från smaksättning till menyplanering och  
avslutar med matlagning tillsammans med våra erfarna kockar på Findus. 

Kontakta ditt ombud på Findus Foodservices för att delta vid nästa tillfälle av 
Green Cooking Academy. 

Läs mer på findusfoodservices.se S8
10
/a
ug

-1
9


