
RECEPT för det 
gröna julbordet!

Protein for the planet ®



Julbordet är en av branschens stora höjdpunkter. Välfyllda  
bufféer med aptitväckande uppläggningar blandas med dofter 
av granris, stearinljus, 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.

Love your greens at Christmas.

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 tre olika varianter: färs, 
strimlor och pulled med smak av chili & vitlök.  
Pease är framtidens protein då det både är gott  
och har ett lågt klimatavtryck.

nyhet!

Servera julmat  
med grön variation
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Innehåll

Klimatmärkt
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.
CO2e-VÄRDET
Värdet anger klimatavtryck  
i form av kg CO

2
e som  

receptet avger/portion. 

0,6
CO2e

SYMBOLEN
Betyder att vi har beräknat 
receptets utsläpp av kg 
CO

2
e per portion och att 

värdet är 2,4 eller lägre.

ALLA RECEPT

ÄR BERÄKNADE FÖR

10 PERSONER
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Peasebullar 
med rödbetsslaw

0,4
CO2e

Tillagning
Blanda samman havregryn, vatten 
och ägg och låt svälla 4-5 minuter. 
Blanda i färs, soja och kryddor till  
en jämn smet och forma till bullar 
eller biffar. Stek i rapsolja eller smör. 

Rödbetsslaw
Mixa tinade rödbetor med lök och 
kummin till en jämn smet. Blanda 
rödbetsmixen med yoghurt,  
majonnäs och senap. Blanda i 
strimlad vitkål och smaka av med 
salt och peppar.

Ingredienser
1,2 kg Pease, vegansk färs *

1,5 dl havregryn

3 dl vatten

4 st ägg

45 g japansk soja

2,5 krm kryddpeppar, malen

1 g nejlika, malen

Rödbetsslaw
200 g rödbeta *

60 g gul lök

1 dl Turkisk yoghurt

1 dl majonnäs

2 msk senap

800 g vitkål, strimlad
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Grön Jansson

Tillagning
Sätt ugnen på 200°C. 

Blanda tinad purjolök och rot-
fruktsstrimlor. 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
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Quorn helgspecial

Quorn bullar
Quornbullar kan enkelt ersätta  

de traditionella köttbullarnas plats 
på julbordet. Dessutom är de 

färdiga att bara värmas. 

Quorn Helgspecial är ett grönt 
alternativ till julskinkan. Pensla 
med senap, strö över ströbröd 

och griljera i ugn i några  
minuter innan servering.

Nuggets
Ny julbordsfavorit till barnen  
och de med barnasinnet kvar!  

Frasiga Quorn Nuggets som passar  
utmärkt tillsammans med den  

saffransdoftande Högtidsdippan. 

 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 ÄR 

ETT POPULÄRT 

SVAMPBASERAT 

PROTEINQuorn helgspecial

Nyhet!
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Tillagning
Blanchera morötterna och  
palsternackan kort och låt rinna 
av. Blanda rotfruktsstripsen 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
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Rostade rödbetor
med valnötskrisp

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
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Ugnsbakade 
gulbetor

Tillagning
Sätt ugnen på 180°C. Lägg gul- 
betorna 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
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0,7
CO2e

Tillagning
Fräs purjolök och grytrotfrukterna 
med smör i en gryta. Slå på mjölk 
och grädde. Låt sjuda i ca 20 min 
tills gräddmjölken kokat ihop. 

Smaka av med kryddpeppar, salt 
och peppar. 

Häll upp i en form eller GN-bleck 
och strö på cheddarost. Låt  
gratinera i ugn 225°C i 15 min. 

Ingredienser
150 g purjolök *

2 kg grytrotfrukter *

25 g smör

7,5 dl vispgrädde

2,5 dl mjölk

2,5 krm kryddpeppar, malen

250 g cheddarost

Rotfruktsgratäng
med cheddar  
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Tillagning
Häll upp quinoapilaffen på  
GN-bleck och sätt i ugn, 160°C  
i ca 20 minuter. 

Skiva fänkål tunt på mandolin. 
Smält smör i en kastrull och fräs 
saffran. Tillsätt skal och saft av 
apelsin. Koka upp, lägg i fänkål 
och rör runt några minuter på 
medelhög värme. Tillsätt russin. 

Lägg upp quinopillaffen på ett fat 
och toppa med saffransfänkål och 
hackad persilja. 

Blanda ingredienserna till  
honungsåsen och servera till. 

Ingredienser
2 kg Quinoapilaff med bönmix * 

  25 g smör

0,5 g saffran

3 st apelsinsaft + skal

2 st fänkål, färsk

2 dl russin

30 g bladpersilja

Honungssås
2,5 msk honung

5 dl yoghurt naturell

0,5 tsk salt och peppar

Julig Quinoa

0,3
CO2e
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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

Quornbitar
med saffran med valnötter
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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 paj-
skalet 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
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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 cayennepeppar.  
Sätt i ugnen ca 12 minuter. 

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

Ingredienser
150 g purjolök *

1 mskpaprikapulver

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

Suffléomelett

0,6
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Rödbetsbiffar

Ostpaj 85 g

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 17226

Vår Ostpaj med äkta  
Västerbottenost® har perfekt  

portionsstorlek och kan ställas 
fram på julbordet precis  

som den är.

Findus 29170

Smakrika rödbetsiffar, lagade på 
både färska och inlagda rödbetor. 

Passar utmärkt som ett vegetariskt 
komplement på julbordet och ger 

härlig färg till jultallriken.

Findus 8300

med spenat
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Tillagning
Fräs purjolöken lätt i smör. 
Tillsätt grönkål och rör tills 
den tinar. Tillsätt, grönsaks-
fond, 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

Grönkål
med citron

0,3
CO2e

* 
Pu

rj
ol

ök
, f

in
sk

ur
en

 F
IN

D
U

S 
4

0
28

1 
* 

G
rö

nk
ål

 F
IN

D
U

S 
31

4
5

MODERN OCH 

SYRLIG VARIANT

AV JULBORDS-

KLASSIKERN!
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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 ingefärsgrädde 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 hjortronmylta
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Här kan du fortsätta inspireras och förutom  
recepten från foldern hitta ytterligare gröna och 
vegetariska julrätter. Alla recept kan portions-
beräknas efter just din julbordsplanering. 

Alla våra recept är klimatberäknade så att du 
enkelt kan erbjuda ett klimatsmart julbord.

Ännu mer jul på 
findusfoodservices.se
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EN VEGETARISK SKOLA
Sverige är ett land med mycket hög andel vegetarianer, veganer och  

flexitarianer (över 40% säger att de äter grönt mer än 1 gång i veckan).  
Därför har vi har pratat med 40 kockar och frågat vilka utmaningar de har  

med att laga vegetarisk mat. Med all den kunskap vi har fått av  dessa kockar 
har vi tagit fram Green Cooking Academy med 5 viktiga utbildningsområden.

Anmälan: Hör av dig till våra KAM eller distriktschefer.

läs mer på findusfoodservices.se
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