
Nyhet!Minifalafel

INGREDIENSER: Kokta kikärter 66 %, stekt lök (lök, rapsolja), rapsolja, persilja, lök, 
polenta (majsgryn), vitlök, bakpulver (E450a, E500, majsstärkelse), salt, spiskummin, 
förtjockningsmedel (E461), koriander och cayennepepparextrakt.

ready to eat & VEGAN

Minifalafel, FINDUS 50875
5 kg (ca 715 st x 7 g)



upptäck hela falafelfamiljen 

på findusfoodservices.se

10 portioner
750 g minifalafel
10 st baguetter
Krispig salladsblandning
50 g blandade örter (basilika, koriander) 
1 st finskivad rödlök
3 msk vit balsamvinäger
10 st skivade cocktailtomater 

Dressing
1 dl majonnäs
1 dl smetana
1- 2 msk curry
1 msk dijonsenap
1 msk mango chutney
Salt & peppar

Tillaga minifalafel enligt anvisningar på förpackningen. Blanda löken med 
vinägern och salt & peppar, rör om med jämna mellanrum under tiden du 
förbereder resten. Finhacka örterna och blanda ner dem i salladen. Blanda 
dressingen, och smaka av med lite salt & peppar. Låt den vila sig under tiden 
du förbereder övriga ingredienser. 

Lägg baguetterna med dressing och sallad, följt av minifalafel och avsluta 
med lite mer dressing, lök och tomater.

Minifalafel i baguette

10 portioner
ca 1 kg minifalafel  
2 kg tomater, blandade sorter & strl
1 st rödlök, skivad  
2 st silverlök, skivad 
1 näve basilika, plockad 
1 näve persilja, strimlad
ca 2 dl solsöt tomatdressing 

Solsöt tomatdressing
200 g semitorkade tomater Findus 15573
2 msk äppelcidervinäger 
0,5 dl flytande honung 
0,5 dl schalottenlök finhackad 
1,5 dl rapsolja 
Salt & peppar 

Finhacka semitorkade tomater och blanda med övriga ingredienser. Smaka av 
med salt och nykvarnad svartpeppar.

Falafelsallad, solsötade 
tomater & grekisk feta
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10 portioner
10 stora alt 20-30 små tortillas
ca 1 kg minifalafel
2 st gurkor  
1 knippe koriander  
400 g tomatsalsa  
2 st lime 
Syrad rödlök
3-4 st rödlök   
1 dl ättika 12%  

2 dl  socker  
3 dl vatten
Refried Beans
400 g svarta kokta bönor 
4 st vitlöksklyftor  
4 st chili grön 
2 dl majsolja  
1 st limesaft  
Salt & peppar
  

Syrad rödlök: Skiva rödlöken i fina hela ringar. Koka upp ättika med socker 
och vatten. Lägg rödlöken i lagen och låt svalna.

Refried beans: Skölj de kokta bönorna. Halvera vitlöksklyftor, skiva chilin 
grovt och fritera långsamt i oljan till fin färg på medelvärme. Addera bönorna, 
låt koka med några minuter. Mixa allt samman till önskad konsistens, smaka 
av med salt och färskpressad lime.

tacofalafel & het böncréme

Falafel, FINDUS 8437 Falafelburgare, FINDUS 59772


