
Påskmiddag

KLIMATSMARTA RECEPT
Vi klimatberäknar alla våra recept. 
Värdet anger klimatavtryck i form av kg 
CO2e som receptet anger per portion.

NÄRINGSVÄRDEN
Energi och Protein anges per 
portion vid varje recept.

Energi
1016 kcal

Protein
26,1 g

Per portion
400 g

Fira en glad påsk där maten står i fokus. 
Här tipsar vi om spännande påskrätter med 

klassiska inslag som smaksätts med våra fina 
puréer. Recepten är dessutom 

konsistensanpassade och berikade. 

GODA OCH PÅSKINSPIRERANDE MÅLTIDER



1,2
CO2e +++

Energi
683 kcal
Protein
26,8 g

Per portion
400 g

 10 port 100 port
Fläskfilé 1 kg 10 kg
Salt och peppar
Smör 100 g 1 kg
Blomkålspuré, Findus 96008414 500 g 5 kg
Vispgrädde 1 dl 1 lit
Berikning Majsvälling, Findus 96013897 1 dl 400 g
Thick & Easy™, Findus 96012898 2 tsk 1 dl
Salt och peppar
Haricot Verts 200 g 2 kg
Vaxbönor, Findus 96012780  200 g 2 kg
Tomater, semitorkade, Findus 96008705 100 g 1 kg
Rapsolja 3 msk 4,5 dl
Salt och peppar

Kryddsmör
Smör 300 g 3 kg
Tomatpuré 1,5 msk 2,25 dl
Senap 1,5 msk 2,25 dl
Vitlöksklyfta 1 st 10 st
Persilja, färsk 0,5 dl 5 dl
Dragon, finmald 1 msk 1,5 dl
Worcestersås 1,5 tsk 1,5 dl
Salt 1 tsk 0,5 dl
Cayennepeppar 1 krm 2 tsk
Curry 1 msk 1,5 dl

Ugnsbakad potatis
Potatis 1,5 kg 15 kg
Persilja, Findus 96008682 2 msk 3 dl
Rapsolja 3 msk 4,5 dl
Salt och peppar

Fläskfilé med Blomkålspuré & kryddsmör

Grov patékonsistens: enligt recept. Koka grönsakerna väl.
Timbalkonsistens: Ersätt fläskfile med Skinktimbal, stekt, Findus 
96008716 och potatis med potatismos. Ersätt grönsaker med Grön 
böntimbal, Findus 96008708 och Tomattimbal, Findus 96008771. 
Mortla kryddorna till kryddsmöret och ersätt färsk persilja med 
torkad, finmald.
Gelékonsistens: Ersätt fläskfilé med Fläskkarré, se MRS, och potatis 
med potatismos. Ersätt grönsaker med Grönsaksgelé, se MRS. Mortla 
kryddorna till kryddsmöret och ersätt färsk persilja med torkad, 
finmald. Förtjocka eventuellt kryddsmöret med Thick & Easy™, Findus 
96012898.
Flytande konsistens: Skinksoppa, se MRS. Servera med en klick 
crème fraiche.

MRS= Mätt Rätt & Slätt.
0,2
CO2e +++

Energi
203 kcal
Protein
10,7 g

Per portion
95 g

Grov patékonsistens: enligt recept.
Timbalkonsistens: enligt recept. Ersätt bröd med Brödtimbal, Findus 96008767, 
och färsk dill med torkad finmald. 
Gelékonsistens: enligt recept. Ersätt bröd med geléat bröd, se MRS, och färsk 
dill med torkad finmald.
Flytande konsistens: Laxsoppa, se MRS. Servera med en klick crème fraiche.

MRS= Mätt Rätt & Slätt.

 10 port 100 port
Laxtimbal med röksmak, Findus 96015515 240 g 2,4 kg
Smetana 1,5 dl 1,5 lit
Senap 1 msk 1,5 dl
Dill, Findus 96008493 10 g 100 g
Salt och peppar

Äggröra
Vispgrädde 0,5 dl 5 dl
Ägg 5 st 50 st
Salt och peppar

Bröd 200 g 2 kg
Dill, färsk till garnering

Mosa tinad laxtimbal med en gaffel och blanda med smetana, senap 
och dill. Smaka av med salt och peppar. 

Krämig laxmousse på toast med ägg

Recept i 
timbalkonsistens

Äggröra
Blanda ihop samtliga ingredienser i en bunke. Häll smeten i ett GN bleck. 
TIllaga i ugn 100°C ånga till smeten blir fast. Ta ut äggröran och rör om till 
en jämnt konsistens. Alternativt värm äggsmeten under omrörning i en 
stekpanna med smör på medelvärme.
Skär av kanterna på brödskivorna. Lägg äggröra på brödet och toppa med 
laxmousse. Garnera med färsk dill och eventuellt örtolja.

Serverad med Brödtimbal, 
Findus 96008767

Putsa fläskfilén från senor. Salta, peppra och bryn fläskfilén. Sätt i 
ugn 150°C ca 15-20 minuter.
Bryn smöret till gyllene färg och tillsätt blomkålspuré och grädde. 
Smaka av med salt och peppar.
Lägg upp haricot verts, vaxbönor och semitorkade tomater i ett 
GN bleck samt ringla på olja. Sätt i ugn 150°C ca 10 minuter.

Kryddsmör
Blanda alla ingredienser till kryddsmöret. Spritsa eller rulla ihop 
det i smörpapper och sätt i kylen till servering.

Ugnsbakad potatis
Dela potatisen och lägg på ett GN bleck. Ringla på olja och smak-
sätt med salt och peppar. Sätt i ugn 160°C ca 30-35 minuter. Strö 
på hackad persilja innan servering.

Koka upp spenatpuré och grädde. Red av med Thick & Easy™. 
Lägg i skivad sparris och sjud upp. Smaka av med salt och peppar. Lägg 
spenat- och sparriskrämen i botten av ett bleck och lägg på tinad lax. 
Krydda laxen med salt och citronpeppar. Sätt i ugn 150°C ca 15-20 minuter.

Romsås
Blanda ihop alla ingredienserna till romsåsen. Smaka av med salt och 
peppar. Om den blir lite tjock, späd ut med lite vatten.

Duchessetoppar
Koka skalad potatis och pressa därefter ner den i en bunke eller blandare. 
Häll i äggulor, smör och grädde. Rör om. Smaka av med salt och peppar. 
Lägg moset i spritspåse och spritsa toppar eller rosor på ett bleck. 
Sätt i ugn 200°C ca 8-10 minuter till den får fin färg.

0,5
CO2e +++

 10 port 100 port
Spenatpuré, Findus 96014861 500 g 5 kg
Vispgrädde 1 dl 1 lit
Thick & Easy™, Findus 96012898  2 msk 3 dl
Grön Sparris 300 g 3 kg
Salt och peppar
Laxfilé, Findus 96012162 1 kg 10 kg
Rapsolja 3 msk 4,5 dl
Salt och citronpeppar

Romsås
Majonnäs 6 dl 6 lit
Smetana 4 dl 4 lit
Berikning Majsvälling, Findus 96013897 1 dl 400 g
Kaviar 75 g 750 g
Dill, färsk 15 g 150 g

Duchessetoppar
Potatis 1 kg 10 kg
Äggula 3 st 30 st
Smör 30 g 300 g
Vispgrädde 1 dl 1 lit
Salt 1,5 tsk 5 msk
Vitpeppar, mald 1 krm 2 tsk

Lax med sparris, spenat, romsås & duchessetoppar
Receptet på framsidan...

Grov patékonsistens: enligt recept.
Timbalkonsistens: enligt recept. Ersätt lax med Lax-och fisktimbal, Findus 
96015514 och sparris med Grön Böntimbal, Findus 96008708. Ersätt rom  med 
kaviar i såsen.
Gelékonsistens: enligt recept. Ersätt lax med geléad lax, se MRS och sparris 
med Grön sparrispuré, Findus 96008363. Ersätt rom med kaviar i såsen. För-
tjocka eventuellt krämen och såsen med Thick & Easy™, Findus 96012898.
Flytande konsistens: Laxsoppa, se MRS. Servera med en klick crème fraiche 
smaksatt med Grön Sparrispuré, Findus 96008363.

MRS= Mätt Rätt & Slätt.
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Kontakta Findus Special Foods, om du har några frågor. Tel 020-88 60 00     
specialfoods@se.findus.com    www.specialfoods.se    

Missa inte vårt Nyhetsbrev samt följ oss på Instagram       findusspecialfoods 

0,2
CO2e +++

Energi
329 kcal
Protein

2,5 g

Per portion
125 g

 10 port 100 port
Kokosmousse
Kokosmjölk 400 g 4 kg
Vispgrädde 2 dl 2 lit
Socker 0,5 dl 5 dl
Berikning Majsvälling, Findus 96013897 1 dl 400 g
Thick & Easy™, Findus 96012898 3,5 msk 5 dl

Mangomousse
Mangopuré, Findus 96008225 250 g 2,5 kg
Socker 0,5 dl 5 dl
Crème Fraiche 2 dl 2 lit
Lime 1 st 10 st
Thick & Easy™, Findus 96012898  5 msk 7,5 dl
Färska bär till servering

Kokosmousse
Vispa grädden med socker till fast konsistens och tillsätt kokosmjölk 
och Berikning Majsvälling. Fortsätt vispa tills den tjocknar. Vispa i 
Thick & Easy™. Häll upp i spritspåse och lägg i kyl.

Mangomousse
Vispa ihop tinad mangopuré, socker, crème fraiche, limesaft och rivet 
limeskal tills den tjocknar. Vispa i Thick & Easy™. Lägg i spritspåse och 
lägg i kyl.

Spritsa upp de båda mousserna i lager i fina glas, tallrikar eller 
portionsformar vid servering. Garnera med färska bär.

Mango- och Kokosmousse

krämig påskdeSsert med 
smaker av kokoS och mango!

Grov patékonsistens: enligt recept.
Timbalkonsistens: enligt recept. Uteslut färska bär.
Gelékonsistens: se timbalkonsistens.
Flytande konsistens: Fruktsoppa, se MRS.

MRS= Mätt Rätt & Slätt.

- ger snabbt & gott resultat i köket

- garanterat släta

- minskar matsvinnet

- gjorda på rena råvaror

- ready to eat (utom kött- & fiskpuréer). 
 kan tinas och serveras.

- utan färgämnen, sötningsmedel eller
 andra smaksättningar

- smidiga att stapla i frysen

- sparar tid i köket

Findus Puréer

Du hittar hela

Findus purésortiment på

specialfOodS.se


