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Nuggets 
Chicken Style 
& Southern 
Fried Strips

Servere med en god dipp f.eks sweet 
chili eller rømme med Sriracha

Southern Fried Strips Chicken Style 28g,  
EPD: 5828 017 Green Cuisine Nuggets Chicken 
Style 20g,  EPD:  5829 577

med dipp



Green Cuisine Southern Fried 
Strips Chicken Style 28g

INGREDIENSER:
HVETEPROTEIN 38 %, vann, rapsol-
je, beriket HVETEMEL (HVETEMEL, 
mineraler [kalsium, jern], vitaminer 
[niacin, tiamin]), stivelse (tapioka, po-
tet, HVETE), bambusfiber, stabilisator 
(methylcellulose), salt, naturlige aro-
maer, hvitløkspulver, HVETEGLUTEN, 
muskat, løkpulver, fennikel, hvit pepper, 
svart pepper, ekstrakter (gjær paprika, 
svart pepper, muskat, hvitløk), salvie, 
gjær, løkolje

TILBEREDNING

KONVEKSJONSOVN 210 °C 8-10 min 
1. Forvarm ovnen og legg ca. 1 kg Strips 
på en stekebrett med lav kant. 

2. Stek til de har en fin gyldenbrun 
farge.

FRITYRGRYTE 180 °C 3-6 min.

Green Cuisine Southern Fried Strips er velsmakende, veganske, 
panerte og sprø strimler laget av hveteprotein og krydret med smak-
er av muskat, fennikel og salvie.  Server i wraps eller som snacks med 
gode dipp-sauser. God proteinkilde og rik på fiber!

GREEN CUISINE SOUTHERN FRIED 
STRIPS CHICKEN STYLE 28G

Næringsinnhold per 100g
Energi 1235kJ/296 kcal
Fett 16 g
hvorav mettet fett 1,3g
Karbohydrater 23 g
hvorav sukkerarter 1,2 g
Fiber 6 g
Protein 12 g
Salt 1,1 g

6X1KG
EPD: 5828 017

  



Green Cuisine 
Nuggets Chicken Style 20g

INGREDIENSER:
Rehydrert HVETEPROTEIN 38 %, rap-
solje, beriket HVETEMEL (HVETEMEL, 
mineraler [kalsium, jern], vitaminer 
[niacin, tiamin]), vann, maismel, bam-
busfiber, stabilisator (methylcellulose), 
tapiokastivelse, salt, naturlige aromaer, 
hvitløkspulver, hvit pepper, gjær, løkpulver, 
paprikapulver, gurkemeie

TILBEREDNING

KONVEKSJONSOVN 210 °C 8-10 min 
1. Forvarm ovnen og legg ca. 1 kg 
nuggets på en stekebrett med lav 
kant. 

2. Stek til de har en fin gyldenbrun 
farge.

FRITYRGRYTE 180 °C 3-6 min.

Nå kommer et nytt tilskudd til Green Cuisine i form av Nuggets 
Chicken Style. De er gode, veganske og har en sprø panering av 
mel og krydder. Perfekt i taco eller som mellommåltid med gode 
dipp-sauser. Et godt valg på menyen ganske enkelt!

GREEN CUISINE NUGGETS  
CHICKEN STYLE 20G

Næringsinnhold per 100g
Energi 1274kJ/305kcal
Fett 16 g
hvorav mettet fett 1,2g
Karbohydrater 25 g
hvorav sukkerarter <0,5 g
Fiber 6,6 g
Protein 12 g
Salt 1,0 g

6X1KG
EPD: 5829 577

  



Platter
Southern Fried Strips Chicken Style 6x1kg, 
EPD: 5828 017 Green Cuisine Nuggets Chicken 
Style 6x1kg,  EPD:  5829 577 Veggie Nuggets, 
1x5kg, EPD: 5279 278



Løvbiff
uten kjøtt
INGREDIENSER:
1000 gr  Formbar farse 
2 Små løk
1000 gr  Haricot Vert 
 fra Vestfold
1000 gr Rettkutt med skall
500 gr Findus Bernaise
5  Tomat
Salt og pepper

Slik gjør du:
Tin formbar farse i romtemperatur 
i ca to timer eller natten over på 
kjøl. Hakk opp løken og vend denne 
inn i farsen og tilsett salt og pepper 
etter smak. Form til kuler på 100 
gr hver og press dem flate med en 
steke spade og stek dem deretter i 
stekepanne eller i ovn med litt olje 
til de blir brun. 

Damp opp Haricot Vert og stek 
pommes frites. Del tomatene i to og 
grill dem på en side eller bak dem 
i ovn.

Varm opp bernaisesausen og  
server den over løvbløffen.

10
Porsjoner

Formbar farse 1x2kg, EPD: 5825 351
Aspargesbønner Frionor 5x2kg, EPD: 5824 438



Haricot Vert fra Vestfold

INGREDIENSER:
Haricot Vert 

TILBEREDNING

KOMBIDAMPER: Fylles i lave per-
forerte bakker og dampes på 98 °C i ca 
8 min. Anbefaler 1 pose pr.1/1 GN bakk

KJELE: Kokes i lettsaltet vann gjerne 
med litt smør til bønnene er gjennom-
varme.

STEKEPANNE: Stekes i varm panne 
med litt olje til bønnene er gjennom-
varme. Sjekk at maten er gjennomvarm 
(70°C) før servering.

Findus Haricots Vert kommer fra lokale norske gårder vi samar-
beider tett med – slik kan vi sikre best mulig kvalitet. De er lange, 
tynne, sprø og smakfulle – også kjent som «delikatessebønner» 
– ikke uten grunn. I tillegg til god smak er de også en god kilde til 
bl.a. kostfiber. 
Bønnene fra Findus ferskfryses. Slik bevares både smak og næring, 
og du kan spise sunne, gode norske Haricots Verts året rundt!

Vi har også Frionor Aspargesbønner

2 KG 

HARICOT VERT FRA VESTFOLD
2KG

Næringsinnhold per 100g
Energi 108kJ/26kcal
Fett <0,5 g
hvorav mettet fett 0,1 g
Karbohydrater 3 g
hvorav sukkerarter 1,9 g
Fiber 3,5 g
Protein 1,7 g
Salt <0 ,01 g

3X2KG
EPD: 5825 260

FRIONOR ASPARGESBØNNER 

5X2KG
EDP: 5824 438



Vegansk Formbar Farse

INGREDIENSER:
Rehydrert erteprotein 65 %, rapsolje, 
løk, HAVREPROTEIN, HVETEMEL, 
potetflak, HVETEGLUTEN, stabilisator 
(methylcellulose), salt, eplecidereddik, 
maltekstrakt av BYGG, HAVREMEL, 
eplefiber, gulrotjuskonsentrat, krydder 
(ingefær, koriander, bukkehornkløver, 
svart pepper, muskat, gurkemeie, kum-
min), purre, pastinakk, urter (løpstikke, 
timian, oregano), hvitkål, hvitløk, gulrot, 
tomat, gjær, antioksidant (rosmarin- 
ekstrakt).

TILBEREDNING

1. Tin produktet i kjøleskapet (maks 
8°C) i 6-8 timer før det brukes som 
farse. 

 2. Formes til ønsket form (burger, 
boller, e.l.). 

3. Stek på middels varme i litt olje i ca. 
2 minutter på hver side. Bollene stekes 
til de har en jevn gyllenbrun farge. 

4. Stekes ferdig i ovn til kjernetempera-
tur minimum 72°C. Tilberedningstid er 
avhengig av form og størrelse.

FRA FRYST: 1. Varm litt olje i steke-
panne på middels varme. 

2. Tilsett ønsket mengde farse og stek i 
ca. 5 minutter under stadig omrøring. 

3. Krydre etter smak eller tilsett i en 
saus, ovnsrett, suppe eller gryte og som 
en naturlig kjøtterstatter.

En formbar farse laget på erte- og havreprotein. Lett å tilberede og 
passer perfekt til taco, gryter, formet til burger eller boller.

2 KG 

VEGANSK FORMBAR FARSE
2KG

Næringsinnhold per 100g
Energi 784 kJ/188 kcal
Fett 10 g
hvorav mettet fett 1,3g
Karbohydrater 6,2g
hvorav sukkerarter 0,9g
Fiber 2,5g
Protein 17g
Salt 1,4g

1X2KG
EPD: 5825 351



Kjøttfrie
Empanadas
INGREDIENSER:
4  Plater med butterdeig
600 gr  Formbar farse  
1  Løk hakket
1  Fedd hvitløk
2 ss  Rosiner
50 gr  Sort oliven hakket
4  Hardkokte egg
1  Egg til pensling
2 ts Spisskummin
2 ts  Oregano
Salt og pepper
Olje til steking

Slik gjør du:
Ta ut butterdeigen fra frys og la den 
tine. Stek løk, hvitløk og den form-
bare farsen til den får en fin gylden 
farge, tilsett rosiner, oliven og 
krydder og surr dette lett sammen. 
Ta bort fra varmen og ha i hakket 
egg og bland sammen.

Kjevl ut butterdeigen til den blir 
omtrent 1/3 større og stikk ut 
rundinger, ca 10 cm. Legg en skje 
med miks og brett sammen til en 
pirog / halvmåne, pensle med egg 
og stek på 180 °C i ca 15 min

10
Porsjoner

Formbar farse 1x2kg, EPD: 5825 351



Quinoa- og søtpotet
miniburger

INGREDIENSER:
Søtpotet 33 %, vann, kokt quinoa 11 %, 
gulrot, solsikkeolje, mais, potetflak, løk 
SPELTKLI (HVETE), persille, salt, svart 
pepper sommersar, koriander, cayenne-
pepper, hvitløkspulver Kan inneholde 
spor av korn som inneholder GLUTEN 
og SOYA.

TILBEREDNING

VARMLUFTSOVN Forvarm ovnen til 
180°C. Legg ca. 30 burgere i en bakk. 
Tilbered i ca. 10-12 minutter til fargen 
er gyldenbrun og en kjerne på 70°C. 
Tilberedningstiden kan variere, sjekk at 
maten er gjennomvarm  før servering.

Et nytt vegansk produkt i vårt Green Cuisine konsept som passer til 
salat, ris eller bare som burger. God fiberkilde og rik på vitamin A og 
enkel å lage.

45 G 
QUINOA- OG SØTPOTET
MINIBURGER
45G

Næringsinnhold per 100g
Energi 877kJ/210kcal
Fett 11 g
hvorav mettet fett 1,0g
Karbohydrater 24g
hvorav sukkerarter 2,8g
Fiber 3,1g
Protein 2,2g
Salt 0,86g

3X1,2KG
EPD: 5826 698



Vegetarburger 
med bakte rødbeter
INGREDIENSER:
20 stk  Quinoa og søtpotet 
 miniburger
800 gr  Rødbet robust
200 gr  Chevre naturell
2 ss  Flytende honning
Litt salt

Slik gjør du:
Stek burgeren etter anvisning. Legg 
rødbeter i form og vend dem med 
litt honning, olje og salt.  Dryss 
over chevre og bak dem i ovnen 
på 180°C  i ca 30 min. Ha litt mer 
honning over til slutt.

10
Porsjoner

Quinoa og søtpotet miniburger 3x1,2kg,  
EPD: 5826 698



Vegetarburger 
av Quinoa og søtpotet

INGREDIENSER:
24 stk  Quinoa og søtpotet 
 mini burger
10  Bagels
300 gr  Smøreost
Blandet salat

Slik gjør du:
Stek vegetarburger etter anvisning. 
Del bagels i to go smør på ost, legg 
på burger og frisk salat. Klar til 
servering!

10
Porsjoner

Quinoa og søtpotet miniburger 3x1,2kg,
EPD: 5826 698



Vegetar gyros
INGREDIENSER:
1000 gr  Veganske biter 
 Chicken Style
1  Løk
3  Fedd hvitløk
1 ss  Oregano
Salt/pepper
Oliven olje til steking
10  Stk gyros brød 
 eller pita brød
Salat
1  Rødkløk
400 gr  Tzatziki
500 gr  Pommes frites 
 rettkutt med skall

Slik gjør du:
Stek Veganske biter Chicken Style 
til den blir lett brun, tilsett så 
strimlet løk, hvitløk og oregano og 
smak til med salt og pepper. Stek 
pommes frites og legg dette i gyros 
brødet med litt salat og rødløk. Ha 
i stekt veganske biter chicken style 
og tilslutt 2 ss tzaziki.

10
Porsjoner

Veganske biter Chicken Style 1x3kg, 
EPD: 5831 250



Steam buns 
med veganske biter
INGREDIENSER:
1000 gr  Veganske biter 
 Chicken Style
20 stk  Steam buns
2 dl  Korean BBq sauce 
 eller teriyaki saus
2  Gulerøtter
1  Agurk
300 gr  Kinakål
2 ss  Limejuice
2 ss  Sesamolje
1 ts  Schiracca
Litt fersk koriander

Slik gjør du:
Stek veganske biter Chicken Style 
med litt nøytral olje slik at de får litt 
stekeskorpe og vend inn saus. Lag 
en liten salat ved å strimle agurk, 
gulrot og kinakål og bland dette 
med ingredienser til salaten. Varm 
steam buns med damp og legg i 
salat og de veganske bitene og 
dryss litt koriander over.

10
Porsjoner

Veganske biter Chicken Style 1x3kg, 
EPD: 5831 250



INGREDIENSER:
Vann, vegetarisk protein 24 % 
(HVETEGLUTEN, erteprotein), solsik-
keolje, stabilisatorer (methylcellulose, 
E407a, E425), naturlige aromer, eddik, 
stivelse (HVETE, potet), krydder (løk, 
hvitløk, pepper)

TILBEREDNING

VARMLUFTSOVN 200°C i 12-14 min 
1. Forvarm ovnen og legg ca. 1,5 kg i en 
GN-form med lave kanter. 
2. Tilsatt litt olje og krydder. 
3. Rør et par ganger under tilberednin-
gen og stek til de har en fin gyldenbrun 
farge.

STEKEPANNE 5-8 min. 
1. Stek på middels varme i litt olje. 
2. Vend noen ganger under stekningen.

Vi lanserer nå Green Cuisine Veganske biter Chicken Style - laget av 
hvete-og erteprotein med en naturlig smak. Perfekt til baguette, salat 
eller som en gyros. Rik på proteiner og en god kilde til fiber.

GREEN CUISINE VEGANSKE BITER 
CHICKEN STYLE
3KG

Næringsinnhold per 100g
Energi 835kJ/199 kcal
Fett 9,5 g
hvorav mettet fett 1,1 g
Karbohydrater 7,7 g
hvorav sukkerarter 2 g
Fiber 5,2 g
Protein 18,3 g
Salt 1,1 g

1X3KG
EPD: 5831 250

3 KG 

Green Cuisine
Veganske biter Chicken Style



Smaksrik 
vegetarpizza
INGREDIENSER:
Pizza med Veganske biter Chicken 
Style og rødløk

Slik gjør du:
Fordel Veganske biter Chicken 
Style og strimlet rødløk utover 
pizzabunn, ha deretter  ost, salt og 
pepper etter eget ønske.

10
Porsjoner

Veganske biter Chicken Style 1x3kg, 
EPD: 5831 250



Vegetarbaguette

INGREDIENSER:
500 gr  Ferdig stekt Veganske 
 biter Chicken Style
10 stk  Baguette
500 gr Majones
200 gr  Mais
1 ss  Curry krydder
1  Knivsodd chilli pulver
Salat, tomat og rødløk til garnering

Slik gjør du:
Bland Veganske biter Chicken Style 
med de øvrige ingredienser til curry 
salaten. Del baguetten fra toppen 
og legg i salatblader og curry salat, 
garner med tomat og rødløk

10
Porsjonermed curry

Veganske biter Chicken Style 1x3kg, 
EPD: 5831 250



Pizza med 
veganske boller
INGREDIENSER:
Pizza med veganske boller

Slik gjør du:
Tin og fordel Veganske boller og 
ost utover pizzabunn og stek som 
vanlig. Server gjerne med frisk salat 
på toppen.

10
Porsjoner

Veganske boller

INGREDIENSER:
Rehydrert erteprotein 63 %, rapsolje, 
løk, eplefiber, ertemel, naturlige aromaer, 
stabiliseringsmiddel (E461), tomatpuré, 
krydder (kummen, oregano, basilikum, 
svart pepper), hvitløkspulver, maltekstrakt 
av BYGG, ertefiber, HAVREMEL, potets-
tivelse, soppulver, tomatpulver, løkpulver, 
salt, antioksidant (rosmarinekstrakt).

TILBEREDNING

VARMLUFTSOVN: Varm ovnen til 180 
°C. Legg bollene på et stekebrett og 
varmes i ca. 10-15 minutter. Sjekk at 
bollene er gjennomvarm (70°C) før 
servering.

STEKEPANNE: Stek i olje på middels 
varme i ca. 7-10 minutter til en kjerne-
temperatur på 70 °C.

Nå lanserer Findus klimasmarte, veganske 
boller av erter som et smart og velsmak-
ende alternativ til de klassiske kjøttboller. 
Like godt til potetmos som til pasta. Og 
selvfølgelig rik på proteiner.

20 G 

VEGANSKE BOLLER
20G

Næringsinnhold per 100g
Energi 987kJ/237kcal
Fett 15 g
hvorav mettet fett 1,3 g
Karbohydrater 7 g
hvorav sukkerarter 1,5 g
Fiber 5,1 g
Protein 16 g
Salt 1,5 g

1X4KG
EPD: 5587 597

Veganske boller 1x4kg, EPD: 5587 597



Sprøbakt fisk 
med rug og havre

INGREDIENSER:
10 stk  Sprøbakt fisk med rug 
 og havre
1200 gr Små poteter
1 bunt dill
800 gr  Haricotes vert
 fra vestfold 
500 gr  Neper
1 liten bunt reddik
200 gr  Smør

Slik gjør du:
Stek fisk etter anvisning.
Kok eller damp potetene med salt 
og dill. Skrell neper og lag fine båter 
og blancher dem sammen med 
Haricot Vert i et par minutter. Vend 
inn smør i grønnsaksblandingen  
(kan erstattes med god olje) Anrett 
alt på tallerken og pynt med dill og 
tynne skiver med reddik.

10
Porsjoner

Sprøbakt fisk med rug og havre 1x7kg, 
EPD: 5589 569 Haricotes vert  5X2kg, 
EPD: 5825 260



Sprøbakt fisk med rug 
og havre 125g MSC

INGREDIENSER:
Renskårne fileter av alaskapollock* 
(FISK) 55 % (*Theragra chalcogram-
ma*), mel (HVETE, ris), vann, vegeta-
bilsk olje (raps, solsikke), RUGGRYN 2 
%, RUGMEL 1,5 %, HAVREGRYN 1,5 %, 
maltet HVETE, HVETESTIVELSE, salt, 
SENNEPSPULVER, gjær, BYGGMALT, 
gurkemeie *Fisket i nordøst eller nord-
vest-Stillehavet

TILBEREDNING

KONVEKSJONSOVN/KOMBIOVN: 
Fisken legges på brett med bakepapir 
og stekes i ovn på 220 °C i ca. 15 min. 
Sjekk at maten er gjennomvarm (70°C) 
før servering.

Vi lanserer nå sprøbakt fisk med en unik panering av rug og havre. 
Laget på renskårne fileter av MSC merket Alaska Pollock. Server på 
klassisk vis med poteter og kald saus eller i en velsmakende bowl.  
En naturlig proteinkilde!

125 G 

SPRØBAKT FISK MED RUG 
OG HAVRE 125G MSC
125G

Næringsinnhold per 100g
Energi 883kJ/210kcal
Fett 8,4g
hvorav mettet fett 0,7g
Karbohydrater 21g
hvorav sukkerarter <0,5g
Fiber 1,4g
Protein 12g
Salt 0,93g

1X7KG
EPD: 5589 569



Katsu Bowl 
med fisk
INGREDIENSER:
10 stk  Sprøbakt fisk med rug
 og havre
1000 gr  Ferdig kokt ris
2 dl  Korean BBQ saus
200 gr  Erter petit pois
5  Hardkokte egg
Kinakål marinert (kan bruke sweet 
chillie med litt sitron)
Pepperrot skivet til garnering
Lime til garnering

Slik gjør du:
Stek fisken etter anvisning. Anrett 
bowl med ingredienser og ha tilslutt 
over Korean BBQ saus eller teryaki 
saus, garner med litt koriander

10
Porsjoner

Sprøbakt fisk med rug og havre 1x7kg,
EPD: 5589 569 Haricotes vert  5X2kg,
EPD: 5825 260



Fiskeburger
INGREDIENSER:
10 stk  Fiskeburger torsk 75g
10 stk  Burger brød brioche
2  Tomat 
1  Rødløk
1  Crispi salat
300 gr God remulade
1000 gr  Pommes frites

Slik gjør du:
Stek burger etter anvisning og garner 
med salat, remulade, tomat og 
rødløk. Server med pommes frites.

10
Porsjoner

Fiskeburger torsk 75g 1x5,4kg,  EPD: 5826 326



Fiskeburger torsk 
  panert 75g MSC

INGREDIENSER:
“Torsk”* (FISK) 60% (*Gadus 
morhua*), HVETEMEL, vann, rapsolje, 
potetstivelse, salt, gjær, hvitpepper. * 
Fisket i Nordøst Atlanteren (Barent-
shavet Norskehavet, Spitsbergen eller 
Bjørnøya).

TILBEREDNING

KONVEKSJONSOVN/KOMBIOVN 
Fisken legges på brett med bakepapir 
og stekes i ovn på 225 °C i 20- 25 min. 
Sjekk at maten er gjennomvarm (70°C) 
før servering
FRITYR: Friteres på 180°C i ca. 3-5 
min.
Sjekk at maten er gjennomvarm (70°C) 

Nå kommer Findus med en fiskeburger laget av fint hvitt torskekjøtt. 
Server med hamburgerbrød eller med poteter og tilbehør. Passer 
både for den yngre målgruppen og eldre som ønsker å spise fisk på 
en ny måte.

75 G 

FISKEBURGER TORSK 
PANERT 75G MSC
75G

Næringsinnhold per 100g
Energi 225 kcal
Fett 12 g
hvorav mettet fett 0,9g
Karbohydrater 16g
hvorav sukkerarter <0,5g
Fiber 0,7g
Protein 13g
Salt 0,87g

1X5,4KG
EPD: 5826 326



FINDUS FOODSERVICES  
– FOR KOKKER
Vårt mål er å tilby smakfulle 
produkter basert på gode råvarer. 
Vi ønsker å bidra til at våre kunder 
gir sine gjester inspirerende 
matopplevelser på menyen.

Les mer om nyhetene på www.findusfoodservices.no
Sammensetningen av ingredienser i produktene kan bli endret. Les derfor alltid ingredienslisten på pakningens etikett. 
Ved spørsmål kontakt Findus Norge AS,  Matforum Divisjon Foodservices. E-mail: findus.foodservices@no.findus.com  
www.findusfoodservices.no Tlf: 66 85 40 00 

For mer inspirasjon og fristende oppskrifter, følg oss på:

findusfoodservicesnorge findusfoodservices

W
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4

Fish’n Chips 167 g 1x4 kg EPD 2287 571
Pommes frites rettkutt m/ skall 12x12 5x1,8 kg EPD 5696 596

Fish’n Chips
The original INGREDIENSER 

10 stk  Fish’n Chips Gourmetfilet,  
 167 g MSC
1500 g Pommes Frites rettkutt 
 med skall

Ertepuré
1250 g Erter Petit Pois
75 g smør
 salt og pepper
 
Remulade
60 g kapers
60 g sylteagurk
1,50 dl majones
1 ss persille
 salt og pepper

SLIK GJØR DU:  
Friter fisken i 5 min ved 170°C eller stek  
i konveksjonsovn i 15-20 min på 220°C.

Ha ertene i kokende vann med litt salt 
og kok i et par min. til de er gjennom-
varme. Hell av vannet og kjør ertene 
med en stavmikser til passe grov 
konsistens. Tilsett smør (og event. litt 
kjøttkraft) og kjør litt til. Smak til med 
salt og pepper. Varmes opp før servering.

Finhakk like deler kapers og syltet agurk 
og bland sammen med majones. Smak  
til med hakket persille og pepper. (Vil du 
lage majones selv kan du gjøre dette av 
2 eggeplommer og 1 ss sennep. Spe med 
solsikkeolje til ønsket konsistens. Smak 
til med sitron eller eddik og salt). 
Friter Pommes Frites ved 170°C i  
ca. 3-4 min eller stek i konveksjonsovn; 
legg potetene i et tynt lag i bakk  
(perforert/hull). 

Stekes i forvarmet ovn på 230°C til 
gyllen farge. Tilpass tilberedningstid 
etter mengde. 

Server Fish & Chips med ertepuré og 
remulade. For den autentsike Fish & 
Chips-opplevelsen drysser du over salt 
og eddik ved servering.


