


UPPTÄCK FINDUS 
ekologiska SORTIMENT!
Findus ekologiska sortiment erbjuder kvalitet, inspiration och service 

med populära produkter som brytbröd, fisk, raggmunk, pannkakor, ärter, 
rödbetor och morotspuré. Dessutom växer vårt ekologiska sortiment 

hela tiden med goda produkter som lätt tar plats på veckomenyn. 
Uppnå andelen ekologiska livsmedel på anbudet* med Findus.

Nu finns vårt populära brytbröd med fiber även som 
ekologiskt! När vi märker våra produkter med EU:s 
ekologiska märkning innebär det att vi uppfyller alla 
de krav som specificeras i EU-förordningen kring 
ekologisk produktion. På så sätt stöttar vi även ett 
hållbart jordbruk och arbetar för en bättre framtid för 
vår miljö. Vårt nya ekologiska brytbröd är saftigare 
och godare än någonsin och passar utmärkt till såväl 
soppor, som chili eller bara frukostbröd med pålägg.

FINDUS BAGERI BLIR ekocertifierat
Mitt i den svenska skärgårdsidyllen i Loftahammar ligger Findus bageri. Här bakas allt från våra  

prisbelönta kanelbullar till brytbröd och pajdegar, vilket gjorts åt svenska skolor och restauranger ända 
sedan 1966. De nybakade produkterna åker direkt från ugnen och in i frysen för att bevara den goda 

smaken och färskheten – njut av nybakat när det passar. Med både omtanke och över 50 års erfarenhet 
producerar våra medarbetare på bageriet produkter av högsta kvalitet som levereras till hela landet. 

Nu har vårt bageri i Loftahammar blivit ekocertifierat. Det innebär att vi nu kan  
leverera gott ekologiskt brytbröd och i framtiden ännu fler ekologiska produkter.  

Vi har även ett stort utbud av svenska bageriprodukter.

NYHET! 
EKOLOGISKT  BRYTBRÖD!

Ekologiskt brytbröd
FINDUS 96013866
Vikt 5,92 kg (ca 160 x 37 g)

*Enligt Nationella Livsmedelsstrategin ska offentliga anbud för livsmedel innehålla minst 60 % ekologiska livsmedel 2030.



Ekologiskt brytbröd och 
soppa på morotspuré 
passar perfekt ihop!

Ekologisk morotspuré med  
naturlig smak och färg!

Vår ekologiska morotspuré är gjord på finpasserade 
morötter (92%) och vatten. Det ger purén en jämn och 

fin konsistens med rik naturlig smak utan tillsatser.
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Morotspuré, ekologisk
FINDUS 96012409

Ekologiskt brytbröd
FINDUS 96013866

 

MOROTSOPPA MED ÄRTKRÄM

Ingredienser (10 portioner)
1 st vitlöksklyfta, finhackad

1 st schalottenlök

30 g färsk ingefära, finhackad

3 g röd chili, finhackad, Findus 96008713

0,3 dl rapsolja

1 kg Morotspuré, ekologisk, Findus 96012409

0.6 l grönsaksbuljong, färdig

4 dl kokosgrädde

0.5 st lime

Salt och peppar

Tillagning
Skala och hacka vitlök, lök och ingefära. Tillsätt chilipeppar. Fräs allt i olja i en kastrull och tillsätt  
morotspuré, grönsaksbuljong samt kokosgrädde. Koka upp och låt sjuda ca 15 minuter. Smaka av 
med pressad lime, salt och peppar.

Ärtkräm
Värm och kyl ner ärtorna. Mixa med spenat och tillsätt crème fraiche. Smaka av med pressad 
lime, salt och peppar. Servera soppan med en klick ärtkräm och garnera med rostade rapsfrön 
och örtblad.
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Ärtkräm

100 g ärter, ekologiska, Findus 96013165

50 g spenat färsk

1.5 dl crème fraiche

0.5 st lime

Salt och peppar

Rostade rapsfrön och färska örtblad till 
servering

Med fiber!



MSC-CERTIFIERBART 
HÅLLBART FISKE

Hoki filé, MSC  
Findus 96011518

Sej, ryggfilé 115-145 g, MSC  
Findus 96011193

Torsk ryggbitsfilé 90-120 g, MSC 
Findus 96013081

Alaska Pollock, filé 90-110 g, MSC 
Findus 96013010

Dinner cuts, ryggfilé av hoki, MSC 
Findus 96011222

Hokifilébit, MSC  
Findus 96013150

Ryggfilé av sej, MSC 
Findus 96013073

Sej, filé 120-200 g, MSC 
Findus 96011195

Torskfilé Frionor, MSC 
Findus 96013080

Kapkummelfilé, MSC 
Findus 96011191

Alaska Pollock filé, MSC
Findus 96011290

Perfekta förutsättningar
Den nordiska sommarsäsongen 
med långa dagar och svala nätter 
ger perfekta förutsättningar att 
odla söta och goda ärter. Därför 
odlas våra ekologiska ärter på 
fälten i Dalsland och skördas när 
ärterna är som allra bäst. Sedan 
transporteras de till vår ärtfabrik 
Toppfrys där ärterna blancheras 
och djupfryses för att behålla 
den mjälla/söta goda smaken. 
Findus ärter är därmed alltid  
i säsong.

Ärtförädling och forskning 
på Selleberga
På vår forskningsanläggning i 
skånska Selleberga utvecklar 
vi ärter som med hållbara och 
miljövänliga metoder ska klara 
av framtidens klimat- och väder-
förändringar, så att de smakar 
precis lika gott i framtiden!

SVENSKA EKOLOGISKA 
ÄRTER FRÅN DALSLAND

Vi på Findus har ärter i vårt DNA och har förädlat ärter ända 
sedan 50-talet med god smak, hållbarhet och miljö i fokus.  

Att våra ärter odlas i Sverige är en självklarhet för att behålla 
våra ärters välkänt höga kvalitet.

Visste du att MSC-märkt fisk får tillgodoräknas som ekologiskt 
sortiment i livsmedelsupphandling? All Findus vildfångade fisk 
är MSC-märkt och våra MSC-märkta naturella filéer räknas 
som ekologiska vid offentliga livsmedelsanbud.

På forskningsanläggningen i 
skånska Selleberga arbetar vår 
ärtexpert Agnese Brantestam 
med ärtförädling, så att våra ärter 
smakar lika bra i framtiden.



FISK BORDELAISE MED EKOLOGISK TOPPING

Ingredienser (10 portioner)
1.25 kg Fisk Bordelaise Findus 96008327
500 g cocktailtomater, mixade färger
4 msk rapsolja
2 msk balsamvinäger
2 msk socker 

Salt och peppar
2 kg kokt potatis
200 g spenat
2 st lime

Tillagning
Lägg fisken på bleck och sätt i ugn 175 grader, kombiläge 50/50, ca 15-20 minuter.

Dela tomaterna och lägg på ett bleck. Ringla på olja, balsamicovinäger, socker, salt 
och peppar. Sätt i ugnen 150 grader varmluft, ca 30 minuter. Ta ut och vänd ner  
spenat. Lägg den färdiglagade fisken på tomat- och spenatblandningen. 

Servera med kokt potatis och limeklyftor. 

0,4
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Rödbetssallad med Findus ekologiska rödbetor

Ekologisk klyftad rödbeta!
Med våra ekologiska rödbetor är grovjobbet redan 

gjort. De är skalade, klyftade och kokta. Redo för att ge 
färg och massor av god smak till rotfruktsplåten eller 
salladen. Prova även att mixa rödbetorna till en härlig 

rödbetshummus som passar till det mesta! Recept och  
inspiration hittar du på findusfoodservices.se.

RÖDBETSSALLAD MED HASSELNÖTSKRÄM 

Ingredienser (10 portioner)
700 g rödbeta robust, ekologisk,  
Findus 96013798

2 msk rapsolja

200 g cocktailtomater

2 msk balsamvinäger

1 msk råsocker

Salt och peppar

70 g spenat, färsk

50 g rädisa, skivad

Tillagning
Lägg rödbetor på bleck och ringla över olja, salt och peppar. Dela  
tomaterna och lägg på bleck och ringla över olja och balsamicovinäger.  
Strö på socker, samt salt och peppar. Sätt in blecken i ugn, 150 grader,  
30 minuter. Ta ut rödbetor och tomater och montera ihop med spenat  
och skivade rädisor på ett fat.

Hacka hasselnötterna fint och blanda med smetana, spara lite av hasselnöts- 
hacket till slutet. Smaka av med salt och peppar. Spritsa klickar på faten och  
strö över lite hackade hasselnötter.

0,2
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Hasselnötskräm

130 g hasselnötter, finhackade

2 dl smetana

Salt och peppar 

Fisk Bordelaise med 
ekologisk topping, MSC, 
gastro FINDUS 96008327

Rödbeta robust, 
ekologisk
FINDUS 96013798

Ärter, ekologiska från Sverige,
Findus 96013165



Morotssmoothie!

Alla älskar pannkakor!
Våra pannkakor är inte bara goda och  

enkla att värma i stora volymer, de är även  
ekologiska! Det gör det ännu roligare att  

servera pannkakor till lunch.

STÄRKANDE  
MOROTSSMOOTHIE

Ingredienser (10 portioner)

50 g ingefära, färsk

3 dl äpplejuice

600 g morotspuré, ekologisk, Findus 96012409

3 dl vaniljyoghurt

1 st lime, pressad

Tillagning
Skala och skär ingefäran i mindre bitar. 
Mixa slät med äpplejuice. Tillsätt halvtinad 
morotspuré och vaniljyoghurt och mixa 
med pressad lime.

Servera i glas.

0,1
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ÄRTSMOOTHIE MED  
AVOKADO OCH SPENAT

Ingredienser (10 portioner)

250 g gröna ärter, ekologisk, Findus 96013165

2 st avokado

50 g spenat, färsk

6 dl äpplejuice

1 st lime, pressad

Tillagning
Mixa blancherade/ kylda gröna ärtor med 
urgröpt och kärnad avokado, spenat, äpplejuice 
och pressad lime till en slät smoothie.

Servera i glas.

EKOLOGISK RAGGMUNK  
MED GRILLADE GRÖNSAKER

Ingredienser (10 portioner)
1.2 kg raggmunk, ekologisk,  
enkelvikt, Findus 96013083
1 kg morot, i stavar
0.6 kg palsternacka, i stavar
1 st citronskal, rivet

3 msk rapsolja
100 g spenat, färsk
150 g lingonsylt
Salt och peppar

Tillagning
Värm raggmunken från djupfryst till 70°C centrumtemperatur.  
Konvektionsugn: 150°C, 20-25 min. Dela morötter och palsternacka i 
grova stavar och lägg på ett bleck. 

Ringla på olivolja och strö över rivet citronskal samt salt och peppar. 
Tillaga i ugn 160 grader, ca 20 minuter. Ta ut och vänd ner spenaten.

Servera raggmunken med de ugnsrostade grönsakerna och lingonsylt.
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Ärtsmoothie!

Pannkakor, ekologiska,  
dubbelvikta
Findus 96011228  

Raggmunk, enkelvikt,  
ekologisk Findus 96013083 



BESTÄLL FRÅN FINDUS EKOLOGISKA UTBUD

Läs mer på findusfoodservices.se

Findus ekologiska* sortiment gör det enkelt att sätta mer ekologiskt på 
veckomenyn utan att kompromissa med kvalitet och smak.

Rödbeta robust, ekologisk
FINDUS 96013798 (2 x 2,4 kg)

nyhet!

Ärter, ekologiska
Findus 96013165 (2 x 2,5 kg)

Morotspuré, ekologisk
Findus 96012409 (2 x 2 kg)

Ekologiskt brytbröd
FINDUS 96013866

20 bröd à 8 bitar (ca 160 x 37 g)

nyhet!

Pannkakor, ekologiska,  
enkelvikta FINDUS 96011228  

(100 x 60 kg)

Matrosfisk med ekologisk panering, 
Torsk, MSC FINDUS 96012793  

(100 x 50 g)

Pannkakor, dubbelvikta,  
ekologiska FINDUS 96013062 

(100 x 60 g)

Raggmunk, enkelvikt, ekologisk 
FINDUS 96013083 (100 x 60 g)

Fisk Benedictine med ekologisk 
topping, MSC, portion,

FINDUS 96008426 (2 x 16 x 160 g)

Fisk Bordelaise, MSC, portion
FINDUS 96008375 (2 x 16 x 160 g)

Fisk Bordelaise med  
ekologisk topping, MSC, Gastro, 

FINDUS 96008327 (2 x 5 x 550 g) 

Matrosfisk med ekologisk 
panering, Alaska Pollock, MSC 
FINDUS 96013169 (100 x 50 g)
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*När vi märker våra produkter med EU:s ekologiska märkning innebär det att vi uppfyller alla 
de krav som specificeras i EU-förordningen kring ekologisk produktion. På så sätt stöttar vi 
även ett hållbart jordbruk och arbetar för en bättre framtid för vår miljö.


