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Smakrika
 växtbaserade
nyheter!

Oavsett om du vill äta grönt ibland 
eller alltid så är Green Cuisine det 
självklara valet. Produkterna är gjorda 
på antingen ärtprotein, veteprotein 
eller smakrika grönsaker och finns 
i flera goda former och smaker. I 
sortimentet finns sedan tidigare ett 
gäng härliga växtbaserade produkter. 

Prova våra lätt panerade 
grönsakspinnar, eller vår goda 
schnitzel på veteprotein, eller varför 
inte vår smakrika Chili Sin Carne med 
ris, ärtproteinfärs och grönsaker?

Green Cuisine - You got the power!

Besök findusfoodservice.se för mer inspiration



Green Cuisine Portfölj
Nyheter v.36
96017026 Nuggets Chicken Style
96017057 Southern Fried Sticks Chicken Style
96017024 Veganska bitar Chicken Style
96016865 Formbar färs

Övrigt Sortiment Green Cuisine
96012361 Rödbetsbiff, vegan
96012359 Selleristick, vegan
96012336 Broccolimedaljong
96012364 Greenburger, vegan
96012334 Falafel, vegan - kikärtsbullar
96012362 Palsternacks- och grönkålsbiff
96012478 Ärtbiff
96012366 Grönsaksbullar
96012375 Morotsbiff
96012332 Falafelburgare
96008164 Grönsakspytt, vegan
96008211 Vegetarisk Couscouspytt, vegan
96009373 Grekisk Bulgurpytt
96008564 Vetekornspilaff med grillade grönsaker, vegan
96008711 Vetekornspilaff med sojabönor
96016234 Spenatpinnar
96016283 Quinoa- & Sötpotatisbiffar
96016190  Mini Falafel
96013319 Vegobullar
96013323 Veganska burgare
96016696 Quinoa- & Grönkålsbiffar
96016583 Grönsakspinnar



Nuggets chicken style 
med dippa 0,7

CO2e

Tillagning
1. Tillaga nuggets enligt anvisning på förpackningen.
2. Servera sweet chili-sås i en mindre skål tillsammans 
med nuggets och lite mixsallad.

Ingredienser
1,5 kg Nuggets Chicken Style FINDUS 96017026
3 dl  Sweet chili-sås    
200 g  Mixsallad   

10
Portioner

Tips!
Perfekta att  

servera som tilltugg eller 
enklare förrätt!

Veganska nuggets i chicken 
style. Krispiga nuggets gjorda 

på veteprotein som passar 
perfekt att servera till olika 

dippsåser. Ett måste på 
restaurangmenyn!

Nuggets Chicken Style FINDUS 96017026



Tillagning
1. Tillaga Southern fried sticks enligt anvisning på förpackningen.
2. Rör ihop majonnäs och sriracha till en dippa.
3. Servera sticksen i en skål tillsammans med dippan.

Southern Fried Sticks Chicken Style FINDUS 96017057

10
Portioner

0,7
CO2e

Tips!
Använd sriracha eller 

sweet-chili sås beroende 
på hur stark dippan ska vara. 

Green Cuisine Southern Fried 
Sticks Chicken style – krispig 

panering och god smak av 
muskot, fänkål och salvia. 
Tillaga dem enkelt i ugn 
eller fritös. Perfekt på 

barnmenyn!

Southern Fried Sticks 
med dippa

Ingredienser
1,5 kg Southern Fried Sticks Chicken Style FINDUS 96017057 
2,5 dl  Majonnäs    
1,25 dl  Sriracha  



10
Portioner

Lövbiff 
med gröna bönor 
& bearnaise 

Tillagning
1. Tina den formbara färsen i rumstemperatur i ca 2 timmar 
eller över natten i kylen. 
2. Finhacka lök och blanda med färsen. Tillsätt salt och peppar 
efter smak.
3. Forma färsen till bollar på 100 gram och pressa dem platta 
och tunna.
4. Stek i stekpanna med lite olja eller i ugnen tills de har fått en 
gyllene färg.
5. Tillaga haricots verts och pommes frites enligt anvisning på 
förpackningarna.
6. Dela tomaterna på hälften och grilla dem på snittytan eller 
ugnsbaka på 220 grader tills de fått en fin yta.
7. Värm upp bearnaisesåsen enligt anvisning på förpackningen. 

Ingredienser
1 kg Green Cuisine formbar färs 
 FINDUS 96016865
500 g Bearnaisesås 
 FINDUS 96008226
1,5 st Gul lök 

1 kg Haricots verts
1 kg Pommes frites
300 g Tomat
10 g Salt
2 g Vitpeppar

Formbar färs FINDUS 96016865  Bearnaisesås  FINDUS 96008226

0,9
CO2e

Tips!
Servera gärna en  

grillad tomat till lövbiffen.
Green Cuisine formbar färs – 

en färs gjord på ärtprotein och 
veteprotein. Passar utmärkt att 
använda till exempelvis en veg-

etarisk lövbiff! Servera med 
bearnaisesås och få en 
lakto-vegetarisk rätt!



10
Portioner

Empanadas 
med färs & oliver

Tillagning
1. Ta ut smördegen från frysen och låt den tina.
2. Hacka lök och vitlök och stek sedan detta tillsammans 
med den formbara färsen, tills det fått en fin gyllene färg.
3. Tillsätt russin, grovhackade oliver och kryddor och 
blanda samman med färsen.
4. Koka under tiden 4 av äggen tills de är hårdkokta.
5. Ta bort färsblandningen från värmen och tillsätt 
grovhackade ägg och blanda samman.
6. Kavla ut smördegen till den blir en tredjedel större än 
innan och skär ut ringar på cirka 10 cm.
7. Lägg en sked med färsblandningen på varje och vik ihop 
till en empanada (halvmåne). Se till att trycka ihop kan-
terna. Pensla med ägg och tillaga i ugnen på 180 grader i 
cirka 15 minuter.

Ingredienser
1 kg Smördeg FINDUS 96011824
600 g Formbar färs 
 FINDUS 96016865
1 st Gul lök 
1,5 st Vitlöksklyfta
5,5 msk Russin 

50 g Oliver, svarta
5 st Ägg
2 tsk Spiskummin
3 tsk Oregano
 1 tsk Salt
0,5 tsk Vitpeppar
20 g Rapsolja

Formbar färs FINDUS 96016865  Smördeg FINDUS 96011824

0,6
CO2e

Tips!
Det går fint att  

antingen fritera eller ugns-
bakad empanadas.

Vem gillar inte empanadas? 
Fyllda med en härlig fyllning av 
vegansk formbar färs, oliver, lök 
och russin. Den formbara färs-

en är lätt att smaksätta för 
att få till den rätta lat-

inska smaken!



Steam buns 
med veganska bitar & kål

Tillagning
1. Stek de veganska bitarna i lite olja tills de får en fin stekyta. 
Addera sedan BBQ-sås.
2. Strimla gurka, morot och kinakål.
3. Slå ihop en dressing på limesaft, sesamolja och sriracha. 
Blanda ner i salladen.
4. Värm steam buns på ånga enligt anvisning på förpackningen. 
5. Lägg därefter salladen och de veganska bitarna i bröden och 
toppa med koriander.

10
Portioner0,6

CO2e

Ingredienser
1 kg Veganska bitar Chicken Style 
 FINDUS 96017024
460 g Steam buns
0,5 st Gurka
200 g Morot

300 g Kinakål
4 tsk Limesaft
2 dl BBQ-sås
1 tsk Sriracha
4 tsk Sesamolja
100 g Koriander, färsk

Tips!
Steam buns är perfekta 

som take-away!
Spännande vegansk rätt att 
servera på menyn! Smarriga 

steam buns med en fyllning på 
veganska bitar chicken style, 

kålsallad och BBQ-sås. 
Toppa med koriander!

Veganska bitar Chicken Style FINDUS 96017024 



10
Portioner

Gyros 
med veganska bitar & sallad

0,8
CO2e

Tillagning
1. Stek de veganska bitarna i lite olja tills de får en gyllene färg.
2. Tillsätt hackad lök, vitlök och oregano. Smaka av med salt 
och peppar.
3. Tillaga pommes frites enligt anvisning på förpackningen.
4. Värm pitabröden lite lätt, enligt anvisning på förpackningen. 
Lägg sedan pommes frites, sallad och skivad rödlök i brödet.
6. Toppa med veganska bitar och tzatziki.

Ingredienser
1 kg Veganska bitar Chicken Style 
 FINDUS 96017024
1 st Gul lök 
3-4 st Vitlöksklyftor 
1,5 tsk Oregano
1 tsk Salt

0,5 tsk  Vitpeppar
1,5 msk  Olivolja
1 kg  Pitabröd
200 g  Salladsmix
0,5-1 st  Rödlök 
400 g  Tzatziki
500 g  Pommes frites 

Tips!
Toppa med lite 
färsk persilja.

Lakto-vegetarisk gyros 
med veganska bitar chicken 

style. Bitarna är gjorda på 
vete- och ärtprotein med na-
turell smak. Perfekt rätt att 

servera till lunch eller 
som take away.

Veganska bitar Chicken Style FINDUS 96017024 



Veganska bitar Chicken Style FINDUS 96017024    Majs FINDUS 96008179

Baguette 
med veganska bitar i currysås

10
Portioner

Tillagning
1. Tillaga Green Cuisine veganska bitar chicken style 
enligt anvisning på förpackningen.
2. Blanda sedan de veganska bitarna med majonnäs, curry 
och chilipulver.
3. Värm baguetterna i ugnen för att få en krispig yta och 
dela de sedan raklångt på mitten.
4. Fyll baguetterna med mixsallad och curryblandningen. 
Toppa sedan med skivade tomater och tunt skuren rödlök.

Ingredienser
500 g  Veganska bitar Chicken Style
   FINDUS 96017024
10 st  Baguette
5 dl  Majonnäs
200 g  Majs FINDUS 96008179

2,5 tsk Curry
0,8 krm Chilipulver
200 g  Salladsmix
300 g  Tomat
2 st  Rödlök 

0,5
CO2e

Tips!
Rosta gärna  

baguetten innan den fylls för 
extra knaprighet.

Green Cuisine veganska bitar 
chicken style – perfekta att  
använda till vegetarisk kost.  

Enkla att använda med sin na-
turella smak. Servera i grytor, 

till pasta eller som här i 
curryblandning.



Pizza 
med veganska bitar & rödlök

10
Portioner

Veganska bitar Chicken Style FINDUS 96017024    Pizzabotten Gastronorm FINDUS 96012636

Tillagning
1. Salta och peppra veganska bitar.
2. Strimla rödlök tunt. 
3. Lägg pizzabotten i bleck och täck med tomatsås,  
veganska bitar, ost och rödlök.
4. Gratinera i ugnen på 175 grader i cirka 8-10 minuter. 

Ingredienser
500 g Veganska bitar Chicken Style FINDUS 96017024
1 kg   Pizzabotten Gastronorm FINDUS 96012636
500 g  Krossade tomater
500 g  Riven ost, vegansk
1,5 st  Rödlök
1 tsk  Salt
2 tsk  Peppar  
4 tsk Oregano

0,8
CO2e

Tips!
Toppa den färdiggräddade  
pizzan med färsk basilika.

Vem gillar inte pizza och dessutom 
en vegansk pizza? Nu kan fler gäster 
få njuta av riktigt god pizza. Toppad 
med strimlad rödlök och veganska 

bitar chicken style. Gott och 
klimatsmart!



FRÅGOR OM EN PRODUKT ELLER BARA SUGEN PÅ ATT PRATA MAT?
TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG!

Findusfoodservices.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev: Findusfoodservices.se/nyhetsbrev 
Adress och kontakt till din säljare: Findusfoodservices.se/kontakta-oss
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62


