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Välkomna varma sommardagar 
med friska naturliga smaker från 
Findus osötade puréer! Spara tid 
och få perfekt resultat varje gång! 



Perfekt resultat 
varje gång

På sommaren vill alla ha något gott och 
svalkande med friska smaker. Det löser  

findus puréer enkelt. släta, osötade med jämn 
och hög kvalitet är puréerna perfekta till 

allt som drinkar, smoothies, glass och pajer. 

mer information på  
findusfoodservices.se

• Få gästen att välja grönt
• Laga grönt som mättar
• Spara tid, pengar & klimat
• Motverka idétorka
• smak, textur & dekoration

EN KURS i vegetarisk matlagning 
FÖR DIG som är professionell 
kock inom storkök & restaurang.

- SELECTED SPECIALS - 

pajer
blåbärsgömma

MED blåbärspuré, rörsocker,  
thick & Easy och havrecrumble

hallon- och rabarberpaj
med hallonpuré, rabarber,
maizenA, rörsocker, smör  

och maräng

Smoothies

glass

Aprikos och chili-smoothie 
med aprikospuré, vaniljyoghurt, chili, 

pressad lime och apelsinjuice

ärtsmoothie
med gröna ärter, avokado, färsk  
spenat, äpplejuice och limesaft

grönkålssmoothie
med grönkålpuré, avokadobitar, 

aprikospuré, ingefära och äpplejuice

morotssmoothie
med morotspuré, vaniljyoghurt, 

äpplejuice, ingefära och limesaft

Glass på ärter  
med vit choklad

med vit choklad, ärter, vaniljpulver, 
mjölk, vispgrädde, socker och chili

Tropisk yoghurtglass  
med morot

med kokosflingor, cashewnötter, 
råsocker, exotisk fruktpuré,  

morotspuré, vispgrädde, kondenserad 
mjölk och vaniljpulver

Jordgubbsglass med  
färskost och bullkrutonger

med kanelsnäcka, jordgubbspuré, 
smör, vaniljpulver, färskost,  
vispgrädde och jordgubbar

pinja vanilla
med rom, liquer 43, ananaspuré, 

citron och sockerlag

Basil berry
med gin, chambord, jordgubb/basilika- 
sockerlag, jordgubbspuré, citronjuice  

och äggvita

pineapple pleasure
MED ananaspuré, ljus rom, citronjuice, 
sockerlag och blancherade grovhackade 

svartpepparkorn

red licorice
MED hallonpuré, hallon/lakritsshot,  

vodka, chambord, citron och sockerlag

bloody mary
MED selleripuré, vodka,  

frangelico, citronjuice, tabasco,  
worcestershiresås och tomatjuice

sparkling barbs
MED gin, st. germain, rosmarin- 

sockerlag, citron, päronpuré, prosecco

Cocktails3 anledningar  
att älska puréer

Puréerna är lösfrysta 
i 5 gramsbitar. Det gör 
det enkelt att ta upp 

lagom mängd åt gången.

Lösfrysta

1
Inget extra socker. 
Fyllda av enbart sin 
egen naturliga sötma 

och smak från frukten.

osötade

2
Slipp allt stök med 
egna puréer. Findus 
puréer ger perfekt 
resultat varje gång.

sparaR tid

3



Hälften av jobbet är redan gjort med 
puréer. det ger Ett jämnt och pålitligt  
resultat för en slät och god smoothie.

Morotssmoothie på morotspuré, ingefära, 
äpplejuice, vaniljyoghurt och limesaft

smoothies
släta och naturligt söta

Ärtsmoothie med avokado och spenat med gröna ärter, 
avokado, färsk spenat, äpplejuice och limesaft

Aprikos och chili-smoothie med 
aprikospuré, vaniljyoghurt, chili, 

pressad lime och apelsinjuice

vår  
morotspuré

är eko!

Grönkålssmothie på grönkåLS-
puré, avokadobitar, aprikospuré, 

ingefära och äpplejuice



bloody mary
med selleripuré

Sparkling Barbs
med päronpuré

Basil berry  
med jordgubbspuré

fruktigt perfekta

Imponera på dina 
törstande gäster! 
skaka ihop friska 

cocktails med  
naturlig fruktsmak. 
helt oemotståndliga 
en varm sommardag.

Findus är stolt sponsor till 
bargillets mästerskap för 

årets bartender.
Cocktails!

Pinja Vanilla  
med ananaspuré

Pineapple Pleasure
med ananaspuré

red licorice 
med hallonpuré

Bargillets Bästa 
drinktips!

Mango Daiquiri på mangopuré Signerad 
Matteo Valencic, PM & Vänner i Växjö.

Piña Colada på ananaspuré Signerad 
Peter Bellmyr, Grappa i Varberg.

”Använd puréernas naturliga 
sötma & syrlighet för att 

Balansera smakerna i drinken 
och skippa extra socker.”

Mikael Berglund hveem från bargillet ger 
sitt bästa tips för att lyckas med drinken:



HELT Oemotståndlig

glass 

Jordgubbsglass med färskost och bullkrutonger

Tropisk yoghurtglass med morot

Glass på ärter med vit choklad

hemglass har kommit med en riktigt spännande nyhet 
- sparrisglass med citrondopp! Mums! och det är vi på 
findus som hjälper till med sparrispurén i glassen. 

”Vi hade inte klarat av att göra purén själva. Så Då 
tänkte vi, vilka är bäst och har högsta kvalitet att 
göra en puré på sparris? Jo, Findus!” hälsar hemglass

Hemglass med Sparrispuré!



Purésuccé för  
Lilla Glassfabriken!
Familjeföretaget Lilla Glassfabriken har tillverkat sin 
egen glass i malmö sedan 2004. hemligheten bakom två  
av deras storsäljare är Findus puréer. Vi pratade med 
glassmakare Richard Palhoto på Lilla Glassfabriken för 

att få höra allt om deras goda glassar. 

Hur mycket glass gör ni?
För att vara ett familjeföretag tillverkar vi 
ganska mycket glass. Vi gör mellan 60 000 
– 80 000 liter glass om året. Du kan tänka 
dig hur många strutar det blir! 

Hur länge har ni använt  
Findus puréer?
Nu blir det tredje säsongen med Findus 
puréer i vår populära jordgubbsglass och 
hallonsorbet. Tidigare gjorde vi puréerna 
själva, men när vi ökade glassvolymerna 
blev det för mycket jobb med att koka, kyla, 
separera kärnor i centrifug osv. Då hittade 
vi Findus puréer som funkat över förväntan.

Vad är den största fördelen 
med lösfrysta puréer?
Förutom tiden vi sparar är det utan tvekan den 
jämna kvaliteten i smak och färg från puréerna. 
Det blir ett helt enkelt ett resultat vi kan lita på.

 
Var kan vi hitta er glass? 
Vi säljer den över disk i våra glassbarer i 
Malmö. Men finns även i utvalda butiker runt 
om i Malmö-Lundområdet. Vi tycker om att 
vara lokalt förankrade samtidigt som vi ser att 
intresset för vår glass bara ökar.

Blåbärsgömma 

Hallon och 
rabarberpaj

älskade
pajer!q

glassbröderna richard och Paul Palhoto 
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Kontakta din säljare för att ta del av attraktiva 
erbjudanden, skräddarsydda för att passa just DIN MENY.

grönsakspuréer

övrigt

findusFOODSERVICES.SE

fruktpuréer
ananaspuré 96008536

aprikospuré 96012399

BLÅBÄRSPURÉ 96012384

exotisk fruktpuré 96008535

hallonpuré 96012417

jordgubbspuré 96012397

mangopuré 96008225

päronpuré 96008715

svartvinbärspuré 96012400

blomkålspuré 96008414

broccolipuré 96012414

Bönpuré 96008499

grov grönsakspuré 96012386

grön sparrispuré 96008363

jordärtskockspuré 96012429

majspuré 96008274

MOROTSPURÉ 96012411

morotspuré, ekologisk 96012409

palsternackspuré 96012419

selleripuré 96012431

ärtpuré 96008227

Pajskal, stort, orgräddat,  
ø 25 cm, 96012625

Pajskal, litet, ogräddat,  
ø 15 cm, 96012672


