
Klimatsmarta recept på skolmenyns vanligaste rätter

skolKöKEtS favoRitEr

Djupfryst
Vi gör det enklare att välja det goda, varje dag.

FÖR FRAMTIDEN



Ingredienser

500 g Pease Färs *
Tortillabröd el. tacoskal

Tomat- och bönröra
30 g taco kryddmix
50 g rapsolja
250 g Bönmix *
250 g tomater, krossade

Tillagning

Stek upp Pease färs alt. Quorn färs och krydda med  
taco kryddmix. Sautera bönmixen och tillsätt krossade 
tomater. Koka upp och låt vila i några minuter. 

Mixa bönblandningen med en stavmixer för att få en  
fin krämighet. Smaka av med salt och peppar. Gröp ur 
avokadon och mosa. Blanda ihop med crème fraîche, 
finhackad lök och chili. Smaka av med salt och peppar.

0,3
CO2e

Tacos med  
Pease Färs och 
avokadocrème
10 portioner

Avokadocrème
600 g avokado
400 g crème fraîche 5 %
2 g Chili * 
2 g citronskal
8 g salt

* Pease, vegansk färs 96012577
* Bönmix 96008413
* Chili 96008713

Klimatberäkna din veckomeny!
Hur stor miljöpåverkan har din meny? Med vår  
nya menyplanerare kan du enkelt sätta ihop  
klimatsmarta veckor med Findus goda recept.
Välj rätterna från receptbanken själv eller låt menyplaneraren skapa 
förslag åt dig. Veckans totala CO

2
e-värde räknas ut och betygsätts 

efter hur klimatsmart menyn är. När du är nöjd med planeringen  
kan du spara och skriva ut veckomenyn som ett menyblad eller  
som receptsamling.  

Gå in och testa menyplaneraren på klimatmeny.findusfoodservices.se
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Frysta fördelar
Med över 70 års erfarenhet kan vi på Findus allt om djupfrysningens 

många fördelar. Djupfrysning är ett naturligt sätt att bevara mat utan att 
tillsätta konserveringsmedel. Djupfrysta produkter är dessutom klimat- 
smarta och underlättar arbetet i köket. Fryst mat är win-win helt enkelt!

Alltid i säsong
Våra frukter och grönsaker skördas när de  

är som allra bäst och transporteras direkt till  
nedfrysning. På så sätt får du spröda och mogna 
säsongsprodukter tillgängliga i frysen året runt.

Lång hållbarhet
Eftersom frysta produkter har lång hållbarhet 

slipper du tänka på korta utgångsdatum.  
Du kan planera menyn flera veckor i förväg  

utan att riskera att något tar slut.

Alla frysta fördElar 
dig tillgodo!

Källa: *Martindale, W, (2014) ”Using consumer surveys to determine food sustainability”, 
British Food Journal, Vol. 116 Issue: 7, pp.1194-1204, doi: 10.1108/BFJ-09-2013-0242

Ingredienser

750 g Jordgubbspuré *
500 g vaniljyoghurt
1,25 l äppeljuice

* Jordgubbspuré 96012397

Mellanmålssmoothie
med jordgubb 
10 portioner 
0,2

CO2e

47%

Frysta varor kan minska matavfallet  
med upp till 47 %* jämfört med kyl- och  
färskvaror med kortare hållbarhetstid. 

Mindre Svinn
Från frysen kan du ta ut så mycket som behövs 

åt gången och låta resten ligga kvar. Det minskar 
matsvinnet och gör att du inte riskerar att köpa 

för mycket som inte går åt.

Våra puréer har härliga  
smaker som bevaras i frysen. 
De är lösfrysta, osötade  
och utmärka till en upp- 
friskande bärsmoothie  
som ett snabbt mellanmål.
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Skolkökets 
FAVORITER

Vi har tagit de rätter som oftast tar plats på skolmenyn och tolkat om  
recepten med klimatsmarta ingredienser. Med utgångspunkt från Green  

Cooking Academy och Livsmedelsverkets Måltidsmodell har vi återskapat 
näringsriktiga, goda och hållbara rätter som väcker skolbarnens aptit.

Klimatberäkande | Näringsberäkande | Tillgängliga i kostprogram  
 Provlagade | Smakanpassade | Lätthanterliga i köket

Recept från Findus är:

Ingredienser

1,4 kg Rödbetsbiff *
2,3 kg Grönsakspytt *
50 g rapsolja

Örtcrème
0,5 l crème fraîche
30 g oregano
30 g basilika 

* Rödbetsbiff 96012361
* Grönsakspytt 96008164

Tillagning

Lägg rödbetsbiffarna på ett bleck 
och ringla över lite rapsolja. 
Tillaga i ugn i ca 10-15 minuter, 
180 grader, alternativt stek upp 
i en medelhet stekpanna med 
rapsolja.

Tillaga grönsakspytten på ett 
bleck i ugn eller stek upp i en het 
stekpanna.

Blanda ihop crème fraîche,  
basilika och oregano. Salta och 
peppra efter smak. 

Rödbetsbiff med  
grönsakspytt & örtcrème
10 portioner

våra Frasiga RödbEtSbiffar är 
gjorda på färska och inlagda 
rödbEtor för Extra god Smak

Tips! Låt ÖrtcrEmen vila i  
kylskåpet några timmar före  

sErvEring för Bästa Smak.

0,3
CO2e

Servera mer  
panerat för att  
få barnen att  
äta mer fisk.

Ingredienser

1 kg Sejfriletter *
1 kg potatis

Rostade Morötter
600 g Morotsmix robust *
50 g rapsolja
8 g salt

Purjolökssås
200 g Purjolök, finskuren *
0,5 dl grönsaksbuljong
7 dl vatten
2,5 dl mjölk fett 3 %
8 g salt

* Sejfriletter, MSC 96010378
* Morotsmix, robust 96013188
* Purjolök, finskuren 96012827

Tillagning

Koka upp mjölk, grönsaksbuljong 
och hälften av purjolöken. Spara 
resten av purjolöken till sista upp-
koket av såsen för att behålla den 
fina gröna färgen. 

Koka upp potatis i kastrull. Olja 
och krydda morotsmix i braspanna 
och rosta i ugnen på 190-200°C i 
cirka 25 minuter. 

Tillaga Sejfriletterna i ugnen i ca 
20 minuter. Samkör tillsammans 
med morotsmixen. 

Panerad fisk med potatis,  
rostade morötter & purjolöksås
10 portioner

0,4
CO2e
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Ingredienser

1,4 kg Köksmästarblandning *
0,7 kg Bladspenat *
0,7 kg Grönkål *
0,75 l grönsaksbuljong
0,5 l mjölk fett 3 %
1 g muskotnöt mald
10 g salt
50 g riven ost

* Köksmästarblandning 96008145
* Bladspenat 96013228
* Grönkål 96008251

Tillagning

Fördela grönsakerna i bleck. Koka upp mjölk, 
muskot och grönsaksbuljong. Fördela såsen  
jämt över grönsakerna och strö över riven ost.  
Gratinera i ca 35-40 minuter på medelhög  
värme, ca 160 °C, tills gratängerna är gyllenbruna.

Grönsaksgratäng 
med spenat & 
grönkål 

10 portioner

Ingredienser

1,6 kg Fisk med tomat och mozzarella *
150 g Tomater, semitorkade *
1,07 kg Vegetarisk couscouspytt *
1,07 kg vatten
Salt

* Fisk med tomat och mozzarella 96008376
* Vegetarisk couscouspytt 96008211
* Tomater, semitorkade 96008705 

Tillagning

Tillaga fisken i ugn enligt instruktionerna på  
förpackningen. Tillaga couscouspytten i bleck 
i ugn (alt. i stekpanna) och rör om efter halva 
tiden 

Strö semitorkade tomater över couscouspytten. 
Salta och peppra efter smak.

0,5
CO2e

0,4
CO2e

Fisk med tomat och 
mozzarella på en 
bädd av couscous
10 portioner

Ingredienser

1,4 kg Spanska grillgrönsaker *
250 g Sojabönor *
1 dl rapsolja
50 g grönsaksbuljong
0,75 kg vatten
6 g salt
15 g majsstärkelse
15 g soja, kinesisk

Citron- & Chilicrème
0,5 l crème fraîche 5 %
20 g citronskal
10 g Chili *
4 g salt
0,5 kg basmatiris
1 l vatten

Tillagning

Koka upp buljong och red  
med majsstärkelse. Tillsätt 
grönsakerna och låt koka upp. 
Blanda ihop crème fraiche, rivet 
citronskal och chili. Salta och 
peppra efter smak.

Tips! Förbered citron- & 
chilicrèmen någon timme före 
servering så att crèmen hinner 
dra åt sig alla härliga smaker.

* Spanska grillgrönsaker 96008172
* Sojabönor 96008656
* Chili 96008713

Grönsaksgryta med 
citron- & chilicrème
10 portioner

En smakrik gryta där  
grönSakErna & bönorna är i fokus!

0,3
CO2e

 Pizzasmaker  
lockar barnen  

till mer fisk
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Hjälp barnen välja grönt
En del av vår vegetariska kurs Green Cooking Academy 
handlar om hur du med enkla knep gör de gröna rätterna 
mer attraktiva. Och hjälper barnen att göra gröna val! 

i det gröna proteinskiftet
Med Sveriges bredaste vegetariska portfölj hjälper vi dig 
att skapa större variation bland de gröna proteinerna. I vår 
proteinskola får du de bästa tipsen för att lätt välja rätt. 

qu
orn

 bit
ar

I Findus gröna proteinsortiment hittar du också: 

Pease är vår unika veganska  
råvara gjort på texturerat protein 
från ärter. Klimatsmart, gott och  

rikt på protein.

Veggie är ett sojaprotein med 
köttlik textur och finns i ett flertal 
varianter som korv, hamburgare  

och bouletter.

Findus vegetariska sortiment 
erbjuder även ett stort antal grön-
saksbiffar, gröna pytter och pilaffer 

samt en stor mängd grönsaker.

Quorn är ett välkänt varumärke med köttfria 
produkter baserat på det unika proteinet –  
Mycoprotein, som framställs genom jäsning 
av en näringsriktig svamp som växer i jorden 
(liknande process som för yoghurt och öl).

Vad är Quorn gjort av?

Quorn är ett hållbart och klimatsmart  
alternativ till kött. Det krävs till exempel  
90 % mindre markyta för att producera  
Quorn Färs jämfört med nötfärs.

Hur klimatsmart är Quorn?

 – De flesta produkterna tillagas med fördel 

halvtinade, men alla kan tillagas frysta.

 – Hetta upp rejält, men överstek inte.

 – Krydda och marinera generöst.

 – Glaze och kryddor ger en snygg stekyta.

 – Kortare tillagningstid än animaliska  

produkter.

Hur tillagas det bäst?

Quorn är ett proteinrikt och näringsriktigt livs-
medel som är fullt av fiber, har en låg halt mättat 
fett och som är kolesterolfritt. Jämförelsevis 
innehåller Quorn veganska burgare 17 % protein 
mot Grillburgare av nötkött som innehåller 10 %.

Hur mycket protein?

Qu
or
n 
Nu

gg
ets

quorn 
fä

rS

0,95 kg Quorn Bitar *
0,95 kg Grytrotfrukter *

Skysås
0,65 kg vatten
1 dl grönsaksbuljong
20 g rapsolja
20 g majsstärkelse

15 g soja, kinesisk
8 g salt
400 g basmatiris
0,8 kg vatten

* Quorn Bitar 96011231
* Grytrotfrukter 96008153

Tillagning

Stek Quorn bitar och grytrotfrukter i en het stekpanna. Lägg Quorn 
bitarna och grytrotfrukter på ett bleck. Gör skysås av stekskyn från 
Quorn bitarna och grytrotfrukter. Tillsätt grönsaksbuljong, rapsolja 
och kinesisk soja. Red ut med maizena.

Häll över skysåsen över Quorn bitarna och grytrotfrukter och servera. 
Koka basmatiriset och servera tillsammans med Quorngrytan.

Ingredienser

Quorn gryta med  
rotfrukter och ris
10 portioner

0,7
CO2e

färgEr!
Gör maten läcker  

med färgvariation.

tExtur
Tillsätt textur med något  

knaprigt, frasigt eller krispigt.
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Skolrestaurangen Jättegrytan på  
Jättestenskolan i Grums utsågs till 
Sveriges bästa gröna servering i vår 
stora tävling Let’s Go Greener. Med 
framåtdriv och positiv inställning har 
de hittat vägarna som gör grönsaker 
och vegetariskt till en självklarhet för 
skolans elever.

GRATTIS! HUR JOBBAR NI MED ER GRÖNA 
MENY PÅ SKOLAN? Tack så mycket! För att sätta 
nya gröna rätter på menyn samarbetar vi med ett 
matråd av elever. Matrådet tar fram idéer som de 
själva lagar och låter oss provsmaka.  

VILKA ÄR ERA BÄSTA TIPS FÖR ATT LYCKAS? 
Det har funkat kanonbra med matrådet. Vi har  
även tagit bort gratänger och grytor med otydliga 
ingredienser. Istället har vi satsat på rätter med 
tydliga komponenter som biffar och streetfood.

VILKET ÄR ERT BÄSTA VEGETARISKA RECEPT?
Barnen älskar vår tortillabuffé med Quorn Southern 
Fried Bites. (Recept kommer i nästa nummer av 
Djupfryst).

Läs hela intervjun på www.findusfoodservices.se

Ingredienser

1,25 kg Veggie Korv, liten *
50 g rapsolja

Grönsaker i ugn
1 kg Tricolormix med vaxbönor *
Rapsolja
Salt

Potatismos
1,25 kg potatis, kokt
1 g vitpeppar, mald
0,5 kg mjölk fett 3 %
1 g muskotnöt mald
8 g salt

* Veggie Korv, liten 96012776
* Tricolormix med vaxbönor 

96008155

Tillagning

Koka upp potatis i kastrull och mosa. 
Tillsätt mjölken. Smaka av med muskot, 
salt och peppar.

Tillaga Veggie korv och tricolormix med 
vaxbönor i ugn eller stek upp i en het 
stekpanna.

Tips! Smält lite smör och krydda med lite 
basilika och slå över grönsakerna strax 
innan serveringen.

Prinskorvar med potatismos har länge 
varit en klassisk rätt, men det har blivit 
dags att testa någon nytt! Våra lakto-ovo 
vegetariska Veggie korvar är ett grönare 
och mer klimatsmart alternativ. Och  
dessutom väldigt goda! 

Veggie Korv med  
potatismos & grönsaker
10 portioner

0,3
CO2e

”Med Findus gröna sortiment, 
är det allmänt känt att med 
Quorn och Pease, blir  
det mindre av kossans fis.”
Jättestenskolans vinnande motivering.

Personalen på Skolrestaurangen Jättegrytan.

Ingredienser

1,2 kg Grönsaksbullar *
50 g rapsolja

Couscous
1,7 kg Vegetarisk  
Couscouspytt *

Tomatsås 
0,5 l tomater, krossade
0,5 l grönsaksbuljong
10 g timjan, torkad
10 g oregano
8 g salt

* Grönsaksbullar 96012366
* Vegetarisk Couscouspytt 

96008211

Tillagning

Koka upp krossade tomater,  
grönsaksbuljong, timjan och  
oregano. Mixa med stavmixer 
till önskad konsistens. Salta och 
peppra efter smak.

Tillaga couscouspytt och grön-
saksbullar i ugn på medelhög 
värme i ca 15 minuter.

Tips! Servera med bröd och  
grönsallad.

Findus Couscouspytt består av 
massa färgglada grönsaker blandat 
med gul couscous. Vegansk och 
väldigt god!

Grönsaksbullar med tomatsås 
på en bädd av couscous
10 portioner

0,4
CO2e

Ingredienser

1200 g Pease Färs *
700 g Köksmästarblandning * 
50 g rapsolja
300 g tomater krossade
20 g grönsaksbuljong
10 g oregano
10 g vitpeppar mald
8 g salt
650 g pasta
6,5 dl vatten

* Pease, vegansk färs 96012577
* Köksmästarblandning 

96008145

Tillagning

Portionera ut Pease färs på ett 
bleck, ringla över olja och rör runt. 
Tillaga i varmluftsugn i 180°C i 
cirka 10 minuter. 

Fräs upp Köksmästarblandning i en 
het stekpanna och smaksätt med 
oregano och salt. Tillsätt krossad 
tomat, grönsaksbuljong och låt 
koka upp. 

Avsluta med att tillsätta Pease 
färsen och smaka av med salt och 
peppar. Servera med spaghetti  
och toppa med basilika.

Spaghetti bolognese 
med Pease
10 portioner

0,4
CO2e

VINNARE 
let’s go grEener!
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Framtidens fantasifiskar

Vinnarna i Findus 
& MSCs tävling! 
Under hösten fick skolelever runt om i Sverige designa sina mest  
fantasifulla fiskar och tävla om att få fisken uppsydd som hållbarhets- 
maskot till skolan. Över 500 härliga bidrag kom in. Tävlingen  
är avgjord och här nedan ser ni några av de vinnande  
fiskarna. Alla vinnare presenteras på msc.org/se.

All Findus vildfångad 
fisk kommer från 

MSC-certifierat fiske. 
Ett bra val för både 

dig och klimatet.

Tillagning

Lägg Alaska Pollock fiskfiléer på ett bleck och ringla över rapsoljan.
Blanda broccoli med lite olja, salta lätt och tillaga i ugn.

Koka upp potatisen och håll varm. Gör såsen, koka upp och avsluta 
med att tillsätta dill strax innan serveringen för att behålla färgen.
Servera fiskfiléerna tillsammans med pressad potatis och dillsås.

Tips! Servera gärna med en bit bröd och grönsallad.

Ugnsbakad Alaska Pollockfilé 
med pressad potatis & dillsås
10 portioner

Ingredienser

1,15 kg Alaska Pollockfilé *
30 g rapsolja
1,1 kg potatis, kokt
0,6 kg Broccolibuketter *

Dillsås
30 g Dill *
0,75 l fiskbuljong, ätfärdig

250 g havre matlagningsgrädde
25 g vetemjöl
20 g smör, fett 80 %
8 g salt

* Alaska Pollockfilé, MSC 96011290
* Broccolibuketter 96008187
* Dill 96008493

Hemligheten  
med ugnsbakad 
fisk är en riktigt  

god sås.

0,5
CO2e
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0,3 kg Quorn Färs *
0,2 kg Purjolök, finskuren *
50 g matolja
50 g tomatpuré
0,4 kg Selleripuré *
34 g grönsaksbuljong, pulver
1,7 l vatten till buljong
0,36 kg Rotfruktsstrimlor *

15 g kebabkrydda
20 g Gräslök *

* Quorn Färs 96011232
* Purjolök, finskuren 96012827
* Selleripuré  96012431
* Rotfruktsstrimlor 96013213
* Gräslök 96008681

Tillagning

Fräs Quorn färs och purjolök i matolja. Tillsätt tomatpuré,  
selleripuré och köttbuljong. Låt soppan koka upp.

Häll i Rotfruktsstrimlor och låt sjuda ett par minuter. Smaksätt  
med kebabkrydda. Tillsätt gräslök strax före servering. 

Servera med ett gott bröd som t ex Svenskt brytbröd  
med fiber, Findus 96012619.

Cowboysoppa

Tips! 
Servera med  

en klick  
crème fraîche.

En riktig klassiker som barnen älskar hela året om. ”Cowboysoppa”  
är ett utmärkt exempel på hur du kan leka med språket för att göra 

en färs- och rotfruktssoppa roligare på menyn.

Ingredienser

Cowboysoppa med Quorn
10 portioner

0,2
CO2e

VÅRA MEST  
POPULÄRA BRÖD 

 Alla måltider blir godare med en bit bröd till.  
Från vårt bageri i Loftahammar kommer flera olika 

bröd som uppskattas av barn och ungdomar.  
De är smidiga för dig i köket eftersom de tar  

minimalt med plats i frysen.  

Svensk rågruta  
96012674

Saftigt rågbröd 
mEd massor av 
nyttiga fibrEr.

 Svenskt Brytbröd med 
majs 96012718

PErfekt till  
tEx-mEx och  
chiligryta.

Svenskt Brytbröd med 
fiber 96012619

Skolkökens  
favorit! Lätt att värma 
upp i stora volymer. 

Svensk Tekaka  
96012661

Gör mackan till  
en lyxig måltid. 

Ekologiskt Brytbröd 
96013866

Ekologiskt brytbröd. 
GodarE än någonsin. 
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Fortsatt fokus 
på ekologiskt

Findus ekologiska sortiment erbjuder kvalitet och inspiration med populära  
produkter som brytbröd, fisk, raggmunk, pannkakor, ärter, rödbetor och  

morotspuré. Dessutom växer både vårt ekologiska och svenska sortiment 
hela tiden med nya produkter som lätt tar plats på veckomenyn. 

SEllEBErga

LoftAHAMMAR
Mitt i den svenska skärgårdsidyllen i  

Loftahammar ligger vårt eget bageri. Här bakas 
allt från våra prisbelönta kanelbullar till brytbröd 
och pajdegar, vilket gjorts åt svenska skolor och 

restauranger sedan 1966.

På vår forskningsanläggning i skånska  
Selleberga har vi förädlat ärter sedan 

1940-talet. Här föddes vår kända Ebba-ärta 
och här fortsätter vi utveckla ärtsorter som 

på ett hållbart sätt klarar av framtidens  
klimat- och väderförändringar.

ÄrtfÖrÄdling  
& forSkning 

På forskningsanläggningen 
i Selleberga arbetar vår  

ärtexpert Agnese Brantestam 
med ärtförädling. Hon ser till 

att våra ärter har samma  
perfekta smak och sötma  

även i framtiden.

Bulla upp med 
svenskbakad 
kärlek!

Servera en buffé med 
läckra tillbehör och  
klimatsmarta korvar 
från Veggie och  
Quorn.

Inget är så gott som en varm soppa  
efter en hel dag med vinterlek. 

Cowboysoppan är perfekt i  
sportlovstider. (Se recept på s. 16).

Fira påsken med gröna rätter!  
I vår receptbank hittar du 

massor av goda traditionella 
rätter med vegetarisk twist. 

14/2 Alla 
Hjärtans 
Dag!

Sportlov

12/3 Alla 
korvars  
dag!

Vecka 15 Påsk

IntErnationElla 

pannkaksdagen 
25:e februari

ToppfryS
Vi fryser ner de nyskördade  

ärterna i vår närbelägna  
anläggning Toppfrys.

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. 

våra Svenska Ekologiska 
ärtEr från Dalsland
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Sid. 7  
Panerad fisk med potatis,  
rostade morötter & purjolöksås
Sejfriletter, MSC, FINDUS 96010378
Morotsmix, robust FINDUS 96013188 
Purjolök, finskuren FINDUS 96012827

Findusprodukter i detta nummer

FRÅGOR OM EN PRODUKT, INTRESSERAD AV ATT GÅ GREEN COOKING ACADEMY, 
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

Sid. 2 
Tacos med Pease Färs  
och avokadocrème
Pease, vegansk färs FINDUS 96012577 
Bönmix FINDUS 96008413
Chili FINDUS 96008713

Sid. 8 
Grönsaksgratäng med spenat  
& grönkål
Köksmästarblandning FINDUS 96008145
Bladspenat FINDUS 96013228
Grönkål FINDUS 96008251

Sid. 7  
Rödbetsbiff med  
grönsakspytt & örtcrème
Rödbetsbiff FINDUS 96012361 
Grönsakspytt FINDUS 96008164

Sid. 9 
Grönsaksgryta med citron-  
& chilicrème
Spanska grillgrönsaker FINDUS 96008172
Sojabönor FINDUS 96008656
Chili FINDUS 96008713

Sid. 12 
Grönsaksbullar med tomatsås  
på en bädd av couscous
Grönsaksbullar FINDUS 96012366
Vegetarisk couscouspytt FINDUS 96008211

Sid. 15 
Ugnsbakad Alaska Pollockfilé  
med pressad potatis & dillsås
Alaska Pollockfilé FINDUS 96011290 
Broccolibuketter FINDUS 96008187
Dill FINDUS 96008493

Sid. 5  
Mellanmålssmoothie  
med jordgubb
Jordgubbspuré FINDUS 96012397

Sid. 10  
Quorn gryta med rotfrukter och ris 
Quorn, bitar FINDUS 96011231
Grytrotfrukter FINDUS 96008153

 

Sid. 13 

Veggie Korv med potatismos  
& grönsaker
Veggie korv, liten FINDUS 96012776
Tricolormix med vaxbönor FINDUS 96008155
 

Sid. 8  
Fisk med tomat och mozzarella  
på en bädd av couscous
Fisk med tomat och mozzarella, MSC - 
FINDUS 96008376
Vegetarisk couscouspytt FINDUS 96008211 
Tomater, semitorkade FINDUS 96008705
 

Sid. 12  
Spaghetti bolognese med Pease
Pease, vegansk färs FINDUS 96012577
Köksmästarblandning FINDUS 96008145
 

Sid. 17  
Cowboysoppa med Quorn
Quorn Färs FINDUS 96011232
Purjolök, finskuren FINDUS 96012827
Selleripuré FINDUS 96012431
Rotfruktsstrimlor FINDUS 96013213
Gräslök FINDUS 96008681
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