
INSPIRERANDE OCH HÄLSOSAMMA  
RÄTTER MED PANERAD FISK.

 BRa mat
helt enkelt



Bra mat. Helt enkelt. - 3

Krispig panad och mjuk saftig fisk. Det är 
en "perfect match" och ett riktigt gott  
sätt att äta mer fisk.

En Riktigt 
bra måltid!
Vildfångad fisk frasigt panerad  
med gyllene brödsmulor  
– en given lunchsuccé.

Tillsammans behöver vi göra vårt för att minska klimatpåverkan. 
Att välja Findus MSC-märkta panerade fisk istället för kött är  
ett sätt, eftersom fisk har har betydligt lägre CO

2
-utsläpp än 

kött. Alla våra panerade fiskprodukter är MSC-märkta vilket 
betyder att de är fiskade på ett hållbart sätt för havsmiljön  
och fiskbestånden.

Findus panerade fisk är ett enkelt och hälsosamt lunchalternativ 
för att sätta mer fisk på menyn. Eftersom panerad fisk blir som 
bäst när den bara värms upp i ugnen sparar panerad fisk värde-
full tid som kan läggas på fräscha tillbehör. Variera lunchmenyn 
från vårt breda utbud av olika sorters panering och vildfångad 
MSC-märkt fisk.

I den här foldern finner du information om vår panerade fisk, 
dess nyttiga egenskaper samt receptinspiration till fräscha  
luncher som hjälper dig att spara tid i köket.

2 - Bra mat. Helt enkelt.

Vi har ett brett sortiment med mycket 
att välja mellan — olika sorters fisk, 

storlekar och typer av panad.



Förutom frasig panering 
av specialbakat  bröd 

finns det även  
glutenfria alternativ.

Panaden är bakad i vanlig 
vegetabilisk rapsolja som  
är en källa till Omega-3.

Panerad Fisk - 5

vår Dietist Ewa 
förklarar!

Vad innehåller paneringen?
”Paneringen är bakad med rapsolja som är 
en källa till Omega-3. Därför behövs det inte 
heller tillsättas fett vid tillagningen eftersom 
produkten blir som bäst när den bara värms 
upp i ugn som den är.”

Vad spelar fetterna för roll?
"Idag har många en dålig balans mellan de 
olika fetterna. De flesta får i sig för mycket av 
mättat fett och för lite av det omättade fettet, 
vilket kan leda till ökad risk för hjärt- och  
kärlsjukdomar."

Varför ska man äta mer fisk?
"Livsmedelsverket rekommenderar att vi bör 
äta fisk 2 – 3 gånger i veckan för att få en bra 
balans av näringsämnen. Fisk är alltid bra och 

VAD INNEHÅLLER FINDUS PANERADE FISK?

4 - Panerad Fisk

EWA HANSSON All vår vildfångade fisk är 
MSC-märkt, vilket innebär 
att den är hållbart fiskad 
och kan spåras ända ner 
till enskilda bestånd.

nyttig mat, oavsett om den är panerad eller 
ej. Den är inte bara en källa till Omega-3, utan 
även till andra viktiga näringsämnen som  
vitaminer, mineraler och protein."

Är panerad fisk bra mat till skolbarn?
”För att variera fiskmåltiderna är panerade 
filéer ett utmärkt lunchalternativ för både 
vuxna och barn. Dessutom kan panerad fisk 
vara ett bra sätt att få barn till att äta mer fisk 
då de brukar älska den frasiga paneringen och 
saftiga fisken.”

”Det är en vanlig missuppfattning att panerad fisk 
skulle vara onyttigare än liknande vardagsrätter som 
köttbullar och korv. Findus panerade fisk innehåller 
mindre mängd fett och framför allt betydligt mindre 
av det onyttiga mättade fettet. Samtidigt är panerad 
fisk rik på nyttigt fleromättat fett som Omega-3 som 
finns i både fisken och paneringen”, säger Ewa  
Hansson, dietist på Findus.

KÄLLA TILL 
omega-3

rik på 
omega-3 
& protein

Panerad fisk har fått ett oförtjänt dåligt rykte om att vara  
onyttig. Vår sprödbakade panering innehåller inga konstigheter och 

den panerade fisken har dessutom flera nyttiga näringsämnen.

"Idag har många en 
dålig balans mellan 
de olika fetterna."

källa till
selen



Vi har valt ut tio vardagsfavoriter 
och jämfört näringsinnehållet* i en  
normal portion (120 g). Resultatet  
visar att panerad fisk alltid är ett  

bra och hälsosamt val! 

*Alla värden är angivna i gram per portion på 120 g. Panerad Fisk Är Bra Mtat - 76 - Panerad Fisk Är Bra Mat

JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA VARDAGSFAVORITER

Panerat är 

proteinrikt!

Ju mindre mättat 

fett desto bättre 
är maten 
för hälsan!

Wienerkorv

Hamburgare

Grillkorv

Köttbullar

Falukorv

Sojabullar

Sojakorv

Lättpanerad fiskfilé

Spröda Crispies

Sprödbakad torskfilé
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panerad fisk
är bra mat!



1 kg Sejfriletter *

200 g avokado, bitar *

2 st rödlök

300 g majs *

30 g koriander

0,5 tsk cayennepeppar

1 tsk malen ingefära

1 tsk mald koriander 

2 dl gräddfil

10 st tortillabröd

1,5 st lime 

Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen. Dela till mindre bitar.

Blanda avokado med hackad eller tunnt 

skivad lök, majs och hackad koriander. 

Blanda kryddorna med gräddfil.

Lägg ihop tacos med grönsaker, fisk och 

toppa med såsen och en klyfta lime.

0,5
CO2e

SEJ - 9

* Produkter från Findus i receptet:

Sejfriletter, MSC, Findus 74485

Avokado, bitar, Findus 94070

Majs, Findus 3107

fisktacos med
kryddig fyllning

10 PORTIONER 



Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen.

Dela blomkål och blanda med olja och 

tacokrydda. Klicka på smöret. Sätt i ugn 

160 grader ca 15-20 minuter. Vänd i 

spenaten strax innan servering.

Servera med kokt potatis och eventuellt 

en kall sås.

FISK MED 
TACOROSTAD
BLOMKÅL

0,4
CO2e

1 kg Matrosfisk *

0,7 kg blomkål

0,5 dl rapsolja

30 g taco kryddmix 

400 g spenat

100 g smör

2 kg kokt potatis

10 - ALASKA POLLOCK

10 PORTIONER 

* Produkter från Findus i receptet:

Matrosfisk med ekologisk panering, MSC, Findus 77959



1 kg jasminris

2,5 dl kokosflingor

0,5 kg tricolormix med 

vaxbönor *

150 g rostad lök 

0,9 kg Skeppartorsk *

Sweetchilimarinerad gurka
2 st gurkor

1 dl sweet chilisås 

Sojasås 
0,5 l gräddfil

0,5 dl japansk sojasås

Koka riset med kokos och värm 

grönsakerna enligt förpackningen. 

Blanda ihop grönsakerna med riset.  

Strö över löken på riset.

Tillaga fisken enligt anvisning  

på förpackningen.

Dela gurkan på längden och kärna ur 

gurkan. Skiva den lite snett och blanda 

med sweet chilisås.

Blanda gräddfil med japansk sojasås.

0,9
CO2e

TORSK - 13

* Produkter från Findus i receptet:

Skeppartorsk, MSC, Findus 3669

Tricolormix med vaxbönor, Findus 44623

PANERAD FISK MED 
KOKOSRIS & SWEET-

CHILIMARINERAD GURKA

10 PORTIONER 



Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen.

Blanda bönmix med spenat och 

granatäpple kärnor. Blanda olivolja och 

vinäger och vänd ner i salladen. Salta  

och peppra.

Mixa eller mosa fetaosten och blanda 

med crème fraîche. 

Servera salladen med fisk och fetaost-

kräm och garnera med färsk basilika.

Frasig fisk 
med sallad och 

fetaostkräm
0,7

CO2e

0,9 kg Frasbakad fisk *

0,8 kg bönmix *

0,8 kg färsk spenat 

3 st granatäpple

0,5 dl olivolja

0,25 dl vitvinsvinäger

salt och peppar 

200 g fetaost

3 dl crème fraîche 

30 g basilika 

14 - ALASKA POLLOCK

10 PORTIONER 

* Produkter från Findus i receptet:

Frasbakad fisk, glutenfri, MSC, Findus 8611

Bönmix, Findus 43687



0,9 kg Minifrasbakad torsk *

0,5 kg majspure *

2 dl Ajvar relish

3 dl Crème fraîche 

2 tsk Sambal Oelek

salt och peppar 

1 kg couscous 

0,5 kg sojabönor *

2 st röda paprikor

1 dl gräslök *

Tillaga fisken enligt anvisning på 

förpackningen.

Värm majspuré med Ajvar relish och 

crème fraîche. Smaksätt med Sambal 

Oelek, salt och peppar.

Koka couscous enligt förpackningen 

och blanda ner sojabönor, fintärnad 

paprika och hackad gräslök.

0,7
CO2e

TORSK  - 17

* Produkter från Findus i receptet:

Minifrasbakad torsk, glutenfri, MSC, Findus 8623

Majspure, Findus 3719

Sojabönor, Findus 59854

Gräslök, Findus 3020

Frasbakad TORSK med
varm majs och 
paprikakräm

10 PORTIONER 



Tack för  
din insats!

Vi på Findus är tacksamma för att du 
väljer Findus MSC-märkta fiskprodukter. 
Det gör att vi kan fortsätta att stödja  
arbetet genom Marine Stewardship 
Council (MSC) för hållbart fiske som 
bevarar djurlivet och fiskbestånden i 
haven. Tillsammans bidrar vi till friskare 
hav genom att välja MSC-märkt fisk.

100 % MSC-MÄRKT FISK
Findus panerade fisk innehåller alltid 100 % MSC-märkt 
fisk. MSC-märkningen garanterar att den vildfångade  
fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats 
med minimal inverkan på havsmiljön. För att minska överfis-
ke och exploatering kan ursprunget på MSC-märkt fisk  
dessutom spåras hela vägen till det enskilda beståndet.

  Klimatmärkt - 1918 - MSC-märkt

Klimatmärkt
Det ska vara lätt att laga bra mat med liten klimat-

påverkan. Vi klimatberäknar våra recept och märker upp 

alla som uppfyller kraven på lågt CO
2
e-utsläpp med vårt 

gröna löv. För att klimatmedvetenhet och matglädje ska 

gå hand i hand behövs variation i smaker och råvaror. 

Olika recept har därför olika stor miljöpåverkan. Vi 

graderar alla recept som har märkts med det gröna

lövet från Bra till Bäst med hjälp av +. Med Findus 

klimatsmarta recept gör du alltid ett bra val. 

CO
2
e-VÄRDET

Värdet anger klimatavtryck i form av kg 
CO

2
e som receptet avger per portion. 

SYMBOLEN
Betyder att vi har beräknat receptets 
utsläpp av kg CO

2
e per portion och 

att värdet är 2,4 eller lägre.

GRADERINGEN
Bäst val - mängden kg CO

2
e per  

portion är max 0,7.

Bättre val - mängden kg CO
2
e per  

portion ligger mellan 0,8 och 1,4. 

Bra val - mängden kg CO
2
e per  

portion ligger mellan 1,5 och 2,4.

0,6
CO2e
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FÖRDELAR MED FINDUS PANERADE FISK 

VÅR PANERADE FISK INNEHÅLLER INGA  
KONSTIGHETER. DET ÄR FISK, RAPSOLJA OCH 

BRÖDSMULOR. BRA MAT, HELT ENKELT.

VÅR PANERADE FISK ÄR NYTTIG OCH BRA MAT  
JÄMFÖRT MED ANDRA LIKNANDE VARDAGS-

RÄTTER SOM KÖTTBULLAR OCH KORV.

VÅR PANERADE FISK ÄR KLIMATSMART OCH  
LÄMNAR ETT LÅGT CO 

 
-AVTRYCK. DESSUTOM 

ÄR ALL VÅR FISK 100 % MSC-MÄRKT VILKET 
FRÄMJAR ETT HÅLLBART FISKE.

LIVSMEDELSVERKET REKOMMENDERAR  
FISK 2-3 GGR I VECKAN. PANERAD FISK ÄR ETT 

UTMÄRKT ALTERNATIV SOM HJÄLPER DIG  
ATT SÄTTA VARIATION PÅ DIN FISKMENY.

VÅR PANERADE FISK SKA BARA TILLAGAS  
I UGN OCH SPARAR TID I KÖKET SOM KAN  
LÄGGAS PÅ GODA TILLBEHÖR ISTÄLLET.

2  


