
vegetariskt 
till lunch

GOTT OCH KLIMATSMART 
ALLA DAGAR I VECKAN
Alla recept är klimatberäknade



Grönare skolmeny,
Om barnen får välja

Variera din vegetariska meny
Oavsett om det gäller kött eller vegetariskt är variation alltid viktigt. Det 
tycker såklart även barn. Med vårt breda utbud av vegetariska produkter 

och recept blir det enkelt att kunna servera en helt grön vecka. I denna  
foldern bjuder vi på vegetarisk inspiration. Det finns även många fler  

klimatsmarta och vegetariska recept att hitta på vår hemsida. 

"Vegetarisk lunch 

får minst 10 av 

10 i betyg!"

Aaliyha tyckte att vegetarisk stroganoff var mums!
Klimatkompisen Ture är med i bakgrunden när 
Vilma, Malte och August smakar på maten. 

Ebbe i barnpanelen tyckte särskilt mycket om Veggie Tacogratängen.

Protein for the planet ®

När du planerar din meny med kötträtter kommer du sannolikt att  
variera dina proteinkällor från dag till dag. Självklart ska du tänka  

likadant när du serverar vegetariskt. Variation förnöjer!

Läs mer om våra vegetariska proteiner på baksidan.

Vi testade att servera en barnpanel fem vegetariska rätter och alla rätter  
fick tummen upp. Varför inte testa ni också och se vad barnen tycker?  
Klimatkompisarna Ture och hans gäng hjälper gärna till och pratar om  

varför det är bra både för kropp och klimat att äta vegetariskt.



pease Bolognese 
med pasta

& zucchiniveggeti 

Ingredienser

400 g zucchini

100 g rödbeta

400 g tomat

150 g gul lök

150 g morot

4 st vitlök, klyfta

5 dl grönsaksbuljong

3 tsk rapsolja

4 tsk soja kinesisk

4 g vitpeppar, mald

5 g timjan, torkad

4 g chilipeppar

16 g salt

700 g pasta

1,5 kg Pease, vegansk färs FINDUS 36406

1500 g Pease, pulled chili/vitlök FINDUS 11422

0,6
CO2e

10 PORTIONER 
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Tillagning
Skala och finhacka/riv rödbetan. Hacka 
zucchinin och vitlöken. Fräs allt tillsammans i 
hälften av oljan i en kastrull tills grönsakerna 
mjuknat lite.

Hacka tomaterna och tillsätt dem och bul-
jongen. Krydda efter smak med chiliflakes, 
rikligt med rökt paprika, oregano och timjan. 
Låt sedan såsen puttra försiktigt under lock i 
minst 10 min.

Skala och grovriv morötterna. Bryn dem i  
resterande mängd olja och tillsätt soja.  
Smaka av med salt och peppar.

Tillaga Pease-färsen enligt tillagnings- 
instruktionerna för stekpanna.

Medan Pease-färsen bryns, koka upp vatten 
och koka sedan Veggettin och fintrådig pasta 
i ca 3-4 min på svag värme. Häll under tiden 
över tomatsåsen över Pease-färsen och låt 
koka ihop en stund. Smaka av med eventuellt 
mer sambal oeleken och kryddorna.

Häll av kokvattnet från Veggettin och pastan. 
Lägg upp och servera direkt med den smak- 
rika Peaseolognaisen!

Grön k
lassike

r som 

alltid 
funkar

"Förra året 

sjönk köttätandet 

med 2,6 %. Största  

minskningen  

på 30 år!"
Källa: Rapport från Jordbruksverket mars 2018



quorn
stroganoff

Ingredienser

700 g ris, okokt

3 st gul lök

1 kg Quorn, strimlor FINDUS 10039

Olja till stekning

100 g tomatpuré

600 g passerade tomater

600 g crème fraiche

55 g dijonsenap

Vatten

Salt och peppar

Persilja

"Gott! Det smakar 

precis som det  

jag får hemma" 
- Sigrid i barnpane

len

10 PORTIONER 

6 | QUORN

0,8
CO2e

Tillagning

Koka riset enligt anvisningen på förpacknin-

gen. Skala och hacka löken fint. Fräs strimlor-

na och löken i olja några minuter tills löken 

mjuknar. Tillsätt tomatpuré. 

Häll i passerade tomater, créme fraiche och 

senap. Späd eventuellt ut med lite vatten.  

Låt sjuda 5-10 minuter. 

Smaka av med salt och peppar. Strö över 

hackad persilja och servera med kokt ris och 

en fräsch sallad.

"med svampPROTEINET 

quorn är det enke
lt att 

göra många favoriträtter 

vegetariska!"



VEGGIE 
tacogratäng

Ingredienser

800 g Veggie färs FINDUS 17234

1 kg potatis, skivad

0,5 dl matolja

200 g gul lök

2 st vitlöksklyftor

1,5 dl tacokrydda

800 g krossade tomater

4 dl vatten

100 g chilisås

5 dl créme fraiche

750 g philadelphiaost

0,5 st purjolök, strimlad

500 g ost, riven

400 g bladspenat FINDUS 3117

250 g fetaost

360 g lasagneplattor okokta

100 g riven ost

1500 g Pease, pulled chili/vitlök FINDUS 11422

Tillagning

Hetta upp olja och fräs lök och vitlök, tillsätt 

färsen och tacokrydda. Häll på krossad tomat, 

vatten och chilisås och smaksätt med salt och 

peppar. Låt sjuda ca 15-20 min.

Portionera upp i bleck. Blanda créme fraiche 

och philadelphiaost och bred toppingen på 

färs och skivad potatis. Toppa gratängen med 

strimlad purjolök och riven ost.

Sätt ugn på 160°C ca 40 min. Testa så  

potatisen är mjuk.
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10 PORTIONER 

1,3
CO2e

Vem gillar
 inte 

tacogra
täng?

"40% av 

befolkningen äter
 

vegetariskt minst 

en gång i veckan. 

Många äter det 

2-3 ggr 

i veckan."

Källa: Undersökning genomförd av Sifo okt 2017



"Jag kan äta chili 
Con 

QUORN varje dag!" 
 

- August i barnpane
len

chili con QUORN

Ingredienser

1 kg FINDUS Quornfärs 493

400 g rotselleri

2 st morötter

2 st gul lök

4 st vitlöksklyftor

800 g krossade tomater, chilikryddade

4 st lagerblad

3 msk kinesisk soja

3 msk honung

3 msk grönsaksfond

2 msk Hickory Liquid smoke

14 g malen spiskummin

2 msk chili spice mix

1 st limesaft

500 g kokta bönor

Rapsolja vid stekning
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10  PORTIONER 

0,4
CO2e

Tillbehör

Kokt ris

Tomatsallad

Gräddfil

Vatten till utspädning

Salt och peppar, efter smak

Tillagning

Hacka alla grönsakerna och löken i små bitar. 

Fräs, lök och grönsaker i olja i en stor tjock-

bottnad kastrull.

Tillsätt Quornfärs och övriga ingredienser 

utom bönor. Koka upp och låt sedan puttra på 

låg värme under lock i ca 20 minuter. 

Tillsätt bönorna och späd ev. med vatten. 

Smaka av med salt och peppar. Dekorera  

med koriander. Servera med ris eller bröd.

"Människor som äter kött  

älskar att variera sig f
rån dag 

till dag, vecka till veck
a.  

Varför skulle vegetaria
ner  

tänka annorlunda?"



pease tortillas
tex mex

Ingredienser

200 g gul lök

3 st vitlöksklyftor

5 hg majskorn

1,3 kg Pease, vegansk färs FINDUS 36406

30 g smör fett 80 %

50 g taco kryddmix

5 hg tacosås

3 dl grönsaksbuljong, färdig

6 hg tomater krossade

4 hg kidneybönor

400 g 20 tortillas

200 g salladsmix

50 g hackad koriander

450 g creme fraiche

200 g ost riven

360 lasagneplattor okokta

100 g riven ost

1500 g Pease, pulled chili/vitlök FINDUS 11422

Tillagning

Hacka och stek löken och vitlöken. Stek några 

minuter, tillsätt buljongen, kryddmixen och 

krossade tomater.

Låt koka i 5 minuter. Tillsätt bönorna och låt 

allt bli varmt. Stek och tillsätt Pease-färsen.

Värm tortillas och fyll med texmexfärsen och 

servera med creme fraiche, majs, koriander, 

salsa och lite riven ost.
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fredags
FAVORItE

N

10  PORTIONER 

1,0
CO2e

"pease är framtidens 

mat eftersom det 

både är gott,  

klimatsmart och 

näringsrikt!"



Förkläde 

Med snygga planscher som har vegetariska 
budskap anpassade för de äldre barnen blir 
den vegetariska lunchen häftigare. Kontakta 
oss på Findus för att ta del av kampanjen. 

klimatkompisarna 
är tillbaka! 

Gröna budskap!
Till de äldre barnen finns det tre häftiga och 

informativa planscher att beställa
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Affisch 50x70 cm

Affisch 50x70 cm

En tredjedel 
av 15 - 24 

åringar undvik
er att äta

kött i någon m
ån!

Affisch 50x70 cm
Källa: Rapport från Jordbruksverket mars 2018.

gör den vegetariska lunchen r
olig och 

lärorik med klimatkompisarna! Kontakta 

oss på Findus för att ta del av
 kampanjen. 



Pease, vegansk färs
FINDUS 36406 2 x 1,5 kg

Pease, pulled chili/vitlök
FINDUS 11422 2 x 1,5 kg

Pease, strimlor
FINDUS 26016 2 x 1,3 kg

Quorn, Southern Fried Bites 
FINDUS 10126 5 x 2 kg

Quorn, filé, sprödbakad 
FINDUS 210 5 x 1 kg

Quorn, Emmental schnitzel
FINDUS 2120 2 kg

Quorn, burgare southern style
FINDUS 214 5 x 1 kg (ca 79 x  63 g)

Quorn, filé
FINDUS 491 5 x 1 kg (ca 86 x  58 g)
Quorn, bitar 
FINDUS 492 5 x 1 kg
Quorn, färs 
FINDUS 493 5 x 1 kg
Quorn, strimlor 
FINDUS 10039 3 x 1 kg

Quorn, bullar
FINDUS 10045 3 x 1 kg
Quorn, chili sin carne 
FINDUS 26389 4 kg (2 x 2 kg)
Quorn, burgare 
FINDUS 101349 4,8 kg (5 x 980 g)
Quorn, helgspecial 
FINDUS 10106 3,2 kg (8 x 400 g)

Veggie burgare 
FINDUS 12602 3 kg (ca 32 x 90 g)

Veggie boulette
FINDUS 17223 3 kg (ca 200 x 15 g)

Veggie boulette, liten
FINDUS 17238 3 kg (ca 500 x 6 g)
Veggie korv 
FINDUS 12602 3 kg (ca 32 x 90 g) 
Veggie korv, liten 
FINDUS 25950 3 kg (ca 120 x 25 g)

Veggie färs
FINDUS 17234 3 kg

Enkelt att variera din gröna  
meny med vårt breda utbud!

Hitta ännu mer grönt och vegetariskt på findusfoodservices.se

Protein for the planet ®

Pease är en ny serie veganska pro-
dukter gjorda på proteinrika ärter. 
Produkterna har en köttlik textur och 
ett proteininnehåll på upp till 33%. 
Pease finns i tre olika varianter: färs, 
strimlor och pulled med smak av chili 
& vitlök. Pease är framtidens protein 
då det både är gott och har ett lågt 
klimatavtryck.

Vårt mest välkända vegetariska var-
umärke är Quorn. Quorn är ett fullvär-
digt protein gjort på svamp som är rikt 
på fibrer. Det innehåller alla essentiella 
aminosyror, har en låg salthalt och in-
nehåller inget kolesterol. Nyttigt både 
för dig och planeten! Med Quorn är 
det enkelt att tillaga många favoriträt-
ter i vegetarisk tappning.  

Veggie är ett sojaprotein med köttlik 
textur som många känner igen och har 
provat. Veggie finns i ett flertal fest-
liga varianter som korv, hamburgare 
och bouletter. Precis som de andra två 
alternativen med Pease och Quorn har 
Veggie ett lågt CO2-avtryck och är ett 
klimatsmart alternativ. 
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