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Det ska vara enkelt att äta grönt. Därför har vi tagit fram Pease. Ett veganskt 
ärtprotein, perfekt när du vill variera dig i köket med något som känns lika bra  

för dig som för miljön. Klimatsmart, gott och proppfullt med protein. 

Pease är lätt att smaksätta och passar lika bra i burgare, bowls och tex mex som i lasagne och 
vegetarisk köttfärssås. Tack vare lågt utsläpp av CO2 är Pease ett klimatvänligt val av protein. 

På Findus har vi odlat och förädlat ärter i många år. Det är en del av vårt DNA. Därför känns 
Pease nästan som en självklarhet, ett resultat av att vi tror på ett grönare liv och på  

vegetariska proteiner som en perfekt bas i ny grön matlagning. 

Pease finns idag som färs, strimlor och kryddad pulled med smak av chili & vitlök.  
Dessutom arbetar vi på Findus ständigt med att ta fram nya spännande produkter.

wrap

Pease finns även att köpa i dagligvaruhandeln. Genom att skriva 
ut Pease på menyn skapar du igenkänning. 
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Wok med Pease och Risnudlar
10 portioner

Ingredienser 
1,3 kg Pease, Strimlor
900 g risnudlar, okokta
3 st paprikor
900 g broccolibuketter
3 msk rapsolja
2 dl grönsaksbuljong
2 msk fisksås
2 tsk sesamolja

Kryddsås
0,5 dl soja
0,5 dl rödvinsvinäger
5 tsk färsk ingefära, riven
6 st vitlöksklyftor, pressade
2 tsk honung, flytande
4 msk Hoisinsås

Kärna ur och strimla paprikan. Koka nudlarna enligt för-
packningens anvisningar. Tänk på att inte överkoka, utan  
låt dem behålla lite tuggmotstånd. Blanda ingredienserna 
till såsen. 

Bryn Peasestrimlorna några minuter i hälften av rapsoljan 
i en wokpanna eller stor teflonpanna. Tillsätt grönsakerna 
och resten av rapsoljan, fräs i ett par minuter till. Tillsätt 
kryddsåsen och buljongen. Låt det hela puttra sakta på 
medelvärme i ytterligare några minuter tills grönsakerna 
har mjuknat lite, de ska dock ha kvar ett gott tuggmotstånd. 
Lägg nudlarna i woken (skölj dem hastigt innan under 
kranen). Häll över fisksåsen och sesamoljan. Rör om så att 
nudlarna blandas med övriga ingredienser och värms upp. 
Servera direkt.

 
Pulled Pease Chili & Vitlök i Pita
10 portioner

Ingredienser
1,5 kg Pease, Pulled chili & 
vitlök
Tomatsås
5 dl passerade tomater
1-2 st röd spansk chilifrukt
salt
Yoghurtsås
4 dl turkisk yoghurt
5-6 msk färsk mynta

salt, peppar
Servera med
10 st pitabröd
20-30 st romantica tomater
2 st rödlökar
5-6 dl isbergssallad
feferoni

Värm ugnen till 180 grader. Tillaga Pulled Pease enligt 
förpackningens anvisningar. Dela tomaterna, skiva lök och 
strimla salladen. Tillaga såserna. Dela och skrapa kärnorna 
ur chilin. Hacka den fint. Blanda med passerade tomater 
och salt i en skål. Hacka mynta fint och blanda med yoghurt 
i en skål. Smaka av med salt och peppar. 

Värm pitabröden enligt anvisningarna på förpackningen och 
servera Pulled Pease i bröden med tomat, lök, isbergssallad, 
feferoni och såserna.
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Peasetoppade Bruschettas
10-20 portioner

Ingredienser
400 g malen Pease, Pulled 
chili & vitlök
2 st dagsgamla baguetter
2 st banan-schalottenlök
2 dl ärter
2 dl kikärter
2 st vitlöksklyftor

4 msk rapsolja 
2 dl tomater (gärna gula)
2 msk finhackad basilika
salt & svartpeppar
crème balsamicovinäger 
till garnering

Skala och finhacka schalottenlöken. Krossa kikärterna och 
ärterna lite lätt. Tärna tomaten och pressa vitlöken. Blanda  
allt och tillsätt basilikan och olivoljan. Häll på lite av kikärts-
spadet om det behövs. Var försiktig med att röra så att 
grönsakerna inte mosas sönder allt för mycket. Smaka av 
med salt och peppar. Servera.

Pease Burger Chili High Tower
10 portioner

Ingredienser
1,3 kg Pease, Pulled  
chili & vitlök 
100 g lök, röd
200 g tomat
1 kg morötter
1 kg palsternacka
0,5 dl ättikssprit 12%
1 dl socker
200 g ärter 
 

100 g rödbeta robust 
100 g cheddarost
200 g smetana
30 g koriander
100 g majonnäs
250 g hamburgerbröd, 
Brioche
250 g tomat
150 g romansallad

Värm Pease pulled enligt anvisning på förpackningen.  
Montera burgarna med följande:

Picklad rödlök: rödlökar, finskivade, ättiksprit (12 %),  
socker, vatten, nypa salt. 
Ärtkräm med ost och koriander: Mixa ärter, cheddarost, 
smetana, finhackad koriander.  
Rödbetsdressing mixad rödbetor/majonnäs: Mixa majon-
näs, smetana, kokta/rostade rödbetor

Brioche burgerbröd, tomatskiva, romanasallad. Servera 
rotfruktsstrips av morötter och palsternacka som tillbehör.
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Bolognese med Pease,  
Zucchini-Veggetti & Pasta
10 portioner

Ingredienser
1,5 kg Pease, Färs
2 st zucchini
2 st rödbetor
6 st tomater
2 st gula lökar
2 st morötter
4 st vitlöksklyftor
5 dl grönsaksbuljong  
3 tsk olja

4 tsk kinesisk mushroomsoja
sambal oelek
chiliflakes
rökt paprikapulver
oregano
timjan
salt & peppar

Skala och finhacka/riv rödbetan. Hacka även zucchinin och 
vitlöken. Fräs i hälften av oljan i en kastrull tills grönsaker-
na mjuknat lite. Hacka under tiden tomaterna. Tillsätt de 
hackade tomaterna och buljongen. Krydda efter smak med 
chiliflakes men rikligt med rökt paprika, oregano och timjan. 
Låt sedan såsen puttra försiktigt under lock i minst 10 
min. Skala och grov-riv morötterna. Bryn dem i resterande 
mängd olja och tillsätt soja, salt och peppar.

Tillaga Peasefärsen enligt anvisningarna för panna. Medan  
färsen bryns: Koka upp vatten. Koka sedan Veggettin och 
fintrådig  pasta i ca 3-4 min på svag värme. Häll under tiden 
tomatsåsen över Peasefärsen och låt dem koka ihop en 
stund. Smaka ev. av med mer sambal oelek och kryddorna. 
Häll av kokvattnet från Veggettin och pastan. Lägg upp och 
servera direkt.

 
Ostgratinerad Pease- & rotfrukts-
gratäng med en doft av Salvia 
10 portioner

Ingredienser
1,3 kg Pease, Strimlor
500 g morot
500 g palsternacka
2 st purjolökar, strimlade
6 dl smetana

3,5 dl riven ost 
1-2 msk färsk salvia
salt & svartpeppar efter 
smak

Blanchera morötterna och palsternackan kort och låt rinna 
av. Strimla rotfrukterna och blanda med Peasestrimlorna. 
Blanda purjolöken och smetana, salta och peppra. Täck  
botten i en gratängform med purjoröran och fördela grön-
saksblandningen över. Blanda den rivna osten med finhackad 
salvia (går lika bra med torkad) och strö över. Baka av i  
25-30 minuter i 180 grader, servera direkt med en god  
blandad sallad och nybakat bröd. 

Peaselasagne med Mozzarella  
& fräsch Sallad 
10 portioner

Ingredienser 
1,5 kg Pease, Färs
4 auberginer
salt
5 msk olivolja
500 g spenatblad
9 stora färska lasagneplattor,
förkokta

10 plommontomater, skivade
4 dl färsk basilika
1 dl färsk oregano
2 dl riven parmesanost
4 dl riven mozzarella

Skiva auberginerna och lägg dem i ett durkslag. Strö salt 
över och låt stå i 30 minuter. Skölj av saltet och klappa dem 
torra. Pensla auberginerna med olivolja. Grilla eller stek i 
stekpanna tills de är gyllenbruna på båda sidorna. Tillaga 
Peasefärsen enligt anvisningarna på förpackningen. Förväll 
spenaten hastigt. Lägg den i kokande vatten i 10 sekunder, 
ta upp och låt rinna av. 

Smörj en ugnsfast form. Lägg ett lager pasta i formen  
och täck med Peasefärs, skivade tomater, basilika, oregano,  
aubergine och spenat. Strö över parmesanost och mozza-
rella. Varva lager av pasta, grönsaker och ost. Låt det översta 
lagret vara ost och färsk oregano. Grädda lasagnen i 175 
grader i 35-45 minuter eller tills lasagnen är genomvarm 
och plattorna mjuka. 

Mustig Peasegryta med  
Blomkål & Sötpotatis 
10 portioner

Ingredienser
1,5 kg Pease, Pulled chili & 
vitlök
2 st gula lökar
2 st purjolökar
2 st palsternackor
2 st blomkålshuvud
1 kg sötpotatis
3 st morötter
4 st vitlöksklyftor

4 msk rapsolja 
2 påsar äkta saffran 
3 dl röda linser
1l grönsaksbuljongtärningar
2 msk tomatpuré
2 msk ättika 
4 tsk torkad timjan
salt & svartpeppar

Skala och grovhacka gul lök och purjolök. Skala och tärna 
palsternacka, sötpotatis, blomkål och morot grovt.  
Finhacka vitlöken.

Hetta upp oljan i en gryta och lägg i saffran. Fräs lök och 
vitlök mjuk (tillsätt ev. vatten) och lägg sedan i purjolök, 
palsternacka, potatis och morot. Fräs någon minut till. 
Tillsätt linser, buljongtärning, vatten, ättika och timjan och 
låt småputtra tills linserna och grönsakerna mjuknat. Häll 
på mer vatten om det behövs. Var försiktig med att röra så 
att grönsakerna inte mosas sönder. Smaka av med salt och 
peppar. Servera gärna med basmatiris, Nan-bröd och Raita. 
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Pease Pulled
Findus 11422 

En modern vegansk produkt med 
härligt “bite” och perfekt hetta från 
chili och vitlök. Prova i burgare, 
i pitabröd eller i texmex. Passar 
även bra i mustiga grytor eller i 
fräscha sallader. 

27 g protein per 100 g
3 kg (2 x 1,5 kg)

INGREDIENSER: Vatten, ärtprotein 23 
%, VETEGLUTEN, HAVREMJÖL, ärtfiber, 
rapsolja, tomatpuré, äppelcidervinäger, salt, 
kryddor (bl a chili 0,03 %, lök), vitlökspuré 
0,11 %, rosmarinextrakt och vitlökspulver. 

NYTT PROTEIN FRÅN ÄRTAN 

UPPTÄCK allt om PEASE PÅ findusfoodservices.se

Pease Färs
Findus 36406 

Naturell vegansk färs som är lätt 
att krydda upp och sätta din smak 
på. Använd brett i alla populära 
färsrätter som bolognese, gratänger 
och texmex. 

32 g protein per 100 g
3 kg (2 x 1,5 kg)

INGREDIENSER: Vatten, ärtprotein 32 %, 
maltextrakt (av KORN), FULLKORNS- 
HAVREMJÖL, ärtfiber, rapsolja, potatis- 
stärkelse, svamppulver, tomatpulver, salt, 
lökpulver, kryddextrakt och kryddor. 

Pease Strimlor
Findus 26016

Naturell vegansk råvara som du har 
full frihet att smaksätta själv. Bra 
textur och god “bite“ gör Strimlor 
mångsidig och perfekt i allt från 
bowls till wok, texmex och grytor. 

33 g protein per 100 g
2,6 kg (2 x 1,3 kg)

INGREDIENSER: Vatten, ärtprotein 28 %, 
VETEGLUTEN, HAVREMJÖL, ärtfiber,  
rapsolja, salt, lökpulver, kryddor och  
rosmarinextrakt.

Pease är en serie veganska produkter gjorda på proteinrika ärter. Perfekt för att 
variera menyn och passar lika bra i burgare, bowls och texmex som i lasagne och 

vegetarisk köttfärssås. Tack vare lågt utsläpp av CO
2
 är Pease dessutom klimatsmart. 

Kort och gott, Pease är för alla som vill göra livet bättre med god och bra mat.

PULLED STRIMLOR FÄRS
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