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Kategorier i fokus 2021

3

• Potato – Sortiment

• Fish – Fish’n Chips, 

• Plantebasert– Green Cuisine 

• Grønnsaker – Prepared vegs

concepts



Fremtidens protein er grønt og
uforløst potensiale er enormt! 

4Kilde: * Eat Lancet rapporten, ** Ispos: Norske Spisefakta 2020,Totalrapporten Frukt & Grønt 2019, *** MarketsandMarkets™ 

• For et sunt & bærekraftig 
kosthold skal belgfrukter stå for 
36% av totalt, fremtidig 
proteininntak*

• Andel forbrukere som vil 

begrense kjøttforbruket 

fortsetter å øke markant 

• Trenden er drevet mer av miljø 

enn helsemessige hensyn **

FORVENTER 

ENORM VEKST!

• Det globale, plantebaserte 

proteinmarkedet anslås å vokse med 

en CAGR på 14,0% fra 2019, og nå en 

verdi på 

40,6 mrd dollar innen 2025 ***

VI SPISER STADIG MER 

BØNNER, OG DE UNGE 

LEDER AN…

% forbrukere som vil redusere kjøttforbruket

STADIG FLERE VIL KUTTE NED PÅ 
KJØTTFORBRUKET

DOBLING AV 

BELGFRUKTKONSUMET 

INNEN 2050

• 56% av befolkningen anser 

protein for å være et av de 

viktigste næringsstoffene å få i 

seg (66% i aldersgruppen 15-24 år) **

Totalt 15-24 år



Felles mål om 

+20% konsum innen 2021
Men TOTALkonsumet går ned 

siste 2 år…

Økt konsum gjennom 
SMAK & CONVENIENCE

Finne vår naturlige plass i 

eksisterende repertoar

Vi skal hjelpe folk spise 300 g grønnsaker per dag og

således vokse kategorien
Vi skal triple markedet!

- fra 110→ 300 g

NYE, MODERNE FINDUS 

GRØNNSAKER

Fryst
+ x%

Kilde: Totaloversikten 2018, Opplysningskontoret for frukt & grønt 



LANSERINGER UKE 18 2021



• HVA:
• Plantebasert mix med edamame-, cannellini-

og aspargesbønner samt erter og rødløk
• Proteinrik, delikat & fargerik miks – lett krydret
• Løsfryst – fleksibel i bruk, meget anvendelig på 

meny 
• Bønner er god proteinkilde – mye «sunnhet», 

vegansk

• HVORFOR:

• Den grønne bølgen fortsetter – «bønner» er i 
vekst

• «Grønt» er FS MWB, «category captain» = 
innovator

• FS trenger flere «ready-to-use»-løsninger som 
kan inspirere til mer «grønn» meny & grønnere 
buffeter

• Møte økende etterspørsel til flere enkle grønne 
retter

Bønneblanding med erter, 
lett krydret 

FAKTA:  
EPD 5 685 912

Findus 96 01 0685

8 kg (4 x 2kg)



Bønneblanding m/erter, lett krydret
8 kg (4x2 kg) – Larvik

INGREDIENSER: 

• Edamamebønner (SOYA) 22,5%, aspargesbønner 
22,5%, cannellinibønner 17,5%, erter 15%, rødløk, 
SOYASAUS (inneholder HVETE), grønnsakspulver, 
rapsolje, løkpulver, krydder (bl.a pepper, 
spisskummen), krydderekstrakt (bl.a gurkemeie), 
hvitløkspulver, løpstikke, sitronkonsentrat, risstivelse. 

TILBEREDNING:

• Tilberedes fra dypfryst tilstand.

• Kombiovn: Legges i lave bakker, litt olje, bakes v/180 
°C  ca. 10 min. rør om av og til. 1 pose pr. bakk

• Panne – tilsett litt olje, middels varme  6-9 min.

• Ferdig ved kjernetemperatur v/70 °C

• Må gjennomvarmes før servering.

Anvendelig og godt! 
Supergode 

tilbakemeldinger!
Enkelt å lykkes med!

EPD 5 685 912



HVA:

• Mix basert på små blomkålbuketter, 
asparges, rød paprika og broccoli

• Sprø, delikat, fargerik miks med god 
smak, anvendelig 

• Løsfryst, lett å porsjonere, gir minimalt 
svinn

HVORFOR:

• FS trenger flere «ready-to-use»-
løsninger som kan inspirere til økt 
«grønn» meny & nye løsninger

• Videreutvikle grønnsaksblanding 

• Enkelt og smakfullt

Blomkålmix med asparges og paprika 
Larvik

FAKTA:
EPD  5685 821

Findus  96 015 636
8 kg (4 x 2kg)



Blomkålmix med asparges og paprika 
8 kg (4 x 2kg) – Larvik

• INGREDIENSER: 

• Blomkål 30 %, aspargesbønner 21 %, rød paprika 17 %, 
brokkoli, rødløk, vann, rapsolje, salt, limeblad, risstivelse, 
rød chili, koriander. Grønnsaker 93%  

• TILBEREDNING:

• Tilberedes fra dypfryst tilstand.

• Kombiovn: Legges i lave bakker, litt olje, bakes v/180 °C  
ca. 10 min. rør om av og til. 1 pose pr. bakk

• Panne – tilsett litt olje, middels varme  6-9 min.

• Ferdig ved kjernetemperatur v/70 °C

• Må gjennomvarmes før servering. 



Inspirasjonsmateriell fra Findus



THE END!


