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Blomkålmix

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

Grønnsaksmiks basert på små blomkålbuketter, aspargesbønner, 
rød paprika og brokkoli. Sprø, delikat, fargerik miks med god 
smak og er meget anvendelig. Løsfryst, lett å porsjonere, gir 
minimalt svinn.

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 i 
6-9 min. 

Ferdig ved kjernetemperatur v/70 °C
Må gjennomvarmes før servering.

2 KG
BLOMKÅLMIX   
2 kg 

4x2 kg
EPD: 5685 821

Næringsinnhold  per 100 g
Energi 142kj/34 kcal
Fett 1,2 g
hvorav mettet fett 0,1 g
Karbohydrater 3 g
hvorav sukkerarter 2,3 g
Fiber 2,4 g
Protein 1,6 g  
Salt 0,5 g

Findus Foodservice ønsker å inspirere til 
økt bruk av grønne løsninger på menyer. 
Enkle, smarte og gode løsninger som vil 
gjøre din arbeidshverdag enklere!

Vi lanserer to nye grønnsaksblandinger – Bønne
blanding med erter og Blomkålmix med asparges
bønner og paprika. Begge produsert i vår fabrikk i 
Tønsberg. De passer begge fint som tilbehør i de 
fleste retter – og kan også brukes som base i f.eks 
supper, paier eller salater.

løsninger
til din meny!

Grønne

med aspargesbønner og paprika



INGREDIENSER 

1,5 kg Blomkålmix med
 aspargesb ønner og 
 paprika
2 stk  grønnkål
200 g  kokt grønnkål
1 dl  oliven olje
50 g  revet parmesan
50 g  cashew nøtter
2 stk  lime

SLIK GJØR DU:  
Lag pesto med grønnkål, parme-
san, olje og cashew nøtter.
Friter eller ovnsbak resten av 
grønnkål bladene. Stek opp 
blomkålmiksen og anrett den  
med fritert grønnkål og pesto. 
Server gjerne med godt brød.

10
porsjoner

Blomkålmix med aspargesbønner og 
paprika 4x2 kg EPD 5685 821

Blomkålmix  
salat
med grønnkålpesto



MED ERTER

Bønneblanding med erter

INGREDIENSER:   
Edamamebønner (SOYA) 22,5%, 
aspargesbønner 22,5%, cannel-
linibønner 17,5%, erter 15%, rødløk, 
SOYASAUS (inneholder HVETE), 
grønnsakspulver, rapsolje, løkpulver, 
krydder (bl.a pepper, spisskummen), 
krydderekstrakt (bl.a gurkemeie), 
hvitløkspulver, løpstikke, sitron-
konsentrat, risstivelse. 

Plantebasert miks med edamame-, cannellini- og aspargesbønner 
samt erter og rødløk. En proteinrik, delikat & fargerik miks – lett 
krydret. Løsfryst – fleksibel i bruk, meget anvendelig på ulike 
menyer. Bønner er god proteinkilde!

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 i 
6-9 min.

Ferdig ved kjernetemperatur v/70 °C
Må gjennomvarmes før servering.

2 KG

BØNNEBLANDING MED 
ERTER 2 kg 

4x2 kg
EPD: 5685 912

Næringsinnhold  per 100 g
Energi 351kj/84 kcal
Fett 2,5 g
hvorav mettet fett 0,3 g
Karbohydrater 6,6 g
hvorav sukkerarter 2,4 g
Fiber 5,3 g
Protein 6,1 g  
Salt 0,59 g

Lett krydret



Bønne- 
blanding

Bønneblanding med erter, lett krydret 
4x2 kg EPD 5685 912

Koreansk

INGREDIENSER:   
1 kg Bønneblanding med erter
100 g  risnudler
1  agurk
3  hjertesalat, vasket
2 dl  soyasaus
½ dl  sesamolje
1 fedd  hvitløk
1  rød chili
1 ss  brunt sukker

Slik gjør du:  
Kok risnudler etter anvisning på 
pakken, og kjøl dem ned i kaldt vann.

Smelt sukker i en liten panne og 
tilsett soyasaus, sesamolje, hakket 
hvitløk og hakket chili. Dette kokes 
forsiktig opp, og tilsett litt sesamfrø i 
sausen. Kutt agurk i grove biter, tilsett 
bitene i sausen mens den er lun.

Stek bønnemiksen. Legg nudler i 
hjertesalaten, ha over litt bønneblan-
ding og agurk på toppen. Server med 
saus ved siden av og resten av 
agurken. Pynt gjerne med thai 
basilikum og lime som tilbehør.

10
porsjoner



God fagkunnskap – gode måltidsløsninger

INGREDIENSER 

200 g Bønneblanding med erter
200 g  Blomkålmix med
 aspargesb ønner og 
 paprika
3 brett  Butterdeig
100 g  blandet frø
100 g  kokt grønnkål
0,5 dl  olivenolje
50 g  revet parmesan
50 g  cashewnøtter

SLIK GJØR DU:  
Tin butterdeigen. Lag pesto med 
grønnkål, parmesan, olje og  
cashew nøtter.

Del butterdeigen i fire avlange  
stykker og pensle kantene med egg. 
Dryss påfrøblanding på kantene.

Legg på bønneblanding og blomkålmix 
og stek i ovn på 180 °C i ca 15 min.

Fordel litt grønnkålpesto ut over 
stykkene og server.

Bønneblanding med erter 4x2 kg EPD 5685 
912 Blomkålmix med aspargesbønner og 
paprika 4x2 kg EPD 5685 821  Butterdeig  
1x5 kg EPD 654 947

10
porsjoner

Butterdeigs-
med grønnsakerpai



INGREDIENSER 

1 kg Bønneblanding med erter
150 g Løk, ternet
5 fedd hvitløk
400 g tomatpulp
1 liter  grønnsaksbuljong
1 dl  olivenolje
 salt & pepper
1 kvast  fersk basilikum

SLIK GJØR DU:  
Stek løken og ha den i en panne 
med olivenolje. Fres dette til den 
blir gylden, tilsett bønneblanding, 
hvitløk og tomat. Rør dette
sammen i et par minutter. Tilsett 
buljong, kok opp og la koke i ca 10 
min. Smak til med salt og pepper 
og ha basilikum over. Server med 
revet parmesan og godt brød.

10
porsjoner

Minestrone- 
suppe

Bønneblanding med erter 4x2 kg EPD 5685 912
Løk ternet 3x2 kg EPD 1107 887



FINDUS FOODSERVICES  
– FOR KOKKER
Vårt mål er å tilby smakfulle 
produkter basert på gode råvarer.  
Vi ønsker å bidra til at våre kunder 
gir sine gjester inspirerende 
matopplevelser på menyen.
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INGREDIENSER 

10 stk  Torsk i serveringsstykker
500 g Bønnemiks med vinagrette
500 g Gulrotmiks Kvartert
500 g Blomkålmix med
 aspargesb ønner og 
 paprika
200 g risnudler
20 stk frisk asparges
 frisk salat
2 dl  soyasaus
1  rød chili
1 ss  sesamfrø
1 ss  brunt sukker
2 fedd  hvitløk

SLIK GJØR DU:  
Stek torsken og guleroten i en panne, 
hell i litt soyasaus på slutten slik at 
dette får litt farge av den og dryss litt 
sesamfrø på dette. Kok risnudler, og 
varm opp bønner og Blomkålmix. 
Hell litt olje i en panne og fres lett 
hvitløk, chili og sesamfrø, tilsett 
sukker og la dette smelte inn og hell 
på soyasaus. Kok opp og kjøl den 
ned. Anrett salaten i en bowl og 
server sausen ved siden av.

10
porsjoner

torsk
Soyastekt

Les mer om nyhetene på www.findusfoodservices.no
Sammensetningen av ingredienser i produktene kan bli endret. Les derfor alltid ingredienslisten på pakningens etikett. 
Ved spørsmål kontakt Findus Norge AS,  Matforum Divisjon Foodservices. E-mail: findus.foodservices@no.findus.com  
www.findusfoodservices.no Tlf: 66 85 40 00 

For mer inspirasjon og fristende oppskrifter, følg oss på:

findusfoodservicesnorge findusfoodservices

Torsk i serveringsstykker 50-80 g MSC 1x5 kg  
EPD 2122 315 Bønnemiks med vinaigrette 2x2 kg 
EPD 4466 140 Gulrotmiks Kvartert 3x2kg EPD 
2028 470 Blomkålmiks med aspargesbønner og 
paprika 4x2 kg EPD 5685 821


