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Inspirasjon til kampanjeprodukter

August og september 2021



Quinoa Bowl

10 porsjoner

Ingredienser:

• 1 kg Quinoa Pilaff

• 500 gr Falaffel

• 1 agurk skjært  på langs 

• 5 tomater grovkuttet

• Noe  koriander

• 500 gr Mango halve/ eller biter

• 1 rød chilli

• 1 ss koriander grovhakket

• 1 tskj olje

• 1 ss sitron saft

• ½  hakket rødløk

Slik gjør du:

Stek Quionoa Pilaffen slik at den blir litt «tørr». 
Varm Falaffel boller etter anvisning. Lag mango salsa med ingredienser over og anrett pent i en bowl.

BESTILLINGSNUMMER:
EPD 5463 773 Quinoapilaff m/ linser og brokkoli 4x2,5kg
EPD 933 119 Falafel kikertboller 1x4kg - alternativ: EPD 4855 110 Vegetarboller 16gr 1x6kg  –
EPD 1177 229 Mango - halve u/stein 2x1,35kg EPD 4261 137 Mangoterninger 5x1kg



Veganburger med syltet 
rødkål og rømmedressing
10 porsjoner
Ingredienser:
10 stk Vegan Burger 100g - erteprotein
10 stk grove burgerbrød eller rundstykker
1200 gr Pommes frites rettkutt m/ skall 12x12
300 gr finstrimlet rødkål
2 dl hvitvins eddik
1 dl sukker
300 gr rømmedressing
Litt basilikum 

Slik gjør du:
Legg rødkål i lake med eddik og sukker i ca 30 min og hell av væske
Stek burgere og pommes frites.
Anrett burger med rødkål, rømmedressing og litt basilikum.

Bestillingsnummer:
EPD: 5696 596 Pommes frites rettkutt m/ skall 12x12 5x1,8kg 
EPD: 5702 329 Vegan Burger 100g - erteprotein 1x2kg



Veggie burger med ertekrem 
& sprø, digge grønnsaksfries

10 porsjoner

Ingredienser:

• 10 stk Veggieburger, rispanert 

• 1 kg Grønnsaksfries  Nordic style

• Crispi salat

• 1 stk rødløk

• 2 stk tomat

• 300 gr erter

• 1 ss smør

• ½ dl fløte

Slik gjør du:

Stek de rispanerte veggieburgere og grønnsaksfries etter anvisning på pakken. Lag 
ertekrem og anrett burgeren med salat, rødløk, tomat og grønnsaksfries.

Ertekrem:
Kok ertene hurtig opp og sil av vannet. Ha i smør og fløte og kjør lett med stavmikser eller 
hurtig hakker. Den skal være litt i grov konsistensen. Smak til med salt og pepper.

BESTILLINGSNUMMER:
EPD 4954 483 Veggieburger, rispanert 120gr, 1x4,8kg
EPD 5458 005 Grønnsaksfries Nordic Style 3x2kg 
EPD 4706 248 Erter Petit Pois 3x2 kg



10 porsjoner

Ingredienser:

1kg bønneblanding med erter

100 gr risnudler

1 agurk

3 hjertesalat - vasket

2 dl soyasaus

½ dl sesam olje

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 sesam frø i sausen. 

Kutt agurk i grove biter, tilsett bitene i sausen mens den er lun.

Stek bønnemiksen lett.  Legg nudler i hjertesalaten, ha over litt bønnemiks 

og agurk på toppen.  Server med saus ved siden av og resten av agurken. 

Pynt gjerne med thai basilikum og lime som tilbehør.

Bestillingsnummer: 

EPD: 5685 912 Bønneblanding med erter, lett krydret 4x2kg

Koreansk bønnemiks



10 porsjoner

Ingredienser:

1,5kg blomkålmiks

2 stk grønnkål 

200 gr kokt grønnkål

1 dl oliven olje

50 gr revet parmesan

50 gr cashew nøtter

2 stk lime

Slik gjør du:

Lag pesto med grønnkål, parmesan, olje og cashew
nøtter.

Friter eller ovnsbak resten av grønnkål bladene. Stek 
opp blomkål miksen og anrett den med fritert grønnkål 
og pesto. Server gjerne med godt brød

Bestillingsnummer:

EPD 5685 821: Blomkålmiks med aspargesbønner og 
paprika 4x2kg

Blomkålmiks salat med 
grønnkål pesto



10 porsjoner

Ingredienser:

1kg Bønneblanding

6 stk store hvetetortillas

200 gr revet ost

400 gr tomat pulp

50 gr tacomiks krydder

Olivenolje til steking

Slik gjør du:

Stek bønnemiks etter anvisning og tilsett 

tacokrydder  og tomatpulp. La dette koke litt inn til 

det blir litt tørt.

Legg en tortilla i en stekepanne eller på et gastro

brett. Spre bønneblandingen utover i et tynt lag og 

ha rikelig med ost på før du legger en tortilla til 

som «lokk». Stek til de blir lett gylden og osten har 

smeltet. Del i porsjonsstykker og server med 

guacamole og salsa. Pynt gjerne med litt syltet 

rødløk og koriander.

Bestillingsnummer: 

EPD: 5685 912 Bønneblanding med erter 4x2kg

Quesdillas med 
bønneblanding



Ingredienser:

30 stk Fisk røstipanert 50g

1kg blomkål buketter mini

1kg blomkål miks

1 l melk

Salt og pepper 

Slik gjør du:

Stek fisken etter anvisning. Kok blomkålbuketter i 

melk til de er møre. Sil av melken, ha blomkålen i

en blender eller bruk stavmikser. Tilsett litt melk til 

du får en passe puré. Tilsett litt salt og pepper for 

smak. Stek blomkål miks i litt oliven olje. Server 

puré og fisk med blomkålmiks.

Bestillingsnummer:

EPD 2752 723: Blomkålbuketter 4x2kg:

EPD: 5468384 Fisk røstipanert 50g MSC 1x4kg 

EPD: 5685 821 Blomkålmiks med aspargesbønner 

og paprika 4x2kg

Fish Røsti med blomkålpure
og blomkålmiks


