Soja
Soja er et supergodt protein fra sojabønner. Supergode produkter med gode
proteinværdier, så gode - at de kan erstatte kød. Vi har sojafars, sojaburger
og en mini boulette, som også er lavet på soja. Disse sojaprodukter giver
dig mulighed for en grønnere menu, rigtig gode retter med lavt CO2 udslip.
Helt enkelt klimavenligt mad, som mange spiser med glæde.

SUPERGODT – SUPERENKELT – SUPERGRøNT

Sojafars

Findus 17234

Alsidig råvare
Fars bliver spist med glæde i mange forskellige retter:
Lasagne, Moussaka, Tacos og meget andet. Alle står
i kø for at få mere. Brug din klassiske favorit opskrift,
tilsæt sojafars, og du er en miljøhelt.
Ingredienser SOJAPROTEIN 85 %, solsikkeolie, løgpulver, krydderier
(bl.a. muskat, cayennepeber og hvidløg), aroma, æbleekstrakt og E414.
Vægt: 3 kg
Proteinindhold: 21 g / 100 g

Supersmidig!
Jeg er en mini boulette, og det er
supersmart at bruge mig i din ret.

SuperENKELT!
Jeg er klar til hvilken som
helst populær farsret.
0 % dyr, 100 % grønt.

Supergod!
Jeg vinder over alle, som tvivler på
grønne retter. Du falder i, og du vil
bare have mere og mere.

Sojaburger

Findus 12602

100 varianter – 1 burger
Med variation af saucer, tilbehør og brød
er burgeren meget fleksibel. Sojaburgeren
indeholder supergode proteiner fra soja,
som gør, at den også er en miljøburger.
Ganske enkelt kun fordele.
Ingredienser SOJAPROTEIN 53 %, vand,
solsikkeolie, stivelse, ÆGGEHVIDEPULVER,
aroma, æbleekstrakt, sukker, salt og
krydderier (bl.a. muskat, hvidløg) og E414.
Vægt: 3 kg, ca. 34 x 90 g
Proteinindhold: 18 g / 100 g

BOULETTE, Mini

Findus 17238

Bare en til og en til og….
Mini boulette, lille og smart, god i en
salat, pitabrød eller på buffeten. Nem
at bruge sammen med andre råvarer til
en grøn ret, med både god smag og højt
proteinindhold.
Ingredienser SOJAPROTEIN 45 %,
vand, solsikkeolie, gulerod, løg, stivelse,
ÆGGEHVIDEPULVER, tomatpuré, aroma,
løgpulver, æbleekstrakt, sukker, salt og
krydderier (bl.a. muskat, hvidløg) og E414.
Vægt: 3 kg, ca. 750 x 4 g
Proteinindhold: 16 g / 100 g

Vi elsker det grønne køkken
Fremtidens mad er grønnere og mere varieret end nogensinde. Den får os til at føle os godt tilpas, og
vores omgivelser får det bedre. Det er egentligt ikke så underligt, at mange vil spise grønnere. Hos Findus
udfordrer vi derfor vores måde at tænke på omkring smag og komposition for, at det skal være nemt og
sjovt for dig, at servere en grønnere menu, som møder større og stadig stigende interesse.
Vores grønne køkken er et lystigt køkken, selvfølgelig fyldt med et mix af grøntsager og proteiner fra
planteriget. Inspirationen flyder, gode klimavenlige opskrifter bliver til, og nye produkter tager form. Vi
tilbyder allerede i dag markedets bredeste sortiment af grønne retter.
Vi har haft et grønt hjerte de sidste 75 år, og vi elsker den grønne tid, vi lever i. Uanset om du laver det
hele fra bunden, laver noget hurtigt, tilbereder til en voksen eller et barn, kan vores grønne køkken tilbyde
dig alt, hvad du behøver for at få en sjov, varieret og klimavenlig menu.
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