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INTRODUSERER

Pease er en ny vegansk råvare basert på erteprotein. Den er
rik på protein og passer naturlig inn i et grønnere kosthold.
Pease er lett å smaksette og passer like godt i burgere,
bowls og tex-mex som i lasagne eller i en vegetarisk
”kjøttsaus”. Takket være lavt utslipp av CO2 er Pease
dessuten klimasmart. Kort fortalt - Pease er for alle
som ønsker å leve bedre med fokus på vegetarisk mat.
Findus har dyrket og foredlet erter i mange år. Erter er en del av vårt DNA.
Vi har utviklet Pease fordi vi tror på et grønnere levesett og på vegetariske
proteiner som en god base i ny grønn matlaging. Vi ønsker at du skal
oppdage nye muligheter for å lage spennende vegansk mat basert på erter.

PEASE STRIM
LER

Findus har markedets bredeste sortiment både av grønne og vegetariske
produkter - Quorn, falafel, grønnsaksblandinger, grønnsaksmedaljonger
og ulike vegetarburgere. Med Pease vil man kunne variere menyen med
et nytt protein fra planteriket. Et nytt tilskudd til det grønne kjøkken
hvor man ønsker inspirasjon til spennende oppskrifter. Uavhengig
om du helst ønsker å lage mat fra bunnen, komponere småretter,
lunsj eller middag så tilbyr vi i Findus alt du behøver for å lage
spennende nye grønne retter i en klimasmart meny.
Pease finner du som Strimler, Farse og Pulled med Chili & Hvitløk.
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Ljummen sallad med Chili Garlic, se recept på sid. 4.

GRATENG

BURGER

BRUSCHETTA

WOK

Wok med Pease og risnudler

Pease Pulled, chili og hvitløk i pita

10 porsjoner

10 porsjoner

Ingredienser
1,3 kg Pease Strimler
– EPD 5207428
900 g risnudler, ukokte
3 stk paprika
900 g brokkolibuketter
- EPD 2752632
3 ss rapsolje
2 dl grønnsaksbuljong
2 ss fiskesaus

2 ts sesamolje
Kryddersaus
0,5 dl soya
0,5 dl rødvinseddik
5 ts fersk ingefær, revet
6 stk hvitløkbåter, hakket
2 ts honning, flytende
4 ss hoisinsaus

Kutt paprika i strimler. Kok nudlene som anvist på pakken,
og skyll de i kaldt vann. Ikke overkok nudlene, la de beholde
litt tyggemotstand. Bland sammen ingrediensene til
kryddersausen.
Stek Pease Strimlene i 2 ss rapsolje i en wokpanne eller
en stor teflonpanne. Tilsett grønnsakene sammen med 1
ss rapsolje, stek i et par minutter til. Tilsett kryddersausen
og buljongen. La det hele putre i noen minutter på middels
varme til grønnsakene har blitt litt møre. Husk at grønnsakene skal beholde godt med tyggemotstand. Legg nudlene i
woken. Hell over fiskesaus og sesamolje. Rør slik at nudlene
blandes med de øvrige ingrediensene, varm opp og server.

Pease toppede bruschetta
10-20 porsjoner
Ingredienser
400 g Pease Pulled, chili &
hvitløk, rives i mindre biter
– EPD 5207477
2 stk dagsgamle baguetter
Tomat & ertepesto
2 stk sjalottløk
2 dl Findus Petit Pois Erter
– EPD 4706248

2 dl kikerter (ferdig kokte)
2 stk hvitløksbåter
4 ss rapsolje
2 dl tomater (gjerne gule)
2 ss finhakket basilikum
salt & sort pepper
kremet balsamicosirup til
garnering

Stek Pease Pulled i en panne etter anvisning på pakken.
Skrell og finhakk sjalottløk. Hakk kikertene og ertene lett.
Skjær tomater i terninger og finhakk hvitløk. Bland alt
sammen og tilsett basilkum og olivenolje. Tilsett litt av
kikertkraften om det blir behov. Vær forsiktig med å røre
for mye. Grønnsakene skal ikke moses. Smak til med salt
og pepper.
Baguettene kuttes i skiver. Drypp over litt olivenolje og stek
i ovn på brett i 200 ºC i ca 5-7 min. Smør over tomat og
ertepesto, stekt Pease Pulled og pynt med balsamicosirup
og litt ruccolasalat.

Ingredienser
1,5 kg Pease Pulled, chili &
hvitløk – EPD 5207477
Tomatsaus
5 dl hakkede tomater
1-2 stk rød chili
salt
Yoghurtsaus
4 dl tyrkisk yoghurt

5-6 ss frisk, hakket mynte
salt, pepper
Server med
10 stk pitabrød
20-30 stk cherry tomater
2 stk rødløk
1 stk isbergssalat
jalapeño

Varm opp ovnen til 180ºC. Tilbered Pease etter anvisning
på pakken. Del tomatene, skjær løk i skiver og riv salaten.
Tomatsaus; Chili hakkes smått og blandes sammen med
hakkede tomater, smak til med salt. Yoghurtsaus; finhakk
mynte og bland med yoghurt. Smak til med salt og pepper.
Varm pitabrød etter anvisning på pakken og server Pease
Pulled i pitabrød med tomat, løk, isbergssalat, jalapeño og
topp med 1 ss yoghurtsaus og 1 ss tomatsaus.

Pease burger high tower
10 porsjoner
Ingredienser
1,3 kg Pease Pulled, chili &
hvitløk – EPD 5207477
200 g tomat
1 kg gulrøtter
1 kg pastinakk
200 g Petit Pois Erter
– EDP 4706248
100 g rødbeter
– EPD 2768570
100 g revet cheddarost
200 g creme fraîche

30 g koriander
100 g majones
250 g burgerbrød/brioche
250 g tomat
150 g romanosalat
Syltet rødløk
3 stk rødløk
2 dl eplesider
4 dl sukker
6 dl vann
1 bit ingefær

Varm Pease Pulled i henhold til anvisning på pakken.
Tilbered syltet rødløk. Skrell ingefær og skjær i skiver.
Kok opp ingefær, eddik, sukker og vann. Kok til sukker er
oppløst. Skrell og skjær rødløken i tynne skiver. Ha løken
i laken og rør godt. Avkjøl i minst 1 time.
Ertekrem med ost og koriander: bland sammen i foodprocessor tinte erter, revet cheddarost, creme fraîche og
finhakket koriander. Rødbetdressing: bland sammen med
stavmikser majones, creme fraîche og avkjølte kokte rødbeter (se tilberedning på pakken). Anrett burgerbrød med
salat og dressing, deretter legger du lag med Pease Pulled,
tomatskive, mer Pease Pulled og ertekrem og topper med
syltet rødløk før du legger på toppen av burgerbrødet.
Server gjerne rotgrønnsaksstrips av gulrøtter og pastinakk
som tilbehør.

Pease lasagne med
mozzarella og fersk salat
10 porsjoner
Ingredienser
1,5 kg Pease Farse
- EPD 5207295
4 auberginer
salt
5 ss olivenolje
500 g spinat
9 store ferske lasagneplater,
forkokte

10 stk plommetomater, i
skiver
1 potte basilikum
1 dl frisk oregano, hakket
2 dl revet parmesanost
4 dl revet mozzarella

Skjær aubergin i skiver og legg dem i dørslag. Strø salt
over og la stå i 30 minutter. Skyll av saltet og klapp dem
tørre. Pensle auberginskiven med olivenolje. Grill eller stek
i stekepanne til de er gyldenbrune på begge sider. Tilbered
Pease Farsen etter anvisning på pakken. Blansjer spinaten
raskt. Legg den i kokende vann i 10 sekunder, ta opp og la
renne av.
Smør en ildfast form. Legg ett lag pasta i formen og dekk
med Pease Farse, skivede tomater, basilikum, oregano,
aubergine og spinat. Strø øver parmesanost og mozzarella.
Legg lag av pasta, grønnsaker og ost. La det øverste laget
være ost og fersk oregano. Stek lasagnen ved 175 ºC i 35-45
minutter eller til lasagnen er gjenomstekt og platene myke.

Pease gryte med blomkål og søtpotet

Pasta Bolognese med Pease
10 porsjoner
Ingredienser
1,5 kg Pease Farse
- EPD 5207295
2 stk squash
2 stk rødbeter
6 stk tomater
200 g løk ternet
- EPD 1107887
200 g gulrotterninger
- EPD 876359
4 stk hvitløksbåter

5 dl grønnsaksbuljong
3 ts olje
4 ts soyasaus
sambal oelek
chiliflakes
røkt paprikapulver
oregano
timian
salt & pepper
800 g tørr pasta

Skrell og finhakk/riv rødbetene. Hakk squash og hvitløk.
Tilsett halvparten av oljen i en gryte og stek grønnsakene
til de har blitt litt myke. Hakk tomater og tilsett i gryta
sammen med grønnsaksbuljongen. Smak til etter eget
ønske med chiliflakes, men godt med røkt paprika, oregano
og timian. La sausen småkoke under lokk i minst 10 min.
Skrell og grovriv gulrøttene. Stek gulrøttene i resten av
oljen og tilsett soya, salt og pepper.
Tilbered Pease Farsen etter anvisning. Kok pasta etter
anvisning på pakken. Hell tomatsausen over Pease Farsen
og la det koke sammen en stund. Smak til med evt. mer
sambal oelek og krydder. Hell av vannet fra pasta. Anrett
med pasta og bolognesesaus. Server med en gang.
TIPS! Kutt 1 squash i strimler og tilsett i pastavannet det
siste minuttet!

10 porsjoner
Ingredienser
1,5 kg Pease Pulled, chili &
hvitløk – EPD 5207477
300 g gul løk - EPD 1107887
200 g purreløk - EPD 1484401
200 g pastinakk
- EPD 4958104
1 kg blomkålbuketter
- EPD 2752632
1 kg søtpotet biter
- EPD 4351284
300 g gulrotterninger
- EPD 876359

4 stk hvitløkbåter
4 ss rapsolje
1 g safran eller gurkemeie
3 dl ferdig kokte linser
1 ltr grønnsaksbuljong
2 ss tomatpuré
2 ss eddik
4 ts tørket timian
salt & sort pepper

Kok linsene etter anvisning på pakken. Finhakk hvitløk.
Varm opp olje i en gryte og tilsett safran eller gurkemeie.
Fres løk og hvitløk mykt og tilsett purreløk, pastinakk, søtpotet og gulrot. Stek i ytterligere noen minutter. Tilsett ferdig grønnsaksbuljong, eddik og timian og la det småkoke til
grønnsakene er blitt møre. Tilsett ferdig kokte linser og mer
kraft om det er nødvendig. Vær forsiktig med å røre for mye.
Grønnsakene skal ikke moses. Smak til med salt og pepper.
Server gjerne basmatiris, Nanbrød og Raita som tilbehør.

Ostgratinert Pease og rotgrønnsaksgrateng med duft av salvie
10 porsjoner
Ingredienser
1,3 kg Pease Strimler
– EPD 5207428
500 g gulrotstrimler
- EPD 4217691
500 g pastinakk - EPD
4958104
200 g purreløk - EPD 1484401

6 dl creme fraiche e.l. (35%
fett)
3,5 dl revet ost
1-2 ss fersk salvie
Salt & sort pepper etter eget
ønske

Bland sammen rotgrønnsaker og Pease Strimlene. Bland
sammen purreløk og creme fraiche, salt og pepper. Dekk
bunnen av en gratengform med purrerøren og fordel
grønnsaksblandingen over. Bland revet ost og finhakket
salvie (tørket fungerer også fint) og strø over. Stek i 25-30
minutter ved 180 ºC, serveres med nybakt brød.
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