
Pandekager

NYHED!

SE HELE VORES 
PANDEKAGE SORTIMENT!

Vi har pandekager til enhver lejlighed:  
til brunch, morgenmad, frokost, aftensmad, 
desserter og meget, meget andet...



økOLOGISK
KARTOFFELPANDEKAGE

nyheD! 

FINDUS 13890 
6 kg (100 x 60 g)
Kartoffelpandekager lavet på revne kartofler. Gyldenbrune og flot stegte 
enkeltfolede økologiske pandekager.

Ingredienser: Kartofler*, ÆG*, MÆLK*, HVEDEMEL*, rapsolie*, RUGMEL*, 
salt og hvid peber*.

*Økologisk ingrediens (100 % økologiske ingredienser af jordbrug oprindelse)



KARTOFFELPANDEKAGER 

med ristede blomkål 

og tyttebÆr
økOLOGISK

KARTOFFELPANDEKAGE

Tilberedning:
Tilbered kartoffelpandekagerne som anvist på emballagen.
Tænd ovnen på 180 grader. Del blomkålen i mindre buketter og 
bland med olie, salt og peber. Bages til blomkålen har fået en fin 
farve cirka 20 – 30 minutter. Herefter tages blomkålen ud af ovnen, 
og persille blandes i.

Tyttebærchutney:
Rødløg skrælles og skæres i tynde skiver. Varm olien i nogle minutter. 
Tilsæt sukker, salt og steg yderligere i nogle minutter. Tilsæt tyttebær 
og vineddike. Lad det hele koge ved svag varme uden låg i cirka 15 – 20 
minutter, til det har en fast konsistens. Stilles på køl. 

Tips!
Du kan med fordel 

tilsÆtte lidt ing
efÆr 

til din chut
ney. 

10 personer

1,2 kg Økologiske kartoffelpandekager, 
Findus 13890
1 kg Blomkål    
0,5 dl Olivenolie   
Salt og peber
20 g Persille, Findus 3193  

Tyttebærchutney
30 g Olie    
540 g Rødløg    
45 g Sukker    
1 tsk Salt    
300 g Tyttebær, frosne   
50 g Hvidvinseddike  



PANDEKAGEr, øKOLOGISKE

PANDEKAGEr, konventionelle

Økologisk pandekage, 
enkeltfoldet
FINDUS 83194
6 kg (100 x 60 g)

Økologisk pandekage, 
dobbeltfoldet
FINDUS 12046
6 kg (100 x 60 g)

Økologisk kartoffel-
pandekage, enkeltfoldet, 
FINDUS 13890
6 kg (100 x 60 g)

Pandekage Amerikansk, 
sødet
FINDUS 93725
5 kg (Ca. 110 x 45 g)

Pandekage, enkeltfoldet, 
usødet 
FINDUS 5552
6 kg (100 x 60 g)

Pandekage, dobbeltfoldet, 
sødet   
FINDUS 8637
6 kg (100 x 60 g)

Pandekage, dobbeltfoldet, 
usødet
FINDUS 5551
6 kg (100 x 60 g)

Crépe med kødfyld
FINDUS 8631
5.98 kg (63 x 95 g)

Pandekage, ufoldet, 
usødet
FINDUS 8639
6 kg (100 x 60 g)

www.findus.dk


