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Anamma  
– et sundere  

alternativ
Spinatburgerbolle med kryd- 
dermayonnaise, krølsalat, 
vegansk burgerbøf, grillet 
salat af aubergine, squash, 
rød peber og løg. 

Serveringsforslag 

kødfri burger 

Vegansk gourmethotdog 
med hjertesalat, urtemayo, 
grillet vegansk pølse, hot 
chili ketchup, ost, spirer og 
syltede rødløg.

Serveringsforslag 

kødfri hotdog

Giv dine gæster en god oplevelse
Anamma er det kødfri alternativ til din madlavning. Et  
100 % vegansk produkt for alle, som lægger vægt på bæredyg-
tighed, sundhed og kvalitet. Vi har gjort vores yderste for, at så 
mange som muligt skal opleve, at vegansk og vegetarisk mad både 
smager godt og er nemt at tilberede.

Kødfrie serveringer skal smage godt 
Med Anamma kan du erstatte hakket kød, pølser og burgere i langt 
de fleste af dine tilberedninger og servere retterne for alle. Vores 
produkter er både saftige og proteinrige – og resultatet er præcis, 
som hvis du havde brugt kød. Bare tilsæt smag og krydderier efter 
ønske. Enjoy!

Undgå madspild
Anamma-produkterne er løst frosset i kasser a 3 kg. Det betyder, 
at du aldrig tager for meget op af fryseren, for du kan nøjes med 
at bruge præcis den mængde, du har behov for.

Fri for æg, mælk og gluten

Kun 9 % fedt, kun 0,7 % mættet fedt

12-17 g protein pr. 100 g

Samme konsistens og mundfylde 
som kød

50 % mindre mængde, end når du 
benytter hakket kød 

Anamma er ...



Beklæd en smurt tærteform med tærtedej. Damp spinaten i ca. 3 
min. og smag til med salt. Læg Anamma Vegofars, spinat, hakket 
gul peber, og semidried tomater i tærten. 

Pisk fløde, æg, salt og peber godt sammen og hæld det udover 
tærtefyldet. Fordel fetaost udover og bag tærten i ovnen ved 
175 grader varmluft i ca. 30 min., eller til den er let dirrende i 
midten. Lad tærten hvile i ca. 10 min.  efter bagning.

Server evt. tærten med en grøn salat, friske krydderurter og 
cremefraiche.

 

1 tærtedej

200 g helbladet spinat  

(gerne fra frost) 

400 g Anamma Vegofars 

1 gul peber (175 g)  

125 g semidried tomater  

2 dl piskefløde 

4 æg (s/m)

50 g fetaost (eller salattern) 

friske krydderurter

Vegetar-tærte
til 10 personer

Hvordan ser du udviklingen i markedet på  
veganske produkter? 
Veganske produkter bliver mere udbredt på det danske marked, 
fordi det løser behovet for en mere bæredygtig og inspirerende 
fremtid inden for madlavning med mindre kød.

Hvordan oplever du at lave vegansk mad med  
vores produkter?  
Anamma er et godt produkt og det helt rigtige valg, når man vil 
lave spændende og proteinrige retter, der er 100 % veganske.

Christina Larsen, Cateringlandsholdet

Fremtidens mad  
bliver mere vegansk 



Sauter finthakket løg, hvidløg, gulerødder, bladselleri og røde 
pebre i olivenolie. Kom balsamicoeddike, hakkede tomater, 
tørrede krydderier, Anamma Vegofars og friskkværnet  
peber i. Lad Anamma Vego ragu  simre under  
låg i ca. 30 min. Smag til med salt og peber.  

Server Anamma ragu til pasta, ris,  
brød, mos, eller som fyld i pitabrød,  
tærter, pirogger eller grøntsager.

 

4 spsk. olivenolie

2 løg (240 g)

5 fed hvidløg 

2 gulerødder (200 g)  

3 stængler bladselleri (150 g)

2 røde pebre (350 g)

2 spsk. balsamicoeddike  

1600 g hakkede tomater  

4 spsk. tørrede krydderier  

(basilikum, oregano og timian)

500 g Anamma Vegofars 

salt og friskkværnet peber 

til 10 personer

Grundopskrift på  
Vegetar-ragu

Krydr og steg skiver af portobello- 
svampe i olivenolie. Tilføj dem til 
grundopskriften sammen med Kavli 
Linser.
Server med hakket persille, nybagt 
brød, ris, pasta eller grøntsager 
eller lav din egen spaghetti af 
grøntsager med en spiralizer.
 

Veganer  

Vegansk ragu med  

svampe & linser

Tilsæt spidskommen, kaffe, hakket chokolade og 
Kavli Chili Beans til grundopskriften. 

Server med hakkede forårsløg, rød chili og 
cremefraiche og spis den til ris, tortilla, wraps, 
brød eller salat. 

Udskift 400 g hakkede tomater med 400 g 
cremefraiche eller yoghurt. Udskift de tørrede 
krydderier med stødt ingefær, kanel, karde-
momme, gurkemeje, nelliker og spidskommen. 

Server indisk vego med f.eks. peanuts, ananas, 
kokosflager, rosiner, tørret frugt, forårsløg, kori-
ander, mynte, raita, naanbrød eller ris. 

Prøv også …
Chili sin carne

Indisk Vego

Værsgo!

Masser af lækre retter  

     uden kød



Udskift de tørrede krydderier med Tex 
Mex krydderiblanding og tilsæt Kavli 
Red Kidney Beans, grøn peber og majs 
til grundopskriften. Skal den være 
ekstra spicy så hak lidt jalapenos og 
kom i. 

Gratiner lasagnen med rød cheddar. 

Server med salat og evt. salsa, jalape-
nos, guacamole og cremefraiche. 

Udskift de tørrede krydderier med revet 
frisk ingefær og citrongræs.  Kom evt. 
lidt soya og fiskesauce i. Udskift 400 g 
tomatsauce med kokosmælk og tilsæt 
hakket rød peber.  

Smag mornaysaucen til med rød  
eller grøn karrypasta.

Server med hakkede forårsløg, lime,  
mynte eller koriander. 

Sauter finthakket løg, hvidløg og gulerod i olivenolie. Hæld 
hakkede tomater, tørrede krydderier, Anamma Vegofars og  
friskkværnet peber. Lad saucen simre under låg i ca. 20 min. 
Smag til med salt og peber. Fordel Anamma Vegosauce, lasagne- 
plader og mornaysauce lagvist i et ildfast fad. Start med Anam-
ma Vegosauce og slut af med mornaysauce. Fordel gratinering-
sost på mornaysauce og slut af med rasp. Bag lasagnen i ovnen 
ved 200 grader varmluft i ca. 30-35 min. 

Lad lasagnen hvile i ca.10 min. inden servering.

Server evt. lasagne med tomatsalat og friske krydderurter.  

4 spsk. olivenolie 

2 løg (240 g)

5 fed hvidløg

2 gulerødder (200 g)

1600 g hakkede tomater 

4 spsk. tørret krydderier  

(basilikum, oregano og timian)

500 g Anamma Vegofars 

500 g lasagneplader (tørrede) 

1 l mornaysauce (ostesauce)

150 g gratineringsost

3 spsk. rasp

salt og friskkværnet peber

til 10 personer

Grundopskrift på  
Vegetar-lasagne  

Prøv også …
Mexi lasagne  

Asia lasagne

Udskift lasagne plader med skiver 
af squash/aubergine eller vælg 
dem uden æg. Udskift mornaysauce 
med hjemmelavet opbagt sauce af 
olivenolie, hvedemel og sojamælk/
kokosmælk. Smag til med salt, 
peber og muskatnød. Undlad grati-
neringsost, men kom i stedet lidt 
olivenolie ovenpå.  

Server med friske krydderurter. 

Veganer  

Vegansk lasagne med 

auberginer & squash

Masser af lækre retter  

     uden kød
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Vi kender danskernes madvaner og trends
Orkla Foods Danmark har en unik historie, og vi kender danskernes madvaner. 
Vi har også fingeren på pulsen, når der skal udvikles ny produkter eller skabes 
nye retter med vores brede sortiment. Besøg vores professionelle madsite, 
FoodAppeal, og få inspiration – både til tidens trends og den klassiske smag.

Den go’e service er lige her 
Kontakt din konsulent og få både 
inspiration og en snak om vores mange 
gode produkter, som kan være med til 
at fuldende dine serveringer.

Få inspiration på:

Anamma Vegoburgere 3 kg
nr. 153543 Skaffevare

INGREDIENSER: Sojaprotein, rapsolie, løg æble- 
ekstrakt, stabiliseringsmiddel (metylcellulosa), 
salt (1,0 %), naturlig aroma, krydderier.

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G:
Energi 663 kJ/158 kcal
Fedt 9,4 g
heraf mættede fedtsyrer 0,7 g
Kulhydrater 2,7 g
heraf sukkerarter 0,5 g
Fibre 3,9 %
Protein 14 g
Salt 1,0 g

TILBEREDNING: Varm altid produktet fra frost til 
en kernetemperatur på 70 oC. Forvarm ovnen. 
Kombiovn: 160 oC, 10-14 minuter. Skal serveres 
lige efter færdiggørelse.

Anamma Vegopølser 3 kg
nr. 153544 Skaffevare

INGREDIENSER: Sojaprotein, rapsolje, løg, salt 
(1,4 %), stabiliseringsmiddel (metylcellulosa), 
naturlig aroma, æbleekstrakt, krydderier, røg- 
aroma, krydderekstrakt.

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G:
Energi 886 kJ/212 kcal
Fedt 16 g
heraf mættede fedtsyrer 1,1 g
Kulhydrater 3,1 g
heraf sukkerarter 0,2 g
Fibre 4,7 %
Protein 12 g
Salt 1,4 g

TILBEREDNING: Varm altid produktet fra frost til 
en kernetemperatur på 70 oC. Forvarm ovnen. 
Kombiovn: 150 oC, 12-15 min. Skal serveres lige 
efter færdiggørelse.

Anamma Vegofars 3 kg
nr. 153542

INGREDIENSER: Sojaprotein, rapsolie, løg, 
æbleekstrakt, salt (1,0 %), krydderier, naturlig 
aroma.

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G:
Energi 741 kJ/177 kcal
Fedt 9,4 g
heraf mættede fedtsyrer 0,7 g
Kulhydrater 3,7 g
heraf sukkerarter 0,6 g
Fibre 5,1 %
Protein 17 g
Salt 1,0 g

TILBEREDNING: Varm altid produktet fra frost til 
en kernetemperatur på 70 oC. Forvarm ovnen. 
Kombiovn: 160 oC, 12-15 minuter. Skal serveres 
lige efter færdiggørelse.

vegansk

fars
vegansk

burger

veganskpølse

Michael Gjesing 
Salgschef 

FoodService 
22 49 39 40

Niels Estrup 
Salgschef 

New Business 
23 62 99 14

Heidi Vestergren 
Konsulent 

Foodservice         
DK-Øst 

28 93 10 80

Connie  
Damsgaard 
Konsulent 

Foodservice         
DK-Øst 

28 29 22 81 

Marianne  
Stubben 

Konsulent 
Foodservice         

DK-Vest 
20 30 38 68

Børge Riege 
Konsulent 

Foodservice         
DK-Vest 

51 20 35 50

Max Nielsen 
Konsulent 

Foodservice         
DK-Vest 

22 49 39 52

Finn D. Hansen 
Konsulent  

Foodservice 
Dk-Vest

40 83 98 66




