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Bønnetider
i det professionelle køkken

Med Beauvais’ komplette sortiment af bønner, linser og kikærter  
behøver du ikke lægge hovedet i blød til dagens serveringer.
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Bønner, linser og kikærter  
vokser med opgaven

Godt bid
Baked beans har i generationer haft ikon-status 
som englændernes foretrukne morgenmad. 
En rygende varm chili con carne med kidney- 
bønner er en anden velkendt ægte klassiker. 
Herhjemme kender vi også cannellini beans 
i den italienske minestronesuppe. Og som 
snack er kikærter uovertrufne, ikke mindst til 
hummus. Bønner, linser og kikærter fungerer 
i retter fra hele verden og kan varieres til alle 
døgnets måltider. 

Små proteinbomber

Bælgfrugter – altså bønner, linser og kikærter 
– er proteinrige, fiberrige, forholdsvis kalorie- 
fattige og fyldt med gavnlige plantestoffer, og 
så smager de godt. Det giver bonus i en tid, 
hvor der stilles krav om mere økologi, mere 
grønt eller kødfrie dage i dit køkken. 

8 ud af 10 er økologiske
Bønner, linser og kikærter fra Beauvais er 
nemme at bruge i en travl hverdag i det pro-
fessionelle køkken. Vores varianter er forkogte 
og klar til brug direkte fra dåsen. Sortimentet 
fra Beauvais fås i flere forskellige varianter, 
hvoraf 80 % er økologiske. Alle vores dåser 
har easy-open låg og er naturligvis fri for 
bisphenol A (BPA).

Vi har samlet syv opskrifter med bønner, linser 
og kikærter fra Beauvais. 

Se endnu flere opskrifter på FoodAppeal.dk

Bønner, linser og kikærter får dine måltider til at svulme af alt det, 
der gavner både kroppen og naturen. De suger til sig og holder på 
smagen, og så er de mættende og økonomiske.



Sort hummus
Ingredienser – 10 personer 

4 ds. Beauvais Økologiske Sorte Kikærter 

4 spsk. tahin 

1 ½ dl citronsaft 

3 dl olivenolie 

8 fed hvidløg 

1 spsk. cayennepeber 

1 bundt persille 

salt og peber

Tilberedning 

Dræn, skyl og afdryp Beauvais Økologiske Sorte Kikærter.

Blend en hummus af Beauvais Økologiske Sorte Kikærter  
sammen med tahin, citronsaft, olivenolie, hvidløg,  
cayennepeber og smag til med salt og peber.

Server sort hummus med hakket persille, lækkert  
nybagt brød eller som spread til sandwich eller burger.

Tip
Prøv denne sorte 
hummus som base 
i dine falafler.

Sorte Kikærter  
pr. 100 g 

7,6 G PROTEIN 
6,9 G KOSTFIBRE  

163 KCAL.
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Cremet bønnedip med Belugalinser 
Ingredienser – 10 personer 

3 ds. Beauvais Økologiske Cannellini Beans

1 ds. Beauvais Økologiske Belugalinser

6 fed hvidløg

1 dl græsk yoghurt 10 %

1 dl olivenolie

½ dl citronsaft 

Tapasbrød 

1 pk. tortilla (fladbrød)

1 dl olivenolie

1 dl oregano

friske krydderurter 

salt og peber

Tilberedning 

Dræn, skyl og afdryp Beauvais Økologiske Cannellini Beans og  
Beauvais Økologiske Belugalinser.

Blend Beauvais Økologiske Cannellini Beans med hvidløg,  
græsk yoghurt, olivenolie og citronsaft. Smag til med salt og peber. 

Tag al væden af Beauvais Økologiske Belugalinser af.  
(brug evt. et viskestykke) Rør linserne med den cremede bønnemasse. 

Pensl fladbrød med olivenolie på begge sider og drys  
med oregano, salt og peber. 

Del fladbrød i 8 trekanter og bag dem på en bageplade med  
bagepapir i ovnen ved 200 grader i ca. 5 min. Vend dem om  
efter 5 min., og bag dem 5 min. mere til de er gyldne og sprøde. 

Anret bønne/linsedip med friskhakket  
persille og tapasbrød. 

Tip
Brug denne dip 
som spread i din 
sandwich, wrap, 
burger eller lign.

Cannellini Beans 
pr. 100 g

8,2 G PROTEIN 
8,7 G KOSTFIBRE  

140 KCAL.
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Grove knækbrød med indisk linsedip
Ingredienser knækbrød – 10 personer 

1 dl hørfrø (60 g)

1 dl hasselnøddeflager (40 g)

1 dl græskarkerner (60 g)

1 dl solsikkekerner (60 g)

1 dl fuldkorns speltmel (50 g)

1 dl hvedemel (50 g)

1 dl rugmel (50 g)

1 spsk. salt

2 dl vand

½ dl olie

1 tsk. bagepulver

Ingredienser Linsedip – 10 personer 

4 ds. Beauvais Økologiske Belugalinser

½ rød chili

6 fed hvidløg

½ tsk. st. kanel

1 ½ spsk. st. spidskommen

1 spsk. st. kardemomme

1 spsk. st. koriander

2 dl græsk yoghurt

1 dl citronsaft

1 dl olivenolie

2 forårsløg

frisk mynte

salt og peber

Tilberedning Knækbrød 

Hæld alle ingredienser op i en skål og rør dem 
sammen.

Læg dejen mellem 2 stykker bagepapir, og rul 
den tyndt ud. Tag det øverste stykke bagepapir 
af, og skær dejen ud i den størrelse knækbrød 
du ønsker. Træk dem over på en bageplade 
og bag dem ved 180 grader i forvarmet ovn 
(varmluft) i ca. 20 min.

Tip
Brug denne dip 
som spread i din 
sandwich, wrap, 
burger eller lign.

Tilberedning Linsedip

Dræn, skyl og afdryp Beauvais Økologiske  
Belugalinser.

Blend 3 dåser Beauvais Økologiske Beluga- 
linser med rød chili, hvidløg, kanel, spids-
kommen, kardemomme, koriander, yoghurt, 
citronsaft og olivenolie. Smag til med salt og 
peber. Tag al væden af den sidste dåse Beauvais 
Økologiske Belugalinser af (brug evt. et viske-
stykke).

Rør linserne med den blendede masse.

Server indisk linsedip med citronskiver, hakkede 
forårsløg, frisk mynte og knækbrød.

Belugalinser 
pr. 100 g

6 G PROTEIN 
7 G KOSTFIBRE  

94 KCAL.
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Baked beans 
Klassiske baked beans i en mildt krydret tomatsovs 
Beauvais Baked Beans består af hvide bønner i en mildt 
krydret tomatsovs. Baked beans går perfekt til brunch med 
scrambled eggs, pølser og ristet toastbrød eller som en ret  
i sig selv med et spejlæg på toppen. Prøv dem med Beauvais 

Engelsk Sauce.

Indhold pr. 100 g  : 4.9 g protein - 7,7 g kostfibre - 95 kcal.

Chili beans  
Krydrede røde kidneybønner er uundværlige  
til mexicansk mad 
Chili Beans fra Beauvais er røde kidneybønner i en krydret  
chilisauce. Bønnerne er velegnede i mexicanske retter som  
chili con carne og som tilbehør til ris og grøntsager.

Indhold pr. 100 g  : 5.1 g protein - 3,8 g kostfibre - 85 kcal.

øko Red Kidney Beans  
Røde kidney beans klar til brug 
Økologiske røde kidney bønner fra Beauvais er ikke tilsat  
andet end et nip salt. Brug bønnerne i chili con carne og  
andre sammenkogte retter eller som fylde i en salat.

Indhold pr. 100 g  : 6.9 g protein - 9 g kostfibre - 89 kcal.

øko Black Beans  
Små økologiske sorte bønner klar til brug 
Black beans er rige på protein og fibre. De sorte bønner fra 
Beauvais er forkogte og klar til brug direkte fra dåsen. Prøv  
dem i wraps, salat og mexicansk mad eller som ekstra fylde  
i en suppe. 

Indhold pr. 100 g  : 6.3 g protein - 6 g kostfibre - 93 kcal.

ØKO Kikærter  
Kikærter – rige på fibre og protein 
Kikærter går også under navnet garbanzobønner og har et højt 
protein- og fiberindhold. De har en fast konsistens og en mild, 
nøddeagtig smag, der egner sig rigtig godt som fylde i salater, 
supper og gryderetter – og så er de helt uundværlige i hummus 
og falafel. 

Indhold pr. 100 g : 6.5 g protein - 7,7 g kostfibre - 113 kcal.
6
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ØKO Sorte Kikærter 
Økologiske sorte kikærter – det perfekte pift ! 
Sorte kikærter adskiller sig ikke meget fra de velkendte lyse 
af slagsen. De har en fast konsistens og en mild, nøddeagtig 
smag samt et højt indhold af protein og fibre. Sorte kikærter  
er perfekte i salater, supper og gryderetter.

Indhold pr. 100 g : 7.6 g protein - 6,9 g kostfibre - 163 kcal.

ØKO Belugalinser  
Økologiske sorte linser med et godt bid 
Belugalinser er små, sorte linser med en med en nøddeagtig  
smag og fast konsistens. Linserne har et højt indhold af protein  
og fibre. De er perfekte som et ekstra pift i salaten, som tilbehør  
til kød og fisk eller som topping til suppe.

Indhold pr. 100 g : 6 g protein - 7 g kostfibre - 94 kcal.

ØKO Linser  
Grønne økologiske linser – genial fiberkilde 
Økologiske grønne linser fra Beauvais er let krydrede og har 
et godt bid. De egner sig perfekt i salater og supper og som et 
alternativ til tilbehør som pasta, ris og kartofler.

Indhold pr. 100 g : 6.7 g protein - 4,6 g kostfibre - 90 kcal.

ØKO Butter Beans  
Store hvide bønner med en rund smag 
De store butterbeans går også under navnet Limabønner og har 
en mild, cremet smag. Derfor egner de sig rigtig godt i supper, 
pasta, sammenkogte retter og salater. 

Indhold pr. 100 g : 8,5 g protein - 9 g kostfibre - 143 kcal.

ØKO Cannellini Beans  
Små hvide bønner med en mild smag 
Cannellini beans er små hvide bønner med en rund og mild smag, 
som gør dem uundværlige i den italienske minestronesuppe.  
Prøv dem også i en salat eller blend dem til en cremet dip. 

Indhold pr. 100 g : 8,2 g protein - 8,7 g kostfibre - 140 kcal.
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Sort kikærtesalat med  
skalotteløg og rødbeder
Ingredienser – 10 personer 

1 ds. Beauvais Økologiske Sorte Kikærter

4 hjertesalat 

100 g feldsalat (eller bulls blood)

2 skalotteløg (40 g) 

100 g cherrytomater (røde eller gule)

50 g Beauvais Appetitagurker 

50 g fetaost

100 g Beauvais Rødbeder i tern

20 g hvidløgsspirer (eller rødbedespirer) 

50 g ristede græskarkerner 

Krydderurtevinaigrette

2 spsk. Bähncke dijonsennep (eller grov sennep) 

2 dl olivenolie

1 citron, saft herfra 

2 fed hvidløg 

friske krydderurter 

sukker, salt og peber

Tilberedning 

Dræn, skyl og afdryp Beauvais Økologiske Sorte Kikærter.

Snit hjertesalat groft og bland det med feldsalat, skalotteløgsringe,  
Beauvais Økologiske Sorte Kikærter, cherrytomater, Beauvais Appetitagurker, 
fetaost, Beauvais Rødbeder i tern, hvidløgsspirer og ristede græskarkerner.

Pisk en vinaigrette af Bähncke dijonsennep, olivenolie, citronsaft, pressede  
hvidløg og hakkede krydderurter. Smag til med sukker, salt og peber. 

Tip
Server f.eks. sort 
kikærtesalat med 
friske krydderurter, 
lammeculotter og 
godt brød. 

Sorte Kikærter  
pr. 100 g

7,6 G PROTEIN 
6,9 G KOSTFIBRE  

163 KCAL.
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Asiatisk hummus 
Ingredienser – 10 personer 

4 ds. Beauvais Økologiske Kikærter

4 spsk. peanutbutter

3 spsk. rød karrypasta 

8 fed hvidløg

2 dl olivenolie (eller sesamolie)

1 ½ dl limesaft 

2 spsk. fiskesauce

50 g peanuts  

1 rød chili 

30 g sorte sesamfrø 

2 forårsløg  

salt og peber (eller soya) 

friske koriander 

Tilberedning

Dræn, skyl og afdryp Beauvais Økologiske Kikærter.

Blend en hummus af Beauvais Økologiske Kikærter,  
peanutbutter, rød karrypasta, hvidløg, olivenolie, limesaft  
og fiskesauce. Smag til med salt og peber.

Server asiatisk hummus på buffeten med hakkede peanuts, 
chili, sorte sesamfrø, forårsløg og koriander. 

Tip
Prøv også at  
tilsætte ingefær, 
citrongræs og 
andre asiatiske 
råvarer. 

Kikærter 
pr. 100 g

6,5 G PROTEIN 
7,7 G KOSTFIBRE  

113 KCAL.
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Kålsalat med Belugalinser
Ingredienser – 10 personer 

1 ds. Beauvais Økologiske Belugalinser

1 spidskål (lilla spidskål) 

200 g grønkål

1 rødløg (150 g)

2 gulerødder

1 æble

100 g granatæblekerner 

50 g rugbrødschips 

1 citron, saft herfra 

3 dl Bähncke Thousand Island Dressing 

50 g ristede sesamfrø 

friske krydderurter (eller ærteskud)

Tilberedning 

Dræn, skyl og afdryp Beauvais Økologiske 
Belugalinser.

Snit spidskål og grønkål fint og bland det  
sammen med hakkede rødløg, gulerod i  
julienne, æble i tern, granatæblekerner,  
Beauvais Økologiske Belugalinser og knuste 
rugbrødschips. Hæld citronsaft og Bähncke 
Thousand Island Dressing udover kålsalaten. 

Anret kålsalaten med ristede sesamfrø og  
friske krydderurter. 

Tip
Tilfør Anamma 
Pulled Vego eller 
en rest kød til  
salaten.

Belugalinser  
pr. 100 g

6 G PROTEIN 
7 G KOSTFIBRE  

94 KCAL.
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Sprøde kikærter som snack 
Ingredienser – 10 personer 

4 ds. Beauvais Økologiske Kikærter

2 ds. Beauvais Økologiske Sorte Kikærter

1 dl olivenolie 

4 spsk. hvidløgspulver (eller friske hvidløg) 

2 spsk. paprika 

1-2 tsk. cayennepeber

2 spsk. salt

Tilberedning Knækbrød

Dræn, skyl og afdryp Beauvais Økologiske Kik-
ærter og Beauvais Økologiske Sorte Kikærter.

Vend dem derefter i olivenolie, krydderier og 
salt. 

Bred dem ud på en bageplade med bagepapir 
og rist dem i ca. 45-50 min. ved 200 grader. Rør 
i kikærterne efter behov. (Disse snacks kan også 
laves på en pande). 

Brug kikærtevand i stedet for æg  
Sådan erstatter du

30 g aquafaba kan erstatte 1 æg. 

15 g aquafaba kan erstatte 1 æggeblomme 

50 g aquafaba kan erstatte 1 ½ æggehvide. 

Forslag til retter du skal prøve

Prøv Beauvais aquafaba til din mayonnaise,  
is, pandekager, cookies, chokolademousse,  
flødeboller eller marengs.

Tip
Prøv kikærter med 
forskellige færdige 
krydderimix  
– eller som  
topping på salater.

Tip 1 Tip 2 Tip 3
1 dåse Beauvais Økologiske 
Kikærter giver ca. 1 dl Aquafaba 
(130 g) eller 6-8 dl pisket skum.

Tilsæt lidt citronsaft, 
sukker eller eddike 
for kraftig skum.

Prøv også Aquafaba fra 
Beauvais Økologiske 
Sorte Kikærter.
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Foodservice  
Hørsvinget 1-3 · DK-2630 Taastrup 
Tel. 43 58 93 00 · www.orklafoods.dk

En lang række af Orkla Foods Danmarks 
produkter har en unik historie, der går fle-
re generationer tilbage. Langt de fleste af 
vores produkter er dansk produceret og 
passer til danske opskrifter, dansk madkul-
tur og nationalretter. Og ligesom de danske 
madvaner har ændret sig, har vi fornyet os og 
udvidet sortimentet gennem tiden.

Men én ting er de rigtige produkter, en anden 
ting er den inspiration, du skal bruge hver ene-

ste dag. Derfor lægger vi stor vægt på også at 
kunne inspirere til at udnytte de mange gode  
muligheder. På vores professionelle madsite 
– FoodAppeal.dk – kan du hente mange 
flere opskrifter og daglig inspiration og 
tips til dine serveringer. Vi kan også tilbyde 
dig et fagligt interessant nyhedsbrev, som 
automatisk sikrer dig viden og inspiration.  
Alt sammen på FoodAppeal.dk.

God fornøjelse !

Vi kender de danske madvaner

Den go’e service er lige her ! 
Vores salgskonsulenter er klar med alle de gode produkter, der fuldender din servering  
– og har du brug for lidt inspiration, deler de også gerne ud af deres viden og erfaring. 

Michael Gjesing 
Salgschef 

FoodService 
22 49 39 40

Allan Pedersen 
Konsulent Foodservice     

DK-Øst 
28 92 31 92 

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 


