
 
 

 

 

 

GÖTEBORGSVARVET 2019 

MENY OCH INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

OBS! Ersättningsvaror kan förekomma 

Måndag (6 maj) 

• Curryfyllning till baguette 

INGREDIENSER: 

Quorn strimlor: (Mykoprotein, Äggvita från frigående höns, aromer, stabiliseringsmedel, glutenfritt rostat 
kornmaltextrakt.), Yellow curry (rapsolja, lök, morot, blomkål, ättika, socker, paprika, salt, vatten, äggula, kryddor, 
modifieradstärkelse, stabiliseringsmedel, citronsyra, konserveringsmedel, arom), rött äpple, persilja och mango. 

 

Måndag (13 maj) 

• Thai gryta med ris Eko 

INGREDIENSER: Kokosmjölk, pumpa, röd currypasta, rödchili, citrongräs, vitlök, schalottenlök, salt, kaffirlime, 
galangal, spiskummin/ karve, söt basilika, SOJAOLJA, socker, salt, rödchili, kaffirlimeblad, wok grönsaker 
 

Tisdag (14 maj)                      

• Quorn schnitzel serveras med rostad potatis, vitlökssås 

INGREDIENSER: 

Mykoprotein (svamproten), gruyèresås (gruyèreost, mjukost, vatten, mjölkprotein, skummjölkspulver, majsstärkelse, 

salt, berikat vetemjöl, solrosolja, äggvita ifrån frigående höns, vetestärkelse, salt, mjölkprotein, naturliga aromer, jäst, 

pektin. 

Vitlökssås: Rapsolja, vatten, lök, äggula, vitlök, ättika, vinäger, senapsfrö, yoghurt, salt, grädde, socker, kryddor, 

citron, stabiliseringsmedel, citronsyra, mjölksyra, arom, konserveringsmedel. Tillsatt mycket salt. 

 

• Wraps med sojafärs 

INGREDIENSER:  Soja färs,majs Eko,blandade bönor Eko,Tortilla Eko ,tomat, chili , taco krydda , krossade tomat. 

 

Onsdag (15 maj) 

•  Pannbiff med rostad med rostade rotfrukt  

INGREDIENSER: 



Pannbiff: Mykoprotein (svampprotein), strukturerat, veteprotein vetemjöl äggvita från frigående höns, vegetabiliska 

oljor (palmolja, rapsolja), lök, aromer (bl.a. rök arom), stekt lök (lök, palmolja, vetemjöl , mjölkprotein, rostat 

kornmaltextrakt. 

• Söjafärs wraps Eko

INGREDIENSER: Soja färs,majs Eko,blandade bönor Eko,Tortilla Eko ,tomat, chili , taco krydda , krossade tomat.

Torsdag (16 maj) 

• Chili con Quorn

INGREDIENSER:  Soja färs,majs Eko,blandade bönor Eko,Tortilla Eko ,tomat, chili , taco krydda , krossade tomat. 

Fredag (17 maj) 

• Eko Pasta med strimlad Quorn

INGREDIENSER: 

QUORN strimlor: (Mykoprotein, äggvita från frigående höns, aromer, s glutenfritt rostat kornmaltextrakt, grädde , Eko 
grönsaksbuljong: salt, naturlig arom, morotspulver, solrosolja, gurkmeja), basiliska, paprika, svartpeppar, olivolja, lök, 
vitlök, blandade kryddor, champion, eko sallad, pasta av durumvete (durumvetemjöl från organisk odling). 

• Thai gryta med ris Eko

INGREDIENSER: Kokosmjölk, pumpa , röd currypasta , rödchili, citrongräs, vitlök, schalottenlök, salt, 
kaffirlime, galangal, spiskummin/ karve,  söt basilika, SOJAOLJA, socker, salt, rödchili, kaffirlimeblad,wok 
grönsaker 

• Söjafärs wraps Eko

INGREDIENSER: Soja färs,majs Eko,blandade bönor Eko,Tortilla Eko ,tomat, chili , taco krydda , krossade tomat.

Lördag (18 maj) 

• Thai gryta med ris Eko

INGREDIENSER: : Kokosmjölk, pumpa , röd currypasta , rödchili, citrongräs, vitlök, schalottenlök, salt, 
kaffirlime, galangal, spiskummin/ karve,  söt basilika, SOJAOLJA, socker, salt, rödchili, kaffirlimeblad,wok 
grönsaker 

• Pastasallad med strimlad Quorn

INGREDIENSER: 

Pasta, basilika Eko, parmigiano reggiano, olivolja, svartpeppar, Strimlade Quorn, kryddor, Eko grönt, Quorn Strimlor 

(Mykoprotein, re hydrerad äggvita från frigående höns, aromer, stabiliseringsmedel; glutenfritt rostat kornmaltextrakt), 
oliver, cocktailtomater 

• Ost Baguette

INGREDIENSER: smör,ost,vetemjöl,gurka,grönt 

• pulled peace wraps.
INGREDIENSER:   ärtprotein,ETEGLUTEN, HAVREMJÖLärtfiber, rapsolja,

tomatpuré,,äppelcidervinäger/æblecidereddike,kryddor/krydderier chili , lök och vitlökspulver. Tortilla Eko, tomat.görnt



 

 
 

 

• Laktosfri och glutenfri smörgås: smör, vege ost samt säsongs grönsaker   

INGREDIENSER: 

smör(Rapsolja, vatten, vegetabiliska fetter (SG-palm** och kokos), emulgeringsmedel (E471 och E472c av 

vegetabiliskt fett), salt, aromämne, A- och D2-vitamin, färgämne (betakaroten)) 

Vege ost(Vatten, kokosolja (21 %), stärkelse, modifierad stärkelse*, havssalt, rökarom, olivextrakt, färgämne: 

betakaroten, vitamin B12). Grönt. 

Glutenfritt rostbröd 
GLUTENFRI LAKTOSFRI MJÖLKPROTEINFRI (Glutenfri vetestärkelse, vatten, glutenfritt maltextrakt (korn), 
förtjockningsmedel, (cellulosagummi, guarkärnmjöl, xantangummi), jäst, rapsolja, socker, maltodextrin (majs), 
psylliumfröskal, majsstärkelse, ärtprotein, emulgeringsmedel (lecitin [raps], mono- och diglycerider av fettsyror 
[veg.]), salt aromer. Kan innehålla spår av ägg). 
 

 

Söndag (19 maj)     

• Quorn schnitzel serveras med rostad potatis, vitlökssås 

INGREDIENSER: 

Mykoprotein (svamproten), gruyèresås (gruyèreost, mjukost, vatten, mjölkprotein, skummjölkspulver, majsstärkelse, 

salt, berikat vetemjöl, solrosolja, äggvita ifrån frigående höns, vetestärkelse, salt, mjölkprotein, naturliga aromer, jäst, 

pektin. 

Vitlökssås: Rapsolja, vatten, lök, äggula, vitlök, ättika, vinäger, senapsfrö, yoghurt, salt, grädde, socker, kryddor, 

citron, stabiliseringsmedel, citronsyra, mjölksyra, arom, konserveringsmedel. Tillsatt mycket salt.. 

  

 

 

** till måltiderna ingår sallad, bröd och smör ** 


