
PULLED OATS® 

GOD MAD TIL 
DIN KROP, 

DIN JORD OG 
DIN VIRKSOMHED



HURTIGT OG NEMT
•  Tidsbesparende
•  Alsidig og fleksibel anvendelse
•  Fungerer til alle plantebaserede retter 

BEHOV FOR FÆRRE PRODUKTER
•  Perfekt til en lang række plantebaserede retter 

NEM AT GIVE SMAG  
• Én base med mange smagsmuligheder
• Kan bruges både til MORGENMAD, 
 FROKOST, MIDDAG OG SNACKS 

LAVT SPILD   
• Frostprodukt med lang holdbarhed
• Anvend det du har brug for og gem resten

FREMRAGENDE ERNÆRINGSPROFIL    
• 100 % plantebaseret, 0 % konserveringsmidler 
• Kort ingrediensliste
• Clean Label og vegansk

PERFEKT ALTERNATIV TIL ANIMALSK PROTEIN
• Brug i stedet for oksekød, kylling eller svinekød.

BASISINGREDIENS FOR MADINNOVATIONER

• Utroligt alsidigt og perfekt til dine signaturretter

• Skaber interesse når det nævnes på menuen

• Giver dig et forspring i forhold til dine konkurrenter

FORDELE

RIG PÅ JERN INGEN SOYA INGEN KOLESTEROL 100%  
PLANTEBASERET

HØJT 
 PROTEININDHOLD

KILDE TIL 
 FIBER

VEGANSK

ALSIDIGT TIDSBESPARENDE TILBEREDT

DET PERFEKTE PROTEIN TIL DIN RESTAURANT, TAKEAWAY ELLER CATERING

DETTE ER   
PULLED OATS®

Pulled Oats® har en "pulled" tekstur og har den korteste ingrediensliste sammenlignet 
med andre plantebaserede produkter i kategorien. Det består af nordiske havre, 
hestebønner, ærter tilsat lidt olie, salt og intet andet!

Takket være disse kvaliteter er det velegnet til alle gæster, der ønsker et naturligt, 
proteinrigt, bæredygtigt Clean Label planteprotein i et måltid med fantastisk smag. 

43% AF ALLE RESTAURANTER 
FORENKLER DERES MENUER*
Pulled Oats® er velegnet til ethvert køkken  
og de fleste madlavningsmetoder. Det er 
alsidigt og har en neutral smagsprofil, 
som gør det nemt at arbejde med.

LAVERE EFTERSPØRGSEL GØR AT  
RESTAURANTER KØBER SJÆLDNERE IND*
Pulled Oats® opbevares i fryseren, har en hold-
barhed på 12 mdr. og leveres i poser af 1,5 kg.  
Det er nemt, at tage præcis den mængde 
der skal tilberedes op og lade resten forblive 
på frost.

RESTAURANTER FORETRÆKKER 
PRODUKTER, DER HOLDER LÆNGERE  
OG KRÆVER MINDRE FORBEREDELSE*
Pulled Oats® er klar til brug og kræver kun et 
par minutters tilberedning. 

*Source: Datassential, One Table, May 2020.



TILBEREDNINGSTIPS
•  Sprøde Pulled Oats® fås ved hurtig afstegning 
 med olie og tørre krydderier. 

•  Et blødere bid og mere "pulled" tekstur fås ved 
 afstegning med olie og en tyk marinade.

•  Vær ekstra gavmild med krydderier. Vi anbefaler, 
 at du bruger ca. 20 % mere, end du ville bruge  
 til andre proteiner.

•  Vær ikke bange for at bruge rigeligt med olie 
 for at få en sprød overflade. Sørg for at olien 
 er varm, før du tilsætter Pulled Oats®.

•  Tilfør også smag gennem olien ved fx at 
 tilsætte hvidløg, ingefær eller urter inden Pulled 
 Oats® ligges på panden

•  Pulled Oats® skal være sprødstegt inden det 
 tilsættes fx sammenkogte retter, for at bevare 
 konsistensen.

BEDSTE METODER TIL SMAGSTILSÆTNING
Den bedste måde at give Pulled Oats® smag er med 
tørre krydderier og olie. Du kan også bruge tykkere 
saucer og marinader som fx BBQ sauce eller teriyaki.

TILBEREDNING OVN, KOMBIOVN, 
KIPSTEGER OG MERRYCHEF
Pulled Oats® kan tilberedes både optøet eller frossen.  
Først tilføres olie og så krydderier eller marinade. 
Bland rundt og opvarm ved 170 °C i 5-10 min., uden låg 
således at væden kan fordampe. Sørg for at varmen er 
høj nok men uden at det brænder på og rør gerne i det 
efter 5 min. Tilbered i mindre portioner i en bradepande 
uden for høje kanter. Kan også opvarmes i Merrychef 
med korrekt programmering.

SAUTERING I PANDE  
Pulled Oats® kan bruges både optøet eller frossen. 
Først opvarmes panden til høj varme. Tilsæt olie og 
dernæst Pulled Oats®. Tilsæt krydderier eller marinade 
for smag. Lad det brune af og få en fin stegeflade. 
Det er færdigt efter kun 5-7 min.

MIKROOVN
Opvarm Pulled Oats® udækket, da dampen således 
kommer væk og ikke blødgør planteproteinet.

INSTRUKTIONSFILM
Scan QR-koden med din telefon. Bare peg med  
kameraet på koden og du får videoen på din telefon.

MIKROOVNPANDEMERRYCHEFKIPSTEGERKOMBIOVNOVN

UNDGÅ
•  Tilsættelse af 
 vand

•  Brug i supper

•  Langsom 
  tilberedning i  
  gryderetter

 

PULLED OATS® 
CHILI SIN CARNE

PORTIONER: 30 -  40

1,5 kg  Pulled Oats®
3/4 dl  sesamolie (eller anden olie)
1 kg  løg (hakket)
14  fed hvidløg (hakket)
2,5 kg  hakket tomat
1 l  grøntsagsbouillon
2 kg  kidneybønner
1,5 kg  majs
1/3 dl  eddike
100 g  Santa Maria Spidskommen,   
stødt
80 g  Santa Maria Paprika, stødt
2 spsk.  kakaopulver
3 spsk.  sukker
 Santa Maria Rock Salt
 Santa Maria Tellicherry Pepper
 Santa Maria tortilla chips / nachos

1. Bland 3/4 dl sesamolie (eller anden olie) med  

 Pulled Oats®. Rist i ovnen i 7-8 min. ved 170°C.

2. Hak løg og hvidløg. Grill løgene i olie ved medium- 

 høj varme i 3-5 minutter, eller indtil de er gyldne.  

 Tilsæt spidskommen, paprika, kakao og eddike.  

 Hæld bønner, majs, hakket tomat og grøntsags-

 bouillon i. Lad det simre, til det bliver blødt.  

 Bland Pulled Oats® i. Smag til med salt og peber.

3. Servér med dampede basmatiris og nachos  

 tortilla chips.

Teriyaki: Tilberedelse af Pulled Oats med  
marinade som smagsgiver på pande

Salat: Tilberedelse af Pulled Oats med 
krydderier som smagsgiver i ovn.

Burger: Tilberedelse af Pulled Oats med 
marinade som smagsgiver i ovn.

SÅDAN TILBEREDER DU 
PULLED OATS®

Vidste du det?
Chili sin carne er en vegeta-
risk version af den velkendte 

mexicanske ret chili con carne. 
Pulled Oats® fungerer også 

godt i denne ret!



PORTIONER: 30 PORTIONER: 25

1,5 kg Pulled Oats® 
1 kg Santa Maria Chipotle BBQ-sauce
30 boller (brioche bolle)
500 g grønkålsblade
5 rødløg i tynde skiver 
30 skiver stærk cheddarost 
4 kg Santa Maria Tortilla Chips

1,5 kg  Pulled Oats®
3 kg  kidneybønner
1,4 kg  majs
2 kg  peberfrugter i skiver
2,5 kg  tomater skåret i skiver
4 kg  kogt ris
1,4 kg  ærter
2 kg  rødløg i tern
4 kg  avocadoer i tern
2,5 kg  hakkede tomater
 olie til stegning
30  Santa Maria Tortillas 10"
100 g  Santa Maria Spidskommen
500 ml  American BBQ Sauce Sweet and Spicy Chipotle
3 bundter hakket koriander
1 kg  lime
100 g  sukker

1. Steg Pulled Oats sammen med BBQ-saucen. Rist bollerne.

2.  Forvarm ovnen til 230°C.

3.  Sæt bollebundene på en bageplade. Læg derefter hakket   

 grønkål på, efterfulgt af Pulled Oats, rødløg og ost.

4.  Bag i ovnen i 2-3 minutter, eller indtil osten er smeltet.

5.  Servér med den anden halvdel af bollerne og chips. 

1. Steg Pulled Oats® sammen med BBQ-saucen og 30 g spidskommen.

2. Steg risene med hakkede tomater, salt og peber efter behag 

 samt 20 g spidskommen. Bland koriander i.

3. Skær tortillaerne i trekanter. Bland 400 ml olie, 50 g spidskommen  

 samt sukker og salt sammen. Smør tortilla-trekanterne med   

 blandingen.

4.  Bag trekanterne i en ovn i 5-6 min. ved 175°C.

5.  Læg alle grøntsager, ris og Pulled Oats® i en bowl. 

 Servér med frisk lime og hjemmelavede nachos.

BBQ PULLED OATS® 
SLIDERS

SPICY PROTEIN 
BURRITO BOWL

PORTIONER: 25

1,5 kg Pulled Oats®
35  æg
50 Santa Maria Tortilla 8"
3,4 kg mosede sorte bønner
1 kg Santa Maria Chunky Salsa
2 kg hakket avocado
500 g radiser i skiver
1 kg frisk pico de gallo-salsa
 olie til stegning 

1.  Steg løg og ingefær til de bliver bløde.

2.  Tilsæt sød chilisauce og Teriyaki sauce, og lad det  

 simre i 3-4 min.

3.  Kom broccolini, gulerødder og Pulled Oats® i en  

 ovnfast form. Dæk med saucen.

4.  Tilbered i ovnen i 8 min. ved 180°C.

5.  Rør varme nudler og sesamfrø i.

6.  Lav røræg og tilsæt til blandinge og rør godt rundt. 

7. Servér med friske koriander.

POWER PROTEIN 
HUEVOS RANCHEROS

PORTIONER: 25

1,5 kg Pulled Oats®
30  æg
1,5 kg blancherede broccolini
1 kg gulerødder i skiver
4  bundter koriander
1 l Santa Maria Sweet Chili Sauce
500 ml Santa Maria Teriyaki Sauce
100 g Santa Maria Sesamfrø
1 kg gulerødder i skiver
150 g hakket ingefær
2,5 kg  Santa Maria Wok Nudler
 sesamolie til stegning 

PAD THAI MED RISTET 
PULLED OATS®

1. Varm de mosede, stegte bønner i en gryde.

2. Mens de opvarmes, ristes Pulled Oats® med lidt  

 olie og salt i 8 min. ved 180°C.

3. Steg æggene, mens Pulled Oats® ristes og  

 tortillas varmes i ovnen.

SERVERING:

1. Fordel de mosede bønner på tortillaerne.

2. Pynt med Pulled Oats®, salsa, avocado og pico de gallo.

3. Slut af med æg og radiser. Serveres varmt.TIP!
Pulled Oats®  suger mere 
smag til sig end kød gør.  

Husk derfor at tilsæt rigeligt  
med smag/krydderi.

OBS!
60 gram Pulled Oats®  
pr. portion er nok til at  

mætte din gæst.



EKSEMPEL PÅ MENU

Pulled Oats® Shawarma  
Denne wrap indeholder et lækkert og krydret 
plantebaseret protein, romainesalat, 
cherrytomater, agurk og tahinsauce svøbt i  
en grillet tortilla. 
 
Sticky BBQ Pulled Oats® Sandwich   
En sandwich med et smagfuldt sticky BBQ 
marineret planteprotein samt karrysauce,  
salat og tomat. 

Pesto Pulled Oats® Panini    
En klassisk panini med pesto, mozarella, 
soltørrede tomater og proteinrige Pulled Oats. 
 
Spaghetti Bolognese 
Pulled Oats® i en vidunderlig tyk og vel-
smagende bolognesesauce og dertil spaghetti. 

Vietnamesiske forårsruller 
Frisk rispapirsrulle med Pulled Oats®, spidskål, 
avokado og masser af krydderurter. Dertil en 
lækker peanutdip. 
 
Buddha Bowl med Pulled Oats®
Lækker krydret bowl med masser af smag og 
protein.

Thai-wok med Pulled Oats® 
Thai-wok af lynstegt, sprødt grønt og chili- 
og hvidløgsmarineret Pulled Oats®. 

Pulled Oats® Tacos  
Det helt rigtige texmexkrydrede planteprotein 
toppet med tomat, koriander og guacamole.

Gør det plantebaseret: Brug Pulled Oats® 
i stedet for at kylling i dine tacos.

Pulled Oats® 
på menuen

FANTASTISKE MÅDER 
AT NAVNGIVE RETTER PÅ

Brug termen "Pulled Oats®" i navnet 
på retten, og beskriv den som en ny, 
sund proteinmulighed. 

Undgå at beskrive Pulled Oats® som 
"vegansk" eller "vegetarisk", selvom 
det er begge dele. Vi oplever, at de 
fleste gæster er mere modtagelige 
over for udtrykket "plantebaseret".

Ud over dedikerede menupunkter 
kan du også vælge at bruge Pulled 
Oats® i andre retter.

Undgå ord som "kunstig" 
eller "falsk". Pulled Oats® 
er ikke kunstigt kød. Det 
forsøger ikke at efterligne 
nogen former for animalsk 
protein. Men det kan bruges i 
stedet for oksekød, svinekød 
eller kylling i mange retter.

Havre er en velkendt, ren og 
bæredygtig kilde til protein 
af høj kvalitet med sunde 
fibre og god energi.

PULLED OATS® 
GYRO-SANDWICH

PORTIONER: 25

1,5 kg Pulled Oats®

25 stk. Santa Maria Naan Bread

1,3 kg smuldret feta

1 kg Kalamata-oliven

1,5 kg agurk i skiver

1,2 g  cherrytomater

1 kg tzatziki

2 kg hakket romainesalat

0,5 kg radiser i skiver

5 spsk. Santa Maria Gyros Spicemix

50 g  olivenolie

100 ml olie til Pulled Oats®

1. Bland hakkede tomater, agurk, radiser og   

 Kalamata-oliven med olivenolie og peber.

2. Rist Pulled Oats® med Santa Maria Gyros  

 og olie i 7-8 min. i ovn ved 180°C.

3. Varm Naan Bread.

SERVERING:

Byg sandwiches med salat, salatblanding, 

smuldret feta, Pulled Oats og top med tzatziki 

og frisk mynte. Velbekomme.

Vidste du det?
Pulled Oats® blev kaldt "en 
game changer", da det blev 

kåret til det bedste innovative 
produkt på Hollands største 

fødevaremesse i 2020. 



I 2014 befandt Maija Itkonen sig på et fly på vej over 
Atlanterhavet. Hun bladrede igennem et eksemplar af 
New York Times og stødte på en artikel om "kunstigt kød, 
der langt om længe smagte af kylling". Som livslang 
vegetar havde hun aldrig forstået pointen med at efter-
ligne kød. Og var "smager som kylling" en god ting? Var 
det virkelig et gennembrud? Kunne plantebaseret protein 
ikke være mere naturligt, bæredygtigt, nærende og vel-
smagende?

Idéen, der dukkede op i hendes hoved, var havre. Og 
navnet, der dukkede op, var Reetta Kivelä. Hun var en 
ven fra gymnasiet, en hyldet forsker og ekspert i havre. 
Så da hun landede i Helsinki, ringede Maija straks til 
Reetta for at præsentere sin idé. Selvom Reetta ikke var 
helt sikker på idéen, besluttede hun sig alligevel for at 

give det et skud. Hun tilbragte et par dage i laboratoriet, 
og hendes skepsis forsvandt lidt efter lidt, da prøverne 
viste gode resultater. 

Efter seks måneders forsøg lykkedes det for dem. Ved at 
blande havre med hestebønner og ærter fik de et helt 
naturligt superprodukt, der smagte bedre end kylling. Det 
blev lanceret i en lille skala i finske supermarkeder og blev 
udsolgt på ingen tid. Bevidste madelskere såvel som 
kræsne madanmeldere elskede det. Produktionen blev 
lynhurtigt opskaleret for at imødekomme efterspørgslen. 
Pulled Oats® har fået priser som Årets produkt, Bedste 
nye protein og Kvalitetsinnovation for blot at nævne nogle 
få. I dag produceres det i Järvenpää i Finland. Hele Gold 
&Green-sortimentet er baseret på en patenteret inno-
vation, og yderligere kommercielle produkter er på vej.

Maija Itkonen og Reetta Kivelä 
er grundlæggerne af Gold&Green

DET HELE STARTEDE 
MED EN VILD IDÉ

FAQ

Hvordan beskriver jeg Pulled Oats® for en gæst?

Pulled Oats® er et plantebaseret Clean Label-protein 

fremstillet af havre, hestebønner og ærter. Det har en 

"pulled" tekstur og indeholder mere protein end kød. 

Hvor fremstilles Pulled Oats®?

Vores topmoderne FSSC 22000-certificerede 

produktionsanlæg ligger i Finland – tæt på Helsinki.

Hvad er PulledOats® holdbarhed?

Produktet fryses med 360 dages holdbarhed fra 

produktionstidspunktet. Efter optøning kan produktet holde 

sig 3 dage i køleskabet.  

Hvor er Pulled Oats® blevet et hit?

Siden foråret 2019 er Pulled Oats® blevet serveret på mere 

end 700 restauranter /kantiner i Europa, bl.a. Ikea, Circle K, 

7-Eleven, Sodexo, Compass Group og Taco Bell- 

restauranter i Finland, Irland/Storbritannien og Spanien. 

God økonomi og god mæthed i sammenlignet  

med kød?

Pulled Oats® har et betydeligt lavere svind under mad - 

lavningen sammenlignet med kød. Pulled Oats® råprotein-

indhold er højere end kød, så dine gæster opnår hurtigere 

en mæthedsfornemmelse. Faktisk skal du bruge ca 30% 

mindre Pulled Oats® end kød. Pulled Oats® er hurtigt og 

nemt og dermed billigere at tilberede, da kun stegning er 

påkrævet. 

Hvordan fremstilles Pulled Oats®?

Pulled Oats® er stolte af at være ikke-GMO. Det er 

fremstillet af havre, ærter og hestebønner gennem en 

mekanisk bearbejdning som blanding, kværning og 

opvarmning – en proces, der kan sammenlignes med at 

bage brød. 

 

Hvordan får Pulled Oats® sin fiberagtige tekstur?

Havre- og bælgproteinerne opvarmes ved en bestemt 

temperatur og fugtighed, indtil de danner en fiberagtig 

tekstur. Produktionsprocessen for Pulled Oats® svarer 

faktisk til en meget kontrolleret måde at bage brød på.

 

Hvordan er Pulled Oats® sundt?

Pulled Oats® er fri for kolesterol og mættet fedt og er fyldt 

med lige så meget protein som – og nogle gange endda 

mere end – mange animalske og planteproteiner. Det er 

desuden en kilde til fibre. Det indeholder også alle de 

essentielle aminosyrer.

Er Pulled Oats® glutenfri?

Det er der desværre ingen garanti for. Vi bruger havre, der  

kan indeholde spor af hvede, rug og byg. Ingredienserne 

indeholder ikke gluten som sådan, men forarbejdes i møller, 

der eventuelt også håndterer glutenholdige korn. Det betyder, 

at vores produkt kan indeholde spor af gluten. Vi undersøger 

aktivt muligheden for at fremstille et glutenfrit produkt. 

 

Hvordan er Pulled Oats® bæredygtigt?

Ifølge Aalto Universitets undersøgelse er vandaftrykket  

for Pulled Oats® 1.370 l/kg, hvor oksekød f.eks. har et 

vandaftryk på næsten 15.000 l/kg*. Plantebaserede 

proteiner produceres mere effektivt og kræver meget 

mindre vand og landbrugsjord og udleder betydeligt færre 

drivhusgasser sammenlignet med produktion af animalsk 

protein**. (Se QR-koderne nedenfor.)

 

Hvem er Pulled Oats-gæsten og hvorfor kommer der 

flere og flere af dem? 

Den grønne revolution er i gang! 30% af Danmarks 

befolkning har i løbet af 2020 reduceret eller stoppet deres 

kødforbrug. Af de personer der har nedsat eller stoppet 

deres kødforbrug, er der et overtal af kvinder (62 %) 

og de er unge mellem 18-34 år (40 %). Og man bør regne 

med et fortsat fald i danskernes kødforbrug i de kommende 

år for det viser sig, at reduktionen motiveres af bekymringer 

for miljø, klima og personlige sundhedsmotiver, som næppe 

bliver mindre relevante i de kommende år.*** 

Pulled Oats® er hverken soja- eller hvedebaseret og er 

derfor ideelt til alle, der vil have et nærende, bæredygtigt 

og velsmagende planteprotein.

Næringsindhold:

Vand, havre (havreprotein, havreklid, fuldkornshavremel),  

ærteprotein, hestebønneprotein, rapsolie og salt.

*Kilde **Kilde
 *** Kilde: Dca rapport nr. 180,
"Mindre kød i kosten?", Januar 2021



 

OPBEVARING 
Frossen:  

•  Opbevares på frost -18C

•  Optøes i køleskab og må ikke  

 genfryses.

Optøet: 

•  Opbevares i køleskab ved 2-5 °C.

•  Anvendes indenfor 3 dage efter åbning.

 

170°C
7 MIN

170°C
7 MIN

170°C
7 MIN

170°C
7 MIN

170°C
7 MIN

Pulled Oats® indeholder kun fem ingre-
dienser: havre, hestebønner, ærter, 
salt og olie. Ingredienslisten er kort og 
overskuelig, og det er tilberedningen 
af Pulled Oats® også. Det eneste du 
skal gøre, er at optø det, smage det til, 
tilberede det i ovnen eller på panden 
og servere det på en tallerken.

2. Bland Pulled Oats®, olie og 
en rigelig mængde krydderier.

3. Rist det i ovnen eller steg  
det på en pande.

4. Tilsæt til retten og server.

1. Optø i køleskab.

1-2-3-4

Et lækkert plantebaseret protein fremstillet af havre, hestebønner 
og ærter – kan nydes af alle lige fra veganere til kødelskere.PULlED OATS®

Flere undersøgelser viser, at en kost der er rig 
på plantebaserede fødevarer, giver både for- 
bedrede sundhedsmæssige og miljø mæssige 
fordele. Plantebaserede fødevarer er en god 
kilde til fibre og et bedre valg med hensyn til 
fedtmængde og kvalitet sammenlignet med  
animalske produkter. EAT-Lancet-rapport 2019 

PLANTEBASERET 
PROTEIN 
Brand: Pulled Oats® Mince

Beskrivelse: Smagfuld super-

food-blanding af havre, 

ærter og hestebønner med en 

"pulled" tekstur og godt bid.

Pakke/størrelse: 4 enheder/1,5 kg

Næringsindhold per 100 g

Kalium  420 mg (21 %*)

Salt 0,91 g

Protein 30 g

Fiber 5,9 g

heraf sukkerarter  0,7 g

Kulhydrat  5,6 g

heraf mættet fedtsyrer  0,7 g

Fedt 5,4 g

Jern 5,7 mg (41 %*)

Energi 853 kJ/203 kcal

*% af referenceindtag pr. 100 g. Referenceindtag for 
en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal)

pu
lLed oats®

o k s e

30 g Protein  19,1 g

5,7 mg Jern 1,8 mg

137 l Vandforbrug 1496,4 I 

Sammenlignet med råt kød. Næringsindhold pr. 100g

Kilde

5,9 g Fiber 0 g

SANTAMARIAFOODSERVICE.COM

Gold&Green er en del af Paulig PROs portefølje, der hjælper professionelle med at skabe en smagfuld, bæredygtig og succesfuld forretning.
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