
PULLED OATS® 
ER SUPERMAT  

FOR KROPPEN,  
MILJØET OG 

BEDRIFTEN DIN!



LITE FOREBEREDELSE
•  Arbeidsbesparende
•  Allsidig
•  Et produkt med uendelige muligheter

ENKELT SMAKSETTING
• Én base og et hav av smaksalternativer
• Lett å variere, FROKOST, LUNSJ, 
 MIDDAG OG SMÅRETTER 

LITE SVINN 
• Fryst produkt med lang holdbarhet
• Bruk det du har behov for og spar resten

GOD ERNÆRINGSPROFIL     
• 100 % plantebasert, 0 % konserveringsmidler
• Kort ingrediensliste
• Clean Label og vegansk

PERFEKT ALTERNATIV TIL ANIMALSK PROTEIN 
• Bruk i stedet for storfe, kylling eller svinekjøtt.

GODT UTGANGSPUNKT FOR UNIK INNOVASJON

• Superallsidig og perfekt for dine spesialiteter

• Skaper interesse når det nevnes i menyen

• Gjør at du holder deg et steg foran konkurrentene

FORDELER

RIK PÅ JERN UTEN SOYA KOLESTEROLFRI100%  
PLANTEBASERT

PROTEINRIKHØYT 
FIBERINNHOLD

VEGANSK

ALLSIDIG TIDSBESPARENDE FORSTEKT

DET PERFEKTE PROTEIN TIL DIN 
RESTAURANT, TAKEAWAY OG CATERING

DETTE ER  
PULLED OATS®

Pulled Oats® har en «pulled» tekstur og har den korteste ingredienselisten 
sammenlignet med andre plantebaserte i kategorien. Den er laget av nordisk 
havre, favabønner, erter, litt rapsolje og salt – det er alt. Takket være disse 
ingrediensene passer det for alle gjester som ønsker et naturlig, proteinrikt  
og bærekraftig protein med Clean Label og fantastisk smak. 

43% AV RESTAURANTENE 
FORENKLER MENYENE SINE**
Allsidighet og en naturlig smaksprofil. 
Pulled Oats® er egnet for alle kjøkken 
og de fleste tilberedningsmetoder.

LAVERE ETTERSPØRSEL 

GJØR AT RESTAURANTER 
BESTILLER SJELDNERE*
Pulled Oats® er frysevare og har en 
holdbarhet på 12 måneder. Kommer i 
poser på 1,5 kg. Det er enkelt å tine den 
mengden som skal tilberedes og la 
resten forbli fryst. 

RESTAURANTER GÅR OVER TIL VARER 
MED LENGER HOLDBARHET OG VARER 
SOM KREVER MINDRE FORBEREDELSER*
Pulled Oats® er klar til bruk og krever bare 
noen minutters oppvarming.

*Source: Datassential, One Table, May 2020.



 

  TILBEREDNINGSTIPS 
•  Bruk olje og tørre krydder for å skape en sprøere  
 konsistens. 

•  Bruk en tykk marinade/saus med høyt 
 sukkerinnhold for å skape en mer klebrig   
 og "pulled" tekstur.

•  Vær ekstra generøs med krydderet. Vi anbefaler  
 at du bruker ca. 20% mer enn du ville brukt   
 med andre proteiner.

•  Ikke vær redd for å bruke rikelig med olje for å  
 få en god stekeflate. Sørg for at oljen er   
 varm før du tilsetter Pulled Oats®.

•  Tilsett urter, hvitløk eller ingefær i oljen før du  
 tilsetter Pulled Oats®, det tilfører god smak.

•  Pulled Oats® skal være sprøstekt før den   
 tilsettes i gryter og sauser for å opprettholde   
 teksturen.

BESTE SMAKSTILSETNINGENE
Den beste måten å smaksette Pulled Oats® på, er å 
tilsette tørt krydder og olje. Du kan også bruke tykke 
sauser som f.eks. Teriyaki- og BBQ-sauser.

STEKING I OVN – KOMBIOVN
Pulled Oats kan brukes tint og fryst. Dersom du skal 
bruke tørt krydder så blander du Pulled Oats med olje 
og krydder. Legg det ut på et stekebrett i et tynt lag og 
stek på 170°C. Bruker du marinader og sauser så bruker 
du samme fremgangsmåte. Sørg for at varmen er høy 
nok til å gjøre produktet sprøtt, men ikke la det bli 
brent. Kan også varmes opp i MerryChef med rett 
program.

 

MIKROBØLGEOVNKOMBIOVNMERRYCHEF®STEKEOVNPANNE

TING DU 
BØR UNNGÅ
•  Tilsette vann
•  Bruk i supper
•  Langtidssteking

 

PULLED OATS® 
CHILI SIN CARNE

PORSJONER: 30 -  40

1,5 kg  Gold&Green Pulled Oats®
75 ml  olje
1 kg  løk, i terninger
14  hvitløksfedd, hakket
2,5 kg  hakket tomat
1 l  grønnsakskraft
2 kg  kidneybønner
1,5 kg  mais
1/3 dl  eddik
100 g  Santa Maria Spisskummen,  
 malt
80 g  Santa Maria Paprikapulver
2 ss  kakao
3 ss  sukker
 Smak til med salt og 
 pepper

1. Bland olje med Pulled Oats®. Stekes i ovnen i 

 7–8 min ved 170°C.

2. Hakk løk og hvitløk. Stekes i olje til løken er gyllen.  

 Tilsett spisskummen, paprika, kakao og eddik.  

 Tilsett bønner, mais, hakket tomat og grønnsaks - 

 kraft. La småkoke. Bland inn Pulled Oats® rett før  

 servering. Smak til salt og pepper.

3. Serveres med basmatiris, rømme, jalapeños og  

 tortilla chips.

STEKEPANNE 
Bruk tint eller fryst produkt. Varm pannen med en 
god mengde olje. Tilsett Pulled Oats og la det brune i 
30 sekunder. Tilsett krydder og mer olje dersom det er 
behov for det, la det steke videre. Det er klart på bare 
5-7 minutter.

MIKROBØLGEOVN
Pulled Oats varmes i mikrobølgeovn uten lokk. Når du 
varmer det uten lokk så unngår du at det dannes damp 
og produktet beholder sin gode tekstur.

INSTRUKSJONSFILMER
Vil du se hvordan det gjøres? Scan QR-koden med 
kameraet på mobilen og filmen åpnes i nettleseren din.

Teriyakibowl: Tilberedelse av Pulled Oats  
i stekepanne med teriyakisaus.
Link: https://dreambroker.com/channel/s5lh0scp/rtyjog5r

Salat: Tilberedelse av Pulled Oats med krydder stekt 
i ovnen.  
Link: https://dreambroker.com/channel/s5lh0scp/pg6mopvv

Burger: Tilberedelse av Pulled Oats med marinade 
stekt i ovnen.  
Link: https://dreambroker.com/channel/s5lh0scp/wrhvgvp1

SLIK TILBEREDER DU  
PULLED OATS®

Visste du at...
Chili sin carne er en vegetarisk 

versjon av den velkjente 
meksikanske retten chili con 
carne. Pulled Oats® fungerer 

utmerket i denne retten!



PORSJONER: 30 PORSJONER: 25

1,5 kg Gold&Green Pulled Oats® 
1 kg Santa Maria Sweet Chipotle BBQ Sauce
30 burgerbrød, sliders
500 g grønnkål
5 rødløk i tynne skiver 
30 skiver  sterk cheddarost 
4 kg pommes frites 

1,5 kg  Gold&Green Pulled Oats®
3 kg  kidneybønner
1,4 kg  søt mais
2 kg  paprika i skiver
2,5 kg  tomat i terninger
4 kg  kokt ris
1,4 kg  erter
2 kg  rødløk i terninger
4 kg  avokado i terninger
2,5 kg  hakket tomat
 olje til steking
30  Santa Maria Tortilla 10"
80 g  Santa Maria Spisskummen
500 ml  Santa Maria Sweet Chipotle BBQ Sauce
3 bunter  koriander, hakket
1 kg  lime
100 g  sukker

1. Stek Pulled Oats med BBQ-sausen. Rist brødene.

2. Forvarm ovnen til 230 °C.

3. Legg bunnene av brødene i en langpanne. Deretter legger 

 du på hakket grønnkål, etterfulgt av Pulled Oats, rødløk 

 og ost.

4. Stekes i ovnen i 2–3 minutter, eller til osten har smeltet.

5. Serveres med brødtoppene og pommes frites.

1. Stek Pulled Oats med BBQ-sausen og 30 g spisskummen.

2. Stek risen med hakkede tomater, salt og pepper etter smak 

 og 20 g spisskummen. Bland inn koriander.

3. Skjær tortillaene i trekanter. Bland sammen 400 ml olje, 

 50 g spisskummen, sukker og salt. Dekk tortillatrekantene 

 med blandingen.

4. Stek trekantene i ovnen i 5–6 minutter ved 175°C.

5. Legg alle grønnsakene, risen og Pulled Oats hver for seg på en  

 tallerken. Serveres med fersk lime og hjemmelaget tortilla chips.

PULLED OATS® 
SLIDERS

PULLED OATS® BURRITO 
BOWL MED NACHOS

PORSJONER: 25

1,5 kg Gold&Green Pulled Oats®
35  egg
50 Santa Maria Maistortilla 6" 
3,4 kg moste sorte bønner
1 kg Santa Maria Chunky Salsa
2 kg hakket avokado
500 g skivet reddik
1 kg fersk pico de gallo
 olje til steking

1. Stek løk og ingefær til det er mykt.

2. Tilsett Sweet Chilli Sauce og soyasaus og la det 

 koke inn i 3–4 min.

3. Tilsett brokkolini, gulrøtter og Pulled Oats på et 

 stekebrett. Dekk med sausen.

4. Stekes i ovnen i 8 min ved 180°C.

5. Bland med de varme nudlene og sesamfrø.

6. Stek eggerøre og bland i, rør godt og server med 

 fersk koriander.

HUEVOS RANCHEROS
MED PULLED OATS®

PORSJONER: 25

1,5 kg Gold&Green Pulled Oats®
30  egg
1,5 kg forvellet brokkolini
1 kg gulrøtter i skiver
4 bunter koriander
1 l Santa Maria Sweet Chili Sauce
500 ml Santa Maria Soja Sauce
100 g Santa Maria Sesamfrø
1 kg gulrøtter i skiver
150 g hakket ingefær
4 kg Santa Maria Risnudler, kokte
 sesamolje til steking 

PAD THAI MED 
PULLED OATS®

1. Varm tortillalefsene i ovnen.

2. Varm de moste bønnene i en gryte.

3. Stek Pulled Oats med olje og litt salt i 8 min ved 180°C.

4. Stek eggene.

SERVERING:

1. Smør de moste bønnene på tortillaene.

2. Topp med Pulled Oats, salsa, avokado og pico de gallo.

3. Avslutt med egg og reddiker. Serveres varmt. 

Steketips!
Pulled Oats® suger til seg 

mer smak enn kjøtt. Derfor 
anbefaler vi at du tilsetter 

ekstra mye krydder. 

tips!
60 gram Pulled Oats® er 

nok til å dekke gjennomsnitts 
behovet for protein.



EKSEMPEL PÅ MENY

Pulled Oats® Shawarma  
Denne wrapen inneholder et deilig plantebasert 
protein, romanosalat, cherrytomater, agurk og 
tahinisaus, servert i hjemmelaget pitabrød. 
 

BBQ Pulled Oats® Sandwich    
En sandwich med smakfullt BBQ-marinert 
planteprotein.  

Pulled Oats® Pita   
Grillet pita med pesto, Pulled Oats®, soltørket 
tomat og mozzarella. 
 
 
Spaghetti Bolognese 
Laget med Pulled Oats®, et velsmakende 
plantebasert protein, med mer protein per gram 
enn noe animalsk protein. 
 

Vietnamesiske vårruller 
Ferske vårruller med Pulled Oats®, spisskål, 
avokado og friske urter. 
 
Pulled Oats® Gyoza
Serveres med en søt soya- og ingefærsaus. 

Pulled Oats® Tacos   
Tacokrydret Pulled Oats® toppet med tomat, 
koriander og guacamole. 
 
Gjør det kjøttfritt: Velg Pulled Oats® i stedet for 
kylling i tacoen.

Oats på 
menyen

GODE MÅTER Å NAVNGI 
RETTENE PÅ MENYEN

Bruk begrepet «Pulled Oats®» i navnet 
på retten og beskriv det som et nytt og 
sunt proteinalternativ. 

Unngå å beskrive Pulled Oats® som  
«vegansk» eller «vegetarisk», selv om  
det er begge disse tingene. Vi opplever  
at folk er mye mer mottakelige for  
begrepet «plantebasert».

I tillegg til å ha dedikerte retter med 
Pulled Oats® på menyen, kan du tilby 
gjesten å velge Pulled Oats® som protein 
i andre retter.

Unngå ord som «fake» eller 
«erstatning». Pulled Oats® 
er ikke kjøtterstatning. Det 
prøver ikke å etterligne noen 
form for animalsk protein. 
Men det kan brukes i stedet 
for storfekjøtt, svinekjøtt eller 
kylling i mange retter.

Havre er en kjent, ren og bære-
kraftig kilde til protein av høy 
kvalitet, kostfiber god energi.

PULLED OATS® 
GYRO-SANDWICH

PORSJONER: 25

1,5 kg Gold&Green Pulled Oats®

25 pitabrød

1,3 kg feta, smuldret

1 kg kalamata oliven

1,5 kg agurk, i skiver

1,2 g  cherrytomater

1 kg tzatziki

2 kg romanosalat, hakket

0,5 kg reddiker, i skiver

5 ss Santa Maria Gyros Spice Mix 

50 ml olivenolje

100 ml olje til steking

 mynte, hakket

1. Bland tomater, agurk, reddiker og kalamata- 

 oliven med olivenolje og pepper.

2. Stek Pulled Oats med Gyros Spice Mix og   

 oljen i 7–8 min i ovn ved 170°C.

3. Rist pitabrødene.

SERVERING:

På varme pitaprød legger du opp gyros 

med salatblanding, smuldret feta, Pulled 

Oats og topper med tzatziki og fersk mynte. 

Velbekomme.

Visste du at...
Pulled Oats® ble kalt en 

«game changer» da det ble 
kåret til beste innovative 

produkt på Nederlands største 
serveringsmesse i 2020.



I 2014 var Maija Itkonen på et fly over Atlanterhavet. 
Hun bladde seg gjennom New York Times og kom over 
en artikkel om «falskt kjøtt som endelig smaker som 
kylling». Som livslang vegetarianer hadde hun aldri 
prøvd å etterligne kjøtt. Og var det virkelig en god 
ting å «smake som kylling»? Var det virkelig et 
gjennombrudd? Kan ikke plantebasert protein være 
mer naturlig, bærekraftig, næringsrikt og smakfullt?

Ideen som dukket opp i hodet hennes var havre. Og 
navnet som dukket opp var Reetta Kivelä. Hun var en 
venn fra videregående, en anerkjent forsker og 
havreekspert. Så rett etter landing i Helsinki fant 
Maija frem telefonen for å presentere ideen. Selv om 
Reetta var litt usikker, bestemte hun seg for å gi det 

en sjanse. Hun tilbrakte noen dager i laboratoriet og 
skepsisen forsvant da testene viste resultater. 

Etter seks måneder med prøving og feiling knakk de 
koden. Ved å blande havre med favabønner og gule 
erter fikk de et helt naturlig superprodukt som smakte 
bedre enn kylling. Produktet ble lansert i liten skala 
på finske supermarkeder, og ble raskt utsolgt. Bevisste 
matelskere og kresne kritikere elsket det. Produksjonen 
ble oppskalert i høy hastighet for å dekke etterspørselen. 
Pulled Oats® har blitt tildelt priser som Product of the 
Year, Best New Protein og Quality Innovation for å 
nevne noen. I dag produseres det i Järvenpää, Finland. 
Alle produktene fra Gold&Green er basert på en 
patentert innovasjon, og flere kommersielle 
banebrytende produkter er på vei.

Maija Itkonen og Reetta Kivelä, 
grunnleggerne av Gold & Green.

DET HELE STARTET MED 
EN HØYTFLYVENDE IDÉ

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvordan beskriver jeg Pulled Oats® til en gjest?

Pulled Oats® er et plantebasert, rent protein med Clean 

Label, laget av havre, favabønner og gule erter. Den har 

en «pulled» tekstur og har mer protein enn kylling. 

Hvor produseres Pulled Oats®?

Vårt toppmoderne FSSC 22000-sertifiserte produksjons-

anlegg ligger i Finland – i nærheten av Helsinki.

Hvordan er holdbarheten til Pulled Oats®?

Produktet er frosset med 360 dagers holdbarhet fra 

produksjonsdato. Etter tining kan produktet oppbevares 

i kjøleskap i 3 dager.  

Hvor har Pulled Oats® vært en suksess?

Siden våren 2019 har Pulled Oats® vært på menyen i over 

700 restauranter i Europa, inkludert Ikea-restaurantene, 

Circle K, 7-Eleven, Sodexo, Compass Group og Taco Bell i 

Finland, Irland/Storbritannia og Spania. 

Hva er varekostnaden sammenlignet med kjøtt?

Pulled Oats® har betydelig lavere svinn i matlagingen 

sammenlignet med kjøtt. Innholdet av råprotein er høyere 

enn i kjøtt, så for å skape en lignende ernæringsprofil 

trenger du mindre ingredienser (opptil 30 %). Pulled Oats® 

er raskt og enkelt og dermed rimeligere å tilberede, siden 

den bare må varmes opp/stekes. 

Hvordan lages Pulled Oats®?

Pulled Oats® er laget av havre, erter og favabønner 

gjennom mekanisk bearbeiding, som blanding, maling og 

oppvarming – en prosess som kan sammenlignes med å 

bake brød.  

Hvordan får Pulled Oats® sin fiberaktige tekstur?

Proteinene i havre og belgfrukter varmes opp til en bestemt 

temperatur og med et bestemt fuktighetsnivå, til det dannes 

en fiberaktig tekstur. Produksjonsprosessen for Pulled Oats® 

ligner faktisk på en svært kontrollert måte å lage brød på.

 

Hvorfor er Pulled Oats® sunt?

Pulled Oats® pakket med protein - og noen ganger enda 

mer enn det er i andre animalske- og planteproteiner. Det er 

en kilde til fiber og det inneholder lite mettet fett. Å redusere 

forbruket av mettet fett bidrar til å opprettholde normale 

kolesterolnivåer i blodet som en del av et variert og 

balansert kosthold og en sunn livsstil.

Er Pulled Oats® glutenfri?

Det er dessverre ingen garanti for det. Vi bruker havre som 

kan inneholde spor av hvete, rug og bygg. Ingrediensene 

inkluderer ikke gluten som sådan, men de bearbeides i 

møller som også kan håndtere korn som inneholder gluten. 

Det betyr at produktet vårt kan inneholde spor av gluten. Vi 

jobber aktivt med mulighetene for å produsere et glutenfritt 

produkt. 

 

Hvordan er Pulled Oats® bærekraftig?

Ifølge undersøkelsen til Aalto University er vannavtrykket til 

Pulled Oats® 1370 l/kg mens storfekjøtt har for eksempel et 

vannavtrykk på nesten 15 000 l/kg*. Plantebaserte proteiner 

produseres mer effektivt og krever mye mindre vann og 

jordbruksland, og produserer betydelig mindre klimagass -

utslipp sammenlignet med dyreproteinproduksjon** 

(Se QR-koder nedenfor.)

 

Hvem er Pulled Oats®-forbrukeren 

og hvorfor øker antallet av dem? 

Den grønne revolusjonen er i gang. 14 % av befolkningen i 

Storbritannia er nå vegetarianere. 22 % av den svenske 

befolkningen regner seg selv enten som veganere, 

vegetarianere, pescetarianere eller fleksitarianere. Salget 

av grønnsaksbasert mat i Frankrike økte med 24 % mellom 

2018 og 2019.*** Siden Pulled Oats® verken er soya- eller 

hvetebasert, er den perfekt for alle som ønsker et 

næringsrikt, bærekraftig og smakfullt protein.

INGREDIENSER:

Vann, havre (havreprotein, havrekli,  

fullkorns havremel), erteprotein,  

favabønneprotein, rapsolje og  

salt tilsatt jod.

*Kilde **Kilde

*Kilde
https://cdn.goldandgreenfoods.com/app/uploads/2019/05/gg-backgrounddocument-waterfootprint-.pdf

**Kilde
https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food



 

OPPBEVARING 
Fryst:  
•  Oppbevares i fryser ved -18 °C
• Tines posene i kjøleskap, må ikke   
 fryses på nytt. 
Tint: 
•  Oppbevares i kjøleskap ved 2 til 5°C
•  Brukes innen 3 dager etter tining.

 

170°C
7 MIN

170°C
7 MIN

170°C
7 MIN

170°C
7 MIN

170°C
7 MIN

Pulled Oats® inneholder bare fem 
ingredienser: havre, bønner, erter, 
salt og olje. Listen over ingredienser 
er kort og grei, og like enkelt er det å 
lage Pulled Oats®. Alt du trenger å 
gjøre er å tine, krydre, steke og legge 
på tallerkenen.

2. Bland Pulled Oats®, olje og 
en sjenerøs mengde krydder.

3. Stekes på et stekebrett i ovn eller 
i en panne på middels varme.

4. Tilsettes i retten.

1. Tines i kjøleskap.

1-2-3-4

Et deilig plantebasert protein laget av naturlig havre, favabønner  
og erter – nytes av alle, fra veganere til kjøttelskere.PULlED OATS®

De fleste studier viser at et kosthold som er rikt 
på plantebasert mat, gir både bedre helse og 
miljøfordeler. Et kosthold som er rikt på plant-
ebasert mat inneholder vanligvis kostfiber og 
lite mettet fett.

EAT-Lancet rapport 2019 

PLANTEBASERT 
PROTEIN 
Merke: Pulled Oats® Naturell
Artikkel nr.: 200556
EPD: 5279260
Beskrivelse: Smakfull supermat av 
havre, erter og favabønner med en 
«pulled» tekstur
Anbefalt porsjonsstørrelse:  60-80 g
Pakning/størrelse: 4 poser á 1,5 kg

Næringsinnhold per 100 g

Kalium  420 mg (21 %*)

Salt 0,91 g

Protein 30 g

Fiber 5,9 g

hvorav sukkerarter 0,7 g

Karbohydrat  5,6 g

hvorav mettet fett 0,7 g

Fett 5,4 g

Jern 5,7 mg (41 %*)

Energi 853 kJ/203 kcal

* av referanseverdi for næringsstoffer (NRV)
Betaglukan 1,1%

F.O.O.D.I.E.S / 
DISTRIKTSANSVARLIGE  

ØSTLANDET: 
Gjermund Opsahl 
tlf: 959 95 560 
gjermund.opsahl@paulig.com

VESTLANDET:  
Tor Kristian Høivik 
tlf: 904 73 264 
torkristian.hoivik@paulig.com

MIDT-NORGE: 
Henrik Dyrnes Svendsen 
tlf: 944 10 915 
henrik.svendsen@paulig.com

NORD-NORGE: 
Jan Toralf Richardsen 
tlf: 950 90 650 
jantoralf@foodtek.no

Bjørn Stefan Holmstrøm 
tlf 476 26 865 
bjorn@foodtek.no

Liv Erna Krokstrand Amundsen 
tlf: 482 87 951 
liv@foodtek.no 

Stina Sandeggen 
tlf: 922 63 722 
stina@foodtek.no

SALES COORDINATOR  
Katrine Willas Bure 
tlf: 408 53 717 
katrine.bure@paulig.com

KEY ACCOUNT MANAGER 
Yngve Storrø 
tlf: 911 34 511 
yngve.storro@paulig.com 

COUNTRY MANAGER,  
OUT OF HOME 
Siri Eng 
tlf: 915 19 681 
siri.eng@paulig.com

pu
lLed oats®

o k s e

30 g Protein  19,1 g

5,7 mg Jern 1,8 mg

137 I Vannforbruk 1496,4 I 

Sammenlignet med rått kjøtt. Næringsinnhold; per 100 g

https://cdn.goldandgreenfoods.com/app/ 
uploads/2019/05/gg-backgrounddocument- 
waterfootprint-.pdf
**Kilde   https://qrgo.page.link/3LKLJ

*Kilde *Kilde **Kilde

5,9 g Fiber 0 g

SANTAMARIAFOODSERVICE.NO

Gold&Green er en del av Paulig PROs portefølje, som hjelper profesjonelle med å skape en smakfull, bærekraftig og suksessfull virksomhet.


