
produktfokus
Oste

spICY BrIE MEd CHokoLAdE oG MArCIpAN
Opskr i f t s  nummer:  106-0022

Indhold
0,900 Kg Brie, hel 
0,450 Kg Flødeost, naturel 
0,100 Kg Rittersport med marcipan 
0,050 Kg Krydderpanade Mexican Cornflakes (I91330) 
1,500 Kg 

fremstilling
• Det meste af flødeosten røres sammen med chokolade  

med marcipan skåret i små stykker. 
• Brien halveres vandret. 
• Smøreost med chokolade og marcipan fordeles på den  

ene halvdel, og den anden lægges på. 
• Den resterende smøreost smøres på kanten af den  

sammenlagte brie, hvorefter kanten vendes i den  
knuste Krydderpanade Mexican Cornflakes.     

...altid ringe til din fagkonsulent og 
få gode råd og ideer til rå måltidsløs-
ninger, som passer til dit sortiment. 
Alle fagkonsulenter hos Indasia er 
faguddannet og er altid parate til at 
finde en løsning for dig.

INdBAGt BrIE MEd BrÆNdtE fIGNEr  
Opskr i f t s  nummer:  106-0008

Indhold
0,300 Kg Brie 
0,030 Kg Dekora Marilet Sesam Jalapeno med  
  ristede jordnødder (I91840) 
0,300 Kg Brændte figner 
0,750 Kg Butterdej, køl                                 
1,380 Kg

fremstilling
• Hver lag butterdej (ca. 250 g) deles i 4 stykker, hvorpå 

der lægges en skive brie (ca. 100 g) på hver del. 
• Herefter fordeles den afvejede mængde Dekora Marilet 

Sesam Jalapeno med ristede jordnødder hen over brien. 
• Der lægges ca. 100 g brændt figne på hver stykke brie, 

hvorefter butterdejen lukkes.     
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ost på mange måder
- lækkert og velsmagende



HVIdLØG/rosMArIN krYdrEt sALAtost  
I sErrANosVØB
Opskr i f t s  nummer:  90-0017

Indhold
0,600 Kg Apetina i blok 
0,400 Kg Squash i skiver 
0,350 Kg Serrano skinke 
0,025 Kg Dekora Hvidløg/rosmarin (G82190) 
1,375 Kg

fremstilling
• Apetina (fetaost) i blok skæres i skiver af ca. 4-5 mm tykkelse. 
• Serrano i skiver lægges op ved siden af hinanden, hvorpå squash  

i skiver og ost i skiver lægges. 
• Der krydres med Dekora Hvidløg/rosmarin, og serrano skinken 

vikles omkring. 

tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 10 min. 
• Er ligeledes velegnet grill. 

produktfokus
Oste

BrIE MEd HVIdLØG/rosMArIN CrEME oG 
soLtØrrEdE toMAtEr
Opskr i f t s  nummer:  106-0021

Indhold
0,900 Kg Brie, hel 
0,450 Kg Flødeost, naturel 
0,125 Kg Tomater, soltørrede i stykker 
0,020 Kg Dekora Hvidløg/rosmarin (G82190) 
0,075 Kg Hasselnøddeflager                        
1,570 Kg

fremstilling
• Det meste af flødeosten røres sammen med den afvejede 

mængde Dekora hvidløg/rosmarin og soltørrede tomater  
i stykker. 

• Brien halveres vandret. 
• Det meste af smøreosten fordeles på den ene halvdel,  

og den anden lægges på. 
• Den resterende smøreost smøres på kanten af den sammen-

lagte brie, hvorefter kanten vendes i hasselnøddeflager.   

Produktfokus fra Indasia ◊◊◊ Hent mere inspiration på www.indasia.dk           © Indasia A/S     

Indasia A/S
Agerskellet 50-56
DK-8920 Randers NV

Tel.:  +45 8642 9666
Fax: +45 8640 1939

www.indasia.dk
E-mail: info@indasia.dk

ost på mange måder
- lækkert og velsmagende


