
produktfokus
Skyr Dip

skYr dIp MEd dILd oG HVIdLØG
Opskr i f t s  nummer:  104-0040

Indhold
1,000 Kg Skyr 
0,080 Kg Krydderiblanding Tzatziki (I59701) 
0,020 Kg Dildspidser (I61600)                        
1,100 Kg 

 
fremstilling
• Skyr blandes med de afvejede mængder Krydderiblanding 

Tzatziki og Dildspidser.    

serveringsforslag
• Kan serveres til chips, grøntsager eller som en kold dressing 

til diverse fiskeretter.   

...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.

skYr dIp MEd puLLEd spICE
Opskr i f t s  nummer:  104-0038

Indhold
1,000 Kg Skyr 
0,050 Kg Honning 
0,025 Kg Dekora Pulled Spice 2 kg (G86810) 
1,075 Kg

fremstilling
• Skyr blandes med de afvejede mængder honning  

og Dekora Pulled Spice.  

serveringsforslag
• Kan serveres som dip til grøntsager eller som kold  

sauce til kødretter.  
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Lækker skyr dip til kød, fisk,  
fjerkræ, grøntsager og chips  
med masser af smag.



produktfokus
Skyr Dip

skYr dIp MEd BroCCoLI
Opskr i f t s  nummer:  104-0039

Indhold
1,000 Kg Broccoli 
0,500 Kg Skyr 
0,120 Kg Krydderiblanding Tzatziki (I59701) 
1,620 Kg

fremstilling
• Broccoli i små buketter koges møre, hvorefter de moses eller 

blendes i mindre stykker. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Skyr blandes med den afvejede mængde krydderiblanding  

Tzatziki, hvorefter de kolde mosede broccoli vendes i.        

serveringsforslag
• Kan serveres som tilbehør til alle typer kød, fisk og fjerkræ.   
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Lækker skyr dip til kød, fisk,  
fjerkræ, grøntsager og chips  
med masser af smag.


