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Med Det Kreative Køkken kan du nemt 
og hurtigt hente inspiration til nye 
opskrifter og blive opdateret med de 
seneste trends. 

Det Kreative Køkken 
består af mange forskellige 
brochurer, som indeholder 
inspirationsmateriale inden 
for produktkategorier og 
anledninger. 

Alle opskrifter er testet mht. 
produktion og smag - og du 
kan derfor være sikker på et 
godt resultat hos både dig 
og dine kunder. 
Det Kreative Køkken bliver 
løbende opdateret og er 
således en sammensætning 
af nye trends og vore 
kunders salgssucceser.

Brug Det Kreative Køkken til:

• Inspirationsmateriale 
• Nem og hurtig måde at 
  blive opdateret
• Nye salgsmuligheder
• Fokus på salgssucceser 

Vi håber, denne brochure vil 
give dig ny inspiration – og 
husk, hvis du har spørgsmål 
til opskrifterne eller brug 
for anden rådgivning, er du 
velkommen til at kontakte 
din fagkonsulent eller 
kundeservice på 86 42 96 66.

DET KREATIVE KØKKEN
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 Opskriftnr.  

Indhold:  
  1,250 kg Kartofler, små, kogte, kolde 
 0,500 kg Cremefraiche 18% 
 0,140 kg Cornichoner, syltede (mini agurker) 
 0,100 kg US Hickory BBQ Sauce (G23350) 
 0,100 kg Rødløg 
 0,010 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015) 
 
 2,100  kg

Fremstilling 
• Cremefraichen røres med den afvejede mængde  
  US Hickory BBQ Sauce og saltet.

• De kogte kartofler, cornichoner, og rødløg skæres i tern  
  og vendes i.

• Kartoffelsalaten kommes i salgsemballage og pyntes evt.  
  med hakkede løg og cornichoner på toppen.

Ingredienser: 
Kartofler, CREMEFRAICHE, cornichoner, rødløg, vand, sirup, sukker, 
tomatkoncentrat, brændevinseddike, worcestersauce (indeholder bla. 
GLUTEN og SELLERI), æblemos, modificeret majsstivelse (E 1422), 
salt, karamelsukkersirup, krydderier, fortykningsmiddel (E 415), 
Hickory røgaroma, krydderiekstrakt.

BBQ KARTOFFELSALAT 
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Opskriftnr. 91-0257 

Indhold 
 2,500 kg Kogende vand 
 0,500 kg Kartoffelmospulver (M09225) 
 0,225 kg Olymp Brilliant marinade (G86550) 
 
 3,225  kg

Fremstilling 
• Kartoffelmos Pulver piskes ud i den afvejede mængde kogende vand.

• Mosen blandes derefter med Olymp Brillant marinade.

• Mosen kan sælges selvstændigt eller f.eks. sprøjtes op på rösti med  
 sprøjtepose og takket tylle.

Tilberedning hos kunden 
• Kan varmes i ovn eller mikrobølgeovn.

Opskriftnr. 91-0219 

Indhold 
 1,400 kg Peka, Vakuum Flødekartofler i ruller 
 0,040 kg Mexico Rød krydderi (G83860) 
 
 1,440  kg

Fremstilling 
• Peka rullerne udskæres diagonalt i passende portioner. 
• Kartoflerne rulles herefter i den afvejede mængde Mexico Rød krydderi.

Tilberedning hos kunden 
• Bages i forvarmet ovn ved 180°C i ca. 30 min. til kartoflerne er gyldenbrune.

Ingredienser: 
Flødekartofler 98% (kartofler, FLØDE, vand, SMØR, OST, ÆG, SKUMMETMÆLK, salt, MÆLKEPROTEIN, modificeret majs- 
stivelse, dextrose, aromaer, hvidløgspulver, stabilisatorer (guargummi, dinatriumdiphosphat), VALLE PERMEAT),  
krydderi 2% (paprika, løg, hvidløg, spidskommen, chili), salt, gærekstrakt, krydderiekstrakt (paprika), antioxidant (E 330).

KRYDRET 
     KARTOFFELTÅRN

Ingredienser: 
Vand, kartoffelpulver, marinade (rapsolie (delvis hærdet), SKUMMETMÆLKSPULVER, salt, krydderier (hvidløg 4%, gurkemeje, persille, løg), hydrolyseret 
vegetabilsk protein, smøraroma), SØDMÆLKSPULVER, FLØDEPULVER, salt, emulgator (E 471), stabilisator (E 450), SULFIT (E 223), antioxidanter (E 300, 
E 304), krydderier (gurkemeje, peber), smøraroma.

CREMET KRYDDERURTE-
                  KARTOFFELMOS
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Opskriftnr. 91-0244 

Indhold 
 2.000 kg Bagekartofler 
 0.400 kg Røget bacon 
 0.100 kg Persille Purløg marinade (G71900) 
 0.050 kg Ost, revet 
 0.020 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015) 
 
 2,570  kg

Fremstilling 
• Der skæres skiver ned i kartoflen (husk ikke at skære helt igennem).  
• Skær bacon i skiver og kom det i lommerne på kartoflen.  
• Smør Persille Purløg marinade hen over kartoflen og baconen.  
• Drys ost oven på.

Tilberedning hos kunden 
• Steges i en forvarmet ovn ved 180°C i ca. 60-75 min. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 91-0235 

Indhold 
 1,000 kg Kartofler med skræl, halve, forkogte 
 0,250 kg Cherrytomater 
 0,180 kg Rødløg i både 
 0,160 kg Rygeost 
 0,100 kg Nordisk marinade (G89780)

1,690 kg

Fremstilling 
• De halve kartofler marineres med den afvejede mængde Nordisk marinade. 
• Cherrytomater og rødløg i både vendes i og blandingen kommes i ovnfast emballage. 
• Rygeosten piskes blød, kommes i sprøjtepose og sprøjtes på i små toppe, gerne med  
 en takket tylle.

Tilberedning hos kunden 
• Steges i en forvarmet ovn ved 180°C i ca. 30 min. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Ingredienser: 
Kartofler 59%, cherrytomater, rødløg, RYGEOST 10%, marinade (rapsolie (delvis hærdet), krydderier (skalotteløg, hvidløg, 
chili, peber, ramsløg, persille), salt, tomat, gulerødder, peberfrugt, citronolie (solsikkeolie)).

NORDISKE KARTOFFEL- 
    PAKKER MED RYGEOST

HASSELBACH KARTOFFEL
                   MED BACON

Ingredienser: 
Kartofler 78%, bacon 16%, marinade 4% (vegetabilsk olie (raps, delvis hærdet), salt, urter (purløg, rosmarin, basilikum, 
timian, persille), hydrolyseret vegetabilsk protein (raps, majs), krydderiekstrakter (hvidløg, spinat), peber), OST, salt.
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NORDISK MARINERET  
     GRØNTSAGSKURV

Opskriftnr: 91-0273

Indhold 
 0,200 kg Peberfrugter i tern, forskellige farver 
 0,200 kg Squash i tern 
 0,100 kg Rødløg i skiver 
 0,130 kg Kartoffelfuglerede, Deluxe (10 stk), Catering 
 0,100 kg Rygeost 
 0,050 kg Nordisk marinade (G89780)

0,780 kg

Fremstilling 
• De skårne peberfrugter, squash og rødløg marineres i den  
 afvejede mængde Nordisk marinade. 
• De marinerede grøntsager kommes i kartoffelfuglerederne,  
 som pyntes af med rygeost.

Tilberedning hos forbruger 
• Bages i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 15-20 min. 
• Er ligeledes velegnet til grill.

Ingredienser: 
Grøntsager (peberfrugt, squash, rødløg), kartoffelfuglerede 
(kartoffel, solsikkeolie), RYGEOST, marinade (vegetabilsk 
olie(raps, delvis hærdet), krydderier (skalotteløg, hvidløg, chili, 
peber, ramsløg, persille), salt, peberfrugt, tomat, gulerødder, 
citronolie).



Ingredienser: 
PASTA 53%, bbq sauce (vand, sirup, sukker, tomatkoncentrat, 
brændevinseddike, worcestersauce (indeholder bla. GLUTEN 
og SELLERI), æblemos, modificeret majsstivelse (E 1422), salt, 
karamelsukkersirup, krydderier, fortykningsmiddel (E 415), Hickory 
røgaroma, krydderiekstrakt), majs, peberfrugt, stegt bacon.

BBQ PASTASALAT

Opskriftnr. 93-0058

Indhold:  
 1,000 kg Kogt pasta (penne) 
 0,300 kg US Hickory BBQ Sauce (G23350) 
 0,300 kg Majs 
 0,200 kg Peberfrugt, rød 
 0,080 kg Bacon i skiver, stegt

1,880 kg

Fremstilling 
• De kolde kogte pasta penne blandes med den afvejede mængde 
  US Hickory BBQ Sauce. 
• Herefter iblandes majs og rød peberfrugt i tern. 
• Salaten pyntes til sidst af med den stegte bacon.

8
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BBQ PASTASALAT

Opskriftnr. 101-0061 

Indhold 
 0,500 kg Rødkål, fintsnittet 
 0,120 kg Grønkål 
 0,120 kg Cherrytomater 
 0,100 kg Oliven, sorte 
 0,100 kg Salatost i tern 
 0,060 kg Vegetabilsk olie 
 0,045 kg Krydderurtedressing (M01010) 
 0,045 kg Pinjekerner, ristet

 0,940  kg

Fremstilling 
• Den afvejede mængde Krydderurtedressing pulver piskes med vand og olie  
  til en dressing. 
• Fintsnittet rød- og grønkål vendes i dressingen, sammen med halve cherrytomater. 
• Salaten kommes i salgsemballagen og pyntes med oliven, salatost og ristede  
 pinjekerner.

GRÆSK KÅLSALAT

Ingredienser: 
Rødkål 37%, vand, grønkål 13%, cherrytomater, oliven, SALATOST, vegetabilsk olie, PINJEKERNER, sukker, maltodextrin, salt, surhedsregulerende midler 
(E 330, E 262), hydrolyseret vegetabilsk protein, fortykningsmidler (E 415, E 414), løg, krydderier, urter, spinat, aroma, emulgator (E 322).

Opskriftnr. 101-0041 

Indhold 
 2,000 kg Tomat, rå 
 0,200 kg Rødløg 
 0,200 kg Æble, frisk 
 0,090 kg Æble BBQ Sauce (DK98746) 
 0,010 kg Hvidløgsflager 2,38 - 4 mm. (E7401) 
 0,010 kg Limesaft 
 0,020 kg Koriander, friske

 2,530  kg

Fremstilling 
• Skær tomater, æbler og rødløg i små tern og kom det hele i en skål sammen  
 med hvidløg.  
• Pres limesaft over tomater og løg og vend til sidst Æble BBQ Sauce i.  
• Hak koriander groft og drys det ud over salsaen.

Ingredienser: 
Tomat 78%, rødløg, marinade 4% (sukker, æblepuré, vand, honning, brændevinseddike, salt, krydderier (paprika,hvidløg, chili, peber), modificeret 
majsstivelse (E 1422), løg, tomat, stabilisator (E 415), konserveringsmiddel (E 202), røget salt, vegetabilsk olie (solsikke)), hvidløg, limesaft, koriander.

TOMATSALSA MED  
     ÆBLE BBQ SAUCE
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Opskriftnr: 94-0133

Indhold 
 1,000 kg Blomkål, rå 
 0,400 kg Cremefraiche 18% 
 0,300 kg Edamamebønner, bælgede, dampede/kolde 
 0,100 kg Bacon i tern, stegt 
 0,040 kg Tomat Rub (G10930) 
 0,012 kg Sesamfrø, sorte

1,852 kg

Fremstilling 
• Cremefraiche blandes med den afvejede mængde Tomat Rub. 
• Blomkål i små buketter og edamame bønner blandes i   
 dressingen. 
• Blomkålssalaten pyntes til sidst af med sorte sesamfrø og stegt  
 bacon.

Ingredienser: 
Blomkål 54%, CREMEFRAICHE, edamamebønner 16%, stegt 
bacon 5%, sukker, coated salt (salt, palmeolie), tomatpulver, 
krydderier (paprika, peber, chili), løg, hydrolyseret vegetabilsk 
protein, hvidløg, vegetabilsk olie (raps), krydderiekstrakt, 
SESAMFRØ.

BLOMKÅLSSALAT MED  
      EDAMAMEBØNNER  
                           OG BACON



11

BLOMKÅLSSALAT MED  
      EDAMAMEBØNNER  
                           OG BACON

Opskriftnr. 104-0042 

Indhold 
 0,700 kg Koldt vand 
 0,200 kg Vegetabilsk olie 
 0,140 kg Krydderurtedressing (M01010) 
 
 1,040  kg

Fremstilling 
• Pulveret piskes ud i vandet og olien tilsættes langsomt under 
 forsat piskning.  
• Dressingen piskes til olien er emulgeret.

Opskriftnr. 104-0043 

Indhold 
 1,000 kg Hytteost 
 0,020 kg Æble BBQ Sauce (DK98746) 
 0,005 kg Citron, økologisk 
 0,005 kg Krydderurter, friske

 1,030  kg

Fremstilling 
• Hytteost blandes med Æble BBQ Sauce og saften fra citronen.  
• Pynt med årstidens krydderurter.

Ingredienser: 
HYTTEOST, sauce (sukker, æblepuré, vand, honning, brændevinseddike, salt, krydderier (paprika, hvidløg, chili, peber), modificeret majsstivelse (E 1422), 
løg, tomat, stabilisator (E 415), konserveringsmiddel (E 202), røget salt, vegetabilsk olie (solsikke)), citron, friske urter (XXX).

HYTTEOST MED ÆBLE BBQ
                SAUCE OG URTER

KRYDDERURTE- 
                   DRESSING

Ingredienser: 
Vand, olie, sukker, maltodextrin, salt, surhedsregulerende midler (E 330, E 262), hydrolyseret vegetabilsk protein, 
fortykningsmidler (E 415, E 414), løg, krydderier, urter, spinat, aroma, emulgator (E 322).
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MOGUNTIA A/S  l  Agerskellet 50-56  l  DK-8920 Randers NV l  Tlf. +45 86 42 96 66 
www.moguntia.dk


