
KREATIVE IDEER
DESSERTER

Frysestabile  
desserter

- lav større portioner  
og spar tid!



KREATIVE IDEER
Med Kreative Ideer kan du nemt og hurtigt hente 
inspiration til nye opskrifter og blive opdateret 
med de seneste trends. 

Kreative Ideer 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. 

Kreative Ideer bliver løbende opdateret og er således 
en sammensætning af nye trends og vore kunders 
salgssucceser.

Brug de Kreative Ideer 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.
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CREME BRULÉE

Opskriftnr. 106-0068

INGREDIENSER:
0,500 kg Fløde 38%
0,625 kg Letmælk
0,200 kg Dessertpulver Creme Brulee (DK99120)

 FREMSTILLING:
• Kom Creme Brulée pulveret og cirka halvdelen af mælken  

i en gryde. 
• Rør til pulveret er opløst. 
• Tilsæt den resterende mælk samt fløde.
• Opvarm ved svag varme og konstant omrøring indtil massen  

koger.
• Hæld blandingen i aluforme og sæt dem på køl i ca. 2 timer.
• Inden servering drysses overfladen med brun sukker og brændes 

med en gasbrænder til sukkeret er smeltet og har taget farve. 



JORDBÆRMOUSSE 

Opskriftnr. 106-0072

INGREDIENSER:
1,000 kg Fløde 38%
0,200 kg Koldt vand
0,200 kg Dessertpulver Neutral (DK99110)
0,080 kg Dessertsmag Jordbær (DK98940)

 FREMSTILLING:
• Dessertpulver Neutral, Dessertpasta Jordbær, vand og  

fløde piskes indtil passende konsistens er opnået.
• Kommes i salgsbægre.
• Stilles på køl cirka 1 time inden afpyntning. 

KREATIVE IDEER
DESSERTER



KARAMELMOUSSE 

Opskriftnr. 106-0073

KREATIVE IDEER
DESSERTER

INGREDIENSER:
1,000 kg Fløde 38%
0,200 kg Koldt vand
0,200 kg Dessertpulver Neutral (DK99110)
0,060 kg Dessertsmag Karamel (DK98920)

 FREMSTILLING:
• Dessertpulver Neutral, Dessertpasta Karamel, vand  

og fløde piskes indtil passende konsistens er opnået.
• Kommes i salgsbægre.
• Stilles på køl cirka 1 time inden afpyntning.



ABRIKOSMOUSSE

Opskriftnr. 106-0071

PEANUTMOUSSE

Opskriftnr. 106-0074

KREATIVE IDEER
DESSERTER

INGREDIENSER:
1,000 kg Fløde 38%
0,200 kg Koldt vand
0,200 kg Dessertpulver Neutral (DK99110)
0,140 kg Dessertsmag Peanut (DK99100)

 FREMSTILLING:
• Dessertpulver Neutral, Dessertpasta Peanut, vand  

og fløde piskes indtil passende konsistens er opnået.
• Kommes i salgsbægre.
• Stilles på køl cirka 1 time inden afpyntning.

INGREDIENSER:
1,000 kg Fløde 38%
0,200 kg Koldt vand
0,200 kg Dessertpulver Neutral (DK99110)
0,080 kg Dessertsmag Abrikos (DK98930)

 FREMSTILLING:
• Dessertpulver Neutral, Dessertpasta Abrikos, vand  

og fløde piskes indtil passende konsistens er opnået.
• Kommes i salgsbægre.
• Stilles på køl cirka 1 time inden afpyntning.  
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Desserter på 5 min.

                                                           © Indasia 

Det er så nemt og hurtigt, at det ikke kan 
betale sig at lade være...

Med MOGUNTIAS dessert-baser kan du hurtigt og nemt producere  
velsmagende og flotte desserter - både til disken men også til 
Mad ud af Huset.

Desserterne er klassiske varianter, men du kan sagtens twiste  
dem, så du sætter dit eget præg på dem.

Alle vores desserter er frysefaste - dog uden pynt - så du har  
mulighed for at producere en større mængde.

Sådan gør du:
1. Bland pulver, vand og fløde
2. Pisk til passende konsistens
3. Klar til portionering

PS. Desserter er ofte det lille ekstra, der skubber omsætningen  
       i den rigtige retning.



BLODAPPELSIN MOUSSE 

Opskriftnr. 106-0075

KREATIVE IDEER
DESSERTER

INGREDIENSER:
1,000 kg Fløde 38%
0,200 kg Koldt vand
0,200 kg Dessertpulver Neutral (DK99110)
0,140 kg Dessertsmag Pink Grape (DK99080)

 FREMSTILLING:
• Dessertpulver Neutral, Dessertpasta Pink Grape, vand  

og fløde piskes indtil passende konsistens er opnået.
• Kommes i salgsbægre.
• Stilles på køl cirka 1 time inden afpyntning.



VANILJEMOUSSE 

Opskriftnr. 106-0076

KREATIVE IDEER
DESSERTER

INGREDIENSER:
1,000 kg Fløde 38%
0,200 kg Koldt vand
0,200 kg Dessertpulver Neutral (DK99110)
0,040 kg Dessertsmag Vanilla Caribbean (DK99090)

 FREMSTILLING:
• Dessertpulver Neutral, Dessertpasta Vanilla Caribbean, vand  

og fløde piskes indtil passende konsistens er opnået.
• Kommes i salgsbægre.
• Stilles på køl cirka 1 time inden afpyntning.
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HINDBÆRMOUSSEKAGE

Opskriftnr. 106-0042

INGREDIENSER:
1,000 kg Fløde 38%
0,300 kg Koldt vand
0,200 kg Dessertpulver Hindbær (DK98740)
0,100 kg Lagkagebund, Chokolade

FREMSTILLING:
• Dessertpulver Hindbær blandes med vand og fløde i en røreskål  

og piskes til passende konsistens er opnået.
• En springform fores i kanten med kantfolie.
• Lagkagebunden skæres til og lægges i bunden hvorefter moussen 

kommes oven på.
• Overfladen glattes og kagen stilles på køl. 

 
 
Kagen kan opbevares på frost og tages ud efter behov. 

CHOKOLADEMOUSSE
KLASSISK
Opskriftnr. 106-0029

INGREDIENSER:
0,625 Kg Kold mælk 
0,500 Kg Dessertpulver Chokolademousse Dark, 1 Kg (DK98660) 
 
FREMSTILLING:
• Mælk og Dessertpulver Chokolademousse kommes i en røreskål  

og piskes luftigt til en flot, lys nougatfarve er opnået (ca. 15 min.).
• Kommes i sprøjtepose og portioneres i bægre.  

 
 
Moussen er frysestabil uden pynt. Husk at påsætte låg. 
Tages ud fra frost og optøes i kølerum. Afpyntes før salg. 

TIP!
Erstat op til 1/4 af 

mælken med f.eks. 
Baileys eller konc. 

appelsinjuice
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CHEESECAKE 
MED FRUGTER
Opskriftnr. 106-0033

INGREDIENSER:
0,500 kg Fløde 38%
0,300 kg Koldt vand
0,150 kg Henkogt frugt + saft
0,100 kg Digestive Kiks
0,100 kg Dessertpulver Cheesecake (DK98670)
0,080 kg Smør
0,010 kg Husblas

FREMSTILLING:
• Smørret smeltes og de knuste digestive kiks vendes i.
• Massen trykkes ud i bunden af en springform Ø22 cm.
• Fløde, vand og Dessertpulver Cheesecake blandes i røreskålen  

og piskes indtil passende konsistens er opnået.
• Fordeles på kiksebunden.
• Husblas udblødes i koldt vand og smeltes i frugtsaften.
• Frugten udskæres og lægges på fromagen.
• Den let afkølede frugtsaft hældes forsigtigt henover.  

 
 
Cheesecaken er frysestabil uden pynt. Husk at påsætte låg. 
Tages ud fra frost og optøes i kølerum. Afpyntes før salg. 

CITRONFROMAGE
KLASSISK
Opskriftnr. 106-0031

INGREDIENSER:
0,500 Kg Fløde 38% 
0,100 Kg Dessertpulver Lemon, 1 Kg (DK98680) 
0,150 Kg Koldt vand 

FREMSTILLING:
• Fløde, vand og Citronfromage pulveret kommes i en røreskål  

og piskes indtil en passende konsistens er opnået.  
• Kommes i sprøjtepose og portioneres i bægre.     

 
 
Fromagen er frysestabil uden pynt. Husk at påsætte låg. 
Tages ud fra frost og optøes i kølerum. Afpyntes før salg.   
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 MOGUNTIA A/S  l  Agerskellet 50-56  l  DK-8920 Randers NV  l  Tlf. +45 86 42 96 66  l  www.moguntia.dk


