
ISDESSERTER

Lækre isdesserter  
- der er noget for  

enhver smag!

KREATIVE IDEER



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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BUBBLE GUM IS 

Opskriftnr. 106-0065

INGREDIENSER:
1,500 kg Fløde 38%
0,300 kg Sødmælk
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg
0,100 kg Dessertsmag Bubble Blue (DK99070)

 FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Bubble Blue vendes efterfølgende i massen.
• Ønskes isen let stribet undlades det at røre pastaen helt  

ud i ismassen.
• Kommes i salgsbægre og indfryses.
• Kan evt. pyntes med vingummibamser på toppen. 



PEANUT IS 

Opskriftnr. 106-0066

INGREDIENSER:
1,500 kg Fløde 38%
0,300 kg Sødmælk
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg
0,200 kg Dessertsmag Peanut (DK99100)

 FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Peanut vendes efterfølgende i massen.
• Ønskes isen let stribet undlades det at røre pastaen helt  

ud i ismassen.
• Kommes i salgsbægre og indfryses.
• Kan evt. pyntes med saltede peanuts på toppen.
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Opskriftnr. 106-0059

INGREDIENSER:
1,500  kg Fløde 38%
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg (DK98910)
0,300 kg Sødmælk
0,180 kg Dessertsmag Mango (DK99060) 

 FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Mango vendes efterfølgende i massen.
• Ønskes isen let stribet undlades det at røre pastaen helt ud i  

ismassen.
• Kommes i salgsbægre og indfryses.    

MANGO IS 
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SALTKARAMEL IS 

Opskriftnr. 106-0064

INGREDIENSER:
1,500  kg Fløde 38%
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg (DK98910)
0,300 kg Sødmælk
0,090 kg Dessertsmag Karamel (DK98920)
0,003 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)

 FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Karamel og salt vendes efterfølgende i massen.
• Kommes i salgsbægre og indfryses.    
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BLODAPPELSIN IS 

Opskriftnr. 106-0070

INGREDIENSER:
1,500 kg Fløde 38%
0,300 kg Sødmælk
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg
0,200 kg Dessertsmag Pink Grape (DK99080)

 FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Pink Grape vendes efterfølgende i massen.
• Ønskes isen let stribet undlades det at røre pastaen helt  

ud i ismassen.
• Kommes i salgsbægre og indfryses.
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KARAMEL IS

Opskriftnr. 106-0044

INGREDIENSER:
1,500  kg Fløde 38%
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg (DK98910)
0,300 kg Sødmælk
0,090 kg Dessertsmag Karamel (DK98920)

FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Karamel vendes efterfølgende i massen.
• Ønskes isen let stribet undlades det at røre pastaen helt ud i  

ismassen.
• Kommes i salgsbægre.
• Kan evt. pyntes med striber af dessertpastaen på toppen.
• Indfryses. 

 

JORDBÆR IS

Opskriftnr. 106-0045

INGREDIENSER:
1,500 kg Fløde 38%
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg (DK98910)
0,300 kg Sødmælk
0,180 kg Dessertsmag Jordbær (DK98940)

FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Jordbær vendes efterfølgende i massen.
• Ønskes isen let stribet undlades det at røre pastaen helt ud i  

ismassen.
• Kommes i salgsbægre.
• Kan evt. pyntes med striber af dessertpastaen på toppen.
• Indfryses.       
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VANILJE IS 

Opskriftnr. 106-0069

INGREDIENSER:
1,500 kg Fløde 38%
0,300 kg Sødmælk
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg
0,060 kg Dessertsmag Vanilla Caribbean (DK99090)

 FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Vanilla Caribbean vendes efterfølgende i massen.
• Kommes i salgsbægre og indfryses.
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CITRON SORBET 

Opskriftnr. 106-0067

INGREDIENSER:
2,500 kg Koldt vand
1,250 kg Limone ismix (DK99130)

 FREMSTILLING:
• Vand og Limone ismix piskes indtil pulveret er helt opløst.
• Lad blandingen hvile et øjeblik inden den kommes i salgsbægre  

og indfryses.
• Kan evt. pyntes med citronmelisse på toppen.
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LAKRIDS IS

Opskriftnr. 106-0038

INGREDIENSER:
1,500 kg Fløde 38%
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg (DK98910)
0,300 kg Sødmælk
0,030 kg Lakridspulver (DK98580)

FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix, Lakridspulver og fløde piskes  

indtil passende konsistens er opnået.
• Kommes i salgsbægre.
• Kan evt. pyntes med et drys Lakridspulver på toppen.
• Indfryses. 

 

ABRIKOS IS

Opskriftnr. 106-0043

INGREDIENSER:
1,500 kg Fløde 38%
0,450 kg Tender Dessert Mix til is 1 Kg (DK98910)
0,300 kg Sødmælk
0,180 kg Dessertsmag Abrikos (DK98930)
  
FREMSTILLING:
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil passende  

konsistens er opnået.
• Dessertpasta Abrikos vendes efterfølgende i massen.
• Ønskes isen let stribet undlades det at røre pastaen helt ud i  

ismassen.
• Kommes i salgsbægre.
• Kan evt. pyntes med striber af dessertpastaen på toppen.
• Indfryses.  
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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


