
Alt-i-en 
gryderetter

- nemt & simpelt

KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA



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.



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA GRIS 
I PESTOSAUCE 

Opskriftnr. 73-1219

INGREDIENSER:
0,300 kg Skinkeinderlår
0,200 kg Pasta, penne
0,300 kg Regnbuemix (Flensted)
0,100 kg Rød Pestosauce 100 g pose (G82640)
0,025 kg Bacon i tern
0,010 kg Cuisinor Hønsebouillon, klar pasta (M0117510)

 FREMSTILLING:
• Skinkeinderlåret skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Pasta, posen med Rød Pestosauce, hønsebouillon og grøntsager 

kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto).
• Bakken pyntes til sidst af med bacon i tern. 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.
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Svits kødet i en gryde.Tilsæt grøntsagerne og svits et par min.Tilsæt 5 dl vand, posens indhold  og 1/4 l fløde eller lignende.
Kom pasta og bouillon i gryden.

Lad retten simre  
til pastaen er kogt.

Etiket (E97083-51), 100 stk pr rulle.
Bruges til alle varianterne.

Husk!



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA OKSE 
I PESTOSAUCE 

Opskriftnr. 77-0269

INGREDIENSER:
0,300 kg Okseinderlår
0,200 kg Spaghetti
0,200 kg Peberfrugt i strimler
0,100 kg Squash i tern
0,100 kg Rød Pestosauce 100 g pose (G82640)
0,010 kg Cuisinor Oksebouillon, pasta (M0107210)

 FREMSTILLING:
• Okseinderlåret skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Spaghetti, posen med Rød Pestosauce, oksebouillon og grønt- 

sager kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto). 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA KYLLING
I PESTOSAUCE 

Opskriftnr. 85-0231

INGREDIENSER:
0,300 kg Kyllingebryst
0,200 kg Pasta, skruer
0,100 kg Porrer, fintsnittet
0,100 kg Champignon i kvarte
0,100 kg Tomater i både
0,100 kg Rød Pestosauce 100 g pose (G82640)
0,010 kg Cuisinor Hønsebouillon, klar pasta (M0117510)

 FREMSTILLING:
• Kyllingebryst skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Pasta, posen med Rød Pestosauce, hønsebouillon og grøntsager 

kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto). 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA GRIS
I KARRYSAUCE 

Opskriftnr. 73-1222

INGREDIENSER:
0,300 kg Skinkeinderlår
0,200 kg Spaghetti
0,100 kg Broccoli, små buketter
0,100 kg Gulerødder i stave
0,100 kg Rødløg i skiver
0,100 kg Orientalsk Karrysauce 100 g pose (G85730)
0,010 kg Cuisinor Hønsebouillon, klar pasta (M0117510)

 FREMSTILLING:
• Skinkeinderlåret skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Spaghetti, posen med Orientalsk Karrysauce, hønsebouillon og 

grøntsager kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto). 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA OKSE
I KARRYSAUCE 

Opskriftnr. 77-0268

INGREDIENSER:
0,300 kg Okseinderlår
0,200 kg Pasta, skruer
0,100 kg Blomkål, buketter
0,100 kg Peberfrugt i strimler
0,100 kg Champignon i kvarte
0,100 kg Orientalsk Karrysauce 100 g pose (G85730)
0,010 kg Cuisinor Oksebouillon, pasta (M0107210)

 FREMSTILLING:
• Okseinderlåret skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Pasta, posen med Orientalsk Karrysauce, oksebouillon og grønt-

sager kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto). 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA KYLLING
I KARRYSAUCE 

Opskriftnr. 85-0230

INGREDIENSER:
0,300 kg Kyllingebryst
0,200 kg Pasta, skruer
0,200 kg Peberfrugt i strimler
0,100 kg Rødløg i både
0,100 kg Orientalsk Karrysauce 100 g pose (G85730)
0,010 kg Cuisinor Hønsebouillon, klar pasta (M0117510)

 FREMSTILLING:
• Kyllingebryst skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Pasta, posen med Orientalsk Karrysauce, hønsebouillon og  

grøntsager kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto). 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA GRIS
I MIDDELHAVSSAUCE 

Opskriftnr. 73-1223

INGREDIENSER:
0,300 kg Skinkeinderlår
0,200 kg Pasta, skruer
0,200 kg Peberfrugt i strimler
0,100 kg Champignon i kvarte
0,100 kg Middelhavssauce 100 g pose (G87350)
0,025 kg Bacon i tern
0,010 kg Cuisinor Hønsebouillon, klar pasta (M0117510)

 FREMSTILLING:
• Skinkeinderlåret skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Pasta, posen med Middelhavssauce, hønsebouillon og  

grøntsager kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto).
• Bakken pyntes til sidst af med bacon i tern. 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA OKSE
I MIDDELHAVSSAUCE 

Opskriftnr. 77-0270

INGREDIENSER:
0,300 kg Okseinderlår
0,200 kg Pasta, penne
0,100 kg Broccoli, små buketter
0,100 kg Gulerødder i stave
0,100 kg Rødløg i skiver
0,100 kg Middelhavssauce 100 g pose (G87350)
0,010 kg Cuisinor Oksebouillon, pasta (M0107210)

 FREMSTILLING:
• Okseinderlåret skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Pasta, posen med Middelhavssauce, oksebouillon og grøntsager 

kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto). 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.



KREATIVE IDEER
ONE POT PASTA

ONE POT PASTA KYLLING
I MIDDELHAVSSAUCE 

Opskriftnr. 85-0232

INGREDIENSER:
0,300 kg Kyllingebryst
0,200 kg Spaghetti
0,300 kg Regnbuemix (Flensted)
0,100 kg Middelhavssauce 100 g pose (G87350)
0,010 kg Cuisinor Hønsebouillon, klar pasta (M0117510)

 FREMSTILLING:
• Kyllingebryst skæres i strimler og kommes i salgsemballagen.
• Spaghetti, posen med Middelhavssauce, hønsebouillon og grønt-

sager kommes ligeledes i salgsemballagen (se foto). 

VEJLEDNING TIL TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Svits kødet i en gryde.
• Tilsæt grøntsagerne og svits et par minutter.
• Tilsæt 5 dl vand, posens indhold og 1/4 l fløde eller lignende.
• Kom pasta og bouillon i gryden.
• Lad retten simre til pastaen er kogt.
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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


