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Nem og velsmagende 
hverdagsmad med  
masser af  sprøde 

grøntsager

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.



KREATIVE IDEER
PANDERETTER

MØRBRADPANDE  
MED SVAMPE  

Opskriftnr. 72-0133

INGREDIENSER:
0,500 Kg Svinemørbrad, afpudset 
0,050 Kg Bacon i tern, stegt 
0,500 Kg Svampepande 500 g (G87480) 
0,250 Kg Champignon, frisk 
0,250 Kg Rødløg i både 

 FREMSTILLING:
• Svinemørbrad i skiver blandes med Svampepande, champignon  

i kvarte og rødløg i både. 
• Retten pyntes til sidst af med den stegte bacon.    

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde eller lignende og lad retten simre til kødet er  

gennemstegt og mørt.   



SKINKEKØDSPANDE 
MED KARRY  

Opskriftnr. 72-0134

INGREDIENSER:
0,500 Kg Skinkekød i tern eller strimler 
0,500 Kg Karrypande 500 g (G87470) 
0,250 Kg Gulerødder i stave 
0,200 Kg Rødløg i både 
0,030 Kg Æblegranulat (E1520) 
0,020 Kg Kokosmel 

 FREMSTILLING:
• Skinkekød i tern eller strimler blandes med Dekora  

Karrypande FB og de øvrige ingredienser.   

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde, kokosmælk eller lignende og lad retten simre  

til kødet er gennemstegt og mørt.   
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SKINKEKØDSPANDE 
MED PAPRIKA  

Opskriftnr. 72-0135

INGREDIENSER:
0,500 Kg Skinkekød i tern eller strimler 
0,050 Kg Bacon i tern u/brusk, u/svær 
0,500 Kg Paprikapande 500 g (G87490) 
0,200 Kg Squash i tern 
0,200 Kg Løg i både 
0,100 Kg Cocktailpølser 

 FREMSTILLING:
• Skinkekød i tern eller strimler blandes med Paprikapande  

og de øvrige ingredienser.   

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde eller lignende og lad retten simre til kødet er  

gennemstegt og mørt.   
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OKSEKØDSPANDE 
MED SVAMPE  

Opskriftnr. 76-0080

INGREDIENSER:
0,500 Kg Oksekød i strimler eller tern u/fedt og sener 
0,500 Kg Svampepande 500 g (G87480) 
0,300 Kg Champignon, frisk 
0,100 Kg Dekora Svampe Tranebær (I94880) 
0,100 Kg Valnødder, hakkede 

 FREMSTILLING:
• Oksekød i strimler eller tern blandes med Svampepande,  

Dekora Svampe Tranebær og champignon i kvarte. 
• Retten pyntes til sidst af med de hakkede valnødder.    

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde eller lignende og lad retten simre til kødet er  

gennemstegt og mørt.   
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OKSEKØDSPANDE 
MED KARRY OG GRØNTSAGER  

Opskriftnr. 76-0081

INGREDIENSER:
0,500 Kg Oksekød i strimler eller tern u/fedt og sener 
0,500 Kg Karrypande 500 g (G87470) 
0,250 Kg Gulerødder i stave 
0,200 Kg Løg i både 
0,050 Kg Ærter, fine 

 FREMSTILLING:
• Oksekød i strimler eller tern blandes med Karrypande og  

de øvrige ingredienser.   

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde eller lignende og lad retten simre til kødet er  

gennemstegt og mørt.  
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OKSEKØDSPANDE 
MED PAPRIKA  

Opskriftnr. 76-0082

INGREDIENSER:
0,500 Kg Oksekød i strimler eller tern, tilsat tendin 
0,500 Kg Paprikapande 500 g (G87490) 
0,250 Kg Gulerødder i stave 
0,200 Kg Broccoli, buketter 
0,050 Kg Perleløg 

 FREMSTILLING:
• Oksekød i strimler eller tern blandes med Paprikapande og  

de øvrige ingredienser.   

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde eller lignende og lad retten simre til kødet er  

gennemstegt og mørt.  
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KYLLINGEPANDE 
MED SVAMPE 

Opskriftnr. 84-0088

INGREDIENSER:
0,500 Kg Kyllingekød i tern eller strimler 
0,500 Kg Svampepande 500 g (G87480) 
0,300 Kg Champignon, frisk 
0,200 Kg Spinat, helbladet, frossen 

 FREMSTILLING:
• Kyllingekød i tern eller strimler blandes med Svampepande,  

champignon i kvarte og den optøede spinat.   

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde eller lignende og lad retten simre til kødet er  

gennemstegt og mørt.   
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KYLLINGEPANDE 
MED KARRY  

Opskriftnr. 84-0090

INGREDIENSER:
0,500 Kg Kyllingekød i tern eller strimler 
0,500 Kg Karrypande 500 g (G87470) 
0,200 Kg Peberfrugt i strimler 
0,200 Kg Sukkerærter 
0,100 Kg Dekora Mango Peberfrugt (G83910) 
0,050 Kg Peanuts, saltede 

 FREMSTILLING:
• Kyllingekød i tern eller strimler blandes med Karrypande,  

Dekora Mango Peberfrugt, peberfrugter i strimler og  
sukkerærter. 

• Retten pyntes til sidst af med de saltede peanuts.   

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde, kokosmælk eller lignende og lad retten simre  

til kødet er gennemstegt og mørt.   
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KYLLINGEPANDE 
MED PAPRIKA  

Opskriftnr. 84-0089

INGREDIENSER:
0,500 Kg Kyllingekød i tern eller strimler 
0,500 Kg Paprikapande 500 g (G87490) 
0,200 Kg Peberfrugt i strimler 
0,200 Kg Cherrytomater 
0,100 Kg Majs 
 
FREMSTILLING:
• Kyllingekød i tern eller strimler blandes med Paprikapande og  

de øvrige ingredienser.    

TILBEREDNING:
• Retten brunes af i lidt fedtstof på en pande. 
• Tilsæt fløde eller lignende og lad retten simre til kødet er  

gennemstegt og mørt.   
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Svampepande 
- er tilsat champignon og løg

Karrypande 
- er tilsat babymajs, paprika, Black Fungus svampe, gulerødder,  
  bambusskud og løg

Paprikapande 
- er tilsat tomat, champignon, peberfrugt og løg

Smagsretninger

- er udviklet med fokus på lethed, convenience og smag
- er all-in-one saucer med afstemte krydderier, konsistens og smag
- posens størrelse sikrer høj hygiejne ensartethed i produktionen
- smagsretningerne dækker alle kødtyper

MOGUNTIA Panderetter 



BLOMKÅLSKARRY 
MED KARTOFLER 

Opskriftnr. 100-0012

INGREDIENSER:
0,500 kg Karrypande 500 g (G87470)
0,500 kg Blomkål
0,200 kg Ærter, frosne
0,200 kg Løg, hakkede
0,200 kg Kartofler i tern
0,200 kg Kokosmælk 
 
FREMSTILLING:
• Løg, blomkålsbuketter og kartofler svitses på en pande. 
• Karrypande og kokosmælk tilsættes og retten koges op.
• Lad retten simre til grøntsagerne er næsten møre. 
• Tilsæt de frosne ærter og lad dem få de sidste par minutter.
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.    

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Retten varmes i gryde eller mikrobølgeovn.

OGSÅ  
VELEGNET SOM 
TILBEHØRSRET
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PAPRIKAPANDE
MED LINSER 

Opskriftnr. 100-0013

INGREDIENSER:
0,500 kg Paprikapande 500 g (G87490)
0,800 kg Wokblanding
0,200 kg Linser, røde
0,200 kg Edamamebønner, bælgede
0,200 kg Kokosmælk 
 
FREMSTILLING:
• Wokblandingen svitses på en pande og linserne tilsættes.
• Paprikapande og kokosmælk tilsættes og retten koges op.
• Lad retten simre til grøntsagerne er næsten møre. 
• Tilsæt edamamebønnerne og lad dem få de sidste par minutter.
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Retten varmes i gryde eller mikrobølgeovn.  

OGSÅ  
VELEGNET SOM 
TILBEHØRSRET

KREATIVE IDEER
PANDERETTER



RODFRUGTPANDE 
MED SVAMPE 

Opskriftnr. 100-0014

INGREDIENSER:
0,500 kg Svampepande 500 g (G87480)
0,700 kg Rodfrugter
0,200 kg Rødløg i både
0,100 kg Broccoli, buketter
0,200 kg Kokosmælk 
 
FREMSTILLING:
• Løg svitses på en pande. 
• Svits rodfrugterne med og lad dem mørne , så de stadig har  

lidt bid.
• Svampepande og kokosmælk tilsættes og retten koges op.
• Broccolibuketter tilsættes og lad retten simre til grøntsagerne er 

næsten møre.
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.   

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Retten varmes i gryde eller mikrobølgeovn.   

OGSÅ  
VELEGNET SOM 
TILBEHØRSRET
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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


