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...altid ringe til din fagkonsulent eller 
kundeservice og få gode råd og ideer. 
Vi er altid parate til at finde en løsning 
til dig.

Komplet pølseblanding, der kan tilsættes  
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).

Amerikansk inspireret med en sød/stærk, 
røget smag af chili, koriander, fennikel og 
hvidløg.

CREMET KRYDDERURTE-KARTOFFELMOS
Opskr i f t s  nummer:  91-0257

Indhold
2,500 kg Kogende vand
0,500 kg Kartoffelmospulver (M0922540)
0,225 kg Dekora Marilet Olymp Brilliant (G86550)
3,225 Kg

Fremstilling
• Kartoffelmos FB piskes ud i den afvejede mængde  

kogende vand.
• Mosen blandes derefter med Dekora Marilet Olymp  

Brillant.
• Mosen kan sælges selvstændigt eller f.eks. sprøjtes  

op på rösti med sprøjtepose og takket tylle. 
            

Tilberedning
• Kan varmes i ovn eller mikrobølgeovn.

URTEKARTOFFELMOS
Opskr i f t s  nummer:  91-0258

Indhold
2,500 kg Kogende vand
0,500 kg Kartoffelmospulver (M0922540)
0,100 kg Dekora Italia (I59761)                  
3,100 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Kartoffelmos FB piskes ud i den afvejede mængde kogende 

vand.
• Mosen blandes derefter med Dekora Italia.
• Mosen kan sælges selvstændigt eller f.eks. sprøjtes op på 

rösti med sprøjtepose og takket tylle.       

Tilberedning
• Kan varmes i ovn eller mikrobølgeovn. 

Ensartet resultat - hver gang
Indasias kartoffelmos er en komplet  
blanding, som er nem og hurtig at anvende.
Anvend blandingen som den er eller twist 
den ved hjælp af få ingredienser .



PRODUKTFOKUS
Kartoffelmos

Produktfokus fra Indasia ◊◊◊ Hent mere inspiration på www.indasia.dk           © Indasia A/S     

INDASIA A/S · Agerskellet 50-56 · DK-8920 Randers NV · Tlf. +45 86 42 96 66
Webshop: http://webshop.indasia.dk · www.indasia.dk

BACONKARTOFFELMOS
Opskr i f t s  nummer:  91-0259

Indhold
2,500 kg Kogende vand
0,500 kg Kartoffelmospulver (M0922540)
0,300 kg Bacon i tern, stegt                    
3,300 Kg

Fremstilling
• Kartoffelmos FB piskes ud i den afvejede mængde  

kogende vand.
• Mosen blandes derefter med stegt bacon i tern. 

Tilberedning
• Kan varmes i ovn eller mikrobølgeovn. 

 

KARTOFFELTOP MED TOMAT/HVIDLØG/OREGANO
Opskr i f t s  nummer:  91-0117

Indhold
2,500 kg Kogende vand
0,500 kg Kartoffelmospulver (M0922540)
0,030 kg Dekora Tomat/hvidløg/oregano (I91830)
3,030 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Kartoffelmos FB piskes ud i den afvejede mængde kogende 

vand.
• Mosen blandes derefter med Dekora Tomat/hvidløg/oregano.
• Mosen kan sælges selvstændigt eller f.eks. sprøjtes op på 

rösti med sprøjtepose og takket tylle.     

Tilberedning
• Bages i en forvarmet ovn ved 200°C i ca. 20 min. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 

 

Komplet pølseblanding, der kan tilsættes  
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).

Amerikansk inspireret med en sød/stærk, 
røget smag af chili, koriander, fennikel og 
hvidløg.

Mild og rund grundsmag.
Kan tilsættes marinade, krydderi- eller  
grøntsagsblanding for tilpasning til alle  
måltider.


