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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.

KIRSEBÆRIS
Opskr i f t s  nummer:  106-0053

Indhold
0,500 kg Fløde UHT 35%
0,150 kg Tender Dessert Mix (DK98910)
0,100 kg Sødmælk
0,100 kg Kirsebærsauce, 70% amarena bær (DK98970)
0,850 Kg

Fremstilling
• Sødmælk, Tender Dessert Mix og fløde piskes indtil  

passende konsistens er opnået.
• Kirsebærsauce, 70% amarena bær vendes efterfølgende  

i massen.
• Kommes i salgsbægre og indfryses. 

            

Tip
• Almindelig piskefløde kan selvfølgelig også anvendes  

til opskriften.

JULE CHEESECAKE
Opskr i f t s  nummer:  106-0046

Indhold
0,500 kg Fløde 38%
0,300 kg Koldt vand
0,200 kg Bastogne kiks
0,100 kg Dessertpulver Cheesecake (DK98670)
0,100 kg Kirsebærsauce, 70% amarena bær 5,5 kg (DK98970)
1,200 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Fløde, vand og Dessertpulver Cheesecake blandes i en 

røreskål og piskes luftigt, ca. 5 min.
• Bastogne kiksene knuses let og kommes i bunden af den  

ønskede salgsemballage.
• Cheesecake massen fordeles oven på kiksebunden og  

Kirsebærsauce kommes på toppen.       

Tip
• Ønskes en rød cheesecake kan vandet udskiftes med saften 

fra kirsebærrerne og piskes sammen med fløde og Dessert-
pulveret.

• Bastogne kiksene kan desuden udskiftes med pebernødder, 
brunkager eller anden krydret småkage. 

Vores Kirsebærsauce indeholder  
70% Amarena bær, og det høje frugtindhold 
giver en fantastisk smag til produkterne.
Samtidig er konsistensen blød og stabil, 
hvilket gør den nem at arbejde med.
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RØDKÅLSALAT MED AMARENA KIRSEBÆR
Opskr i f t s  nummer:  101-0056

Indhold
1,000 kg Rødkål, fintsnittet
0,400 kg Kirsebærsauce, 70% amarena bær (DK98970)
0,250 kg Bladselleri i skiver
0,150 kg Valnødder
0,050 kg Granatæble, kerner                                 
0,280 Kg

Fremstilling
• Fintsnittet rødkål blandes med den afvejede mængde 

Kirsebærsauce.
• Kommes i salgsemballage og pyntes af med bladselleri  

i skiver, valnødder og granatæble kerner. 
 

KIRSEBÆRSAUCE MED SKALOTTELØG
Opskr i f t s  nummer:  95-0075

Indhold
1,000 kg Koldt vand til sauce
0,200 kg Skalotteløg, rå
0,200 kg Kirsebærsauce, 70% amarana bær (DK98970)
0,100 kg Cuisinor®Kalvefond, flydende (M0127331)
0,050 kg Smør
0,060 kg Classic Roux saucejævner lys (M0105212)       
1,610 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Skalotteløgene skæres i smalle både og klares i smørret.
• Cusinor® Kalvefond, vand og Kirsbærsauce tilsættes og  

koges op ved svag varme.
• Til sidst jævnes saucen med Classic Roux saucejævner og 

farven justeres evt. med kulør.       
 

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.

Kirsebærsaucen egner sig godt til andet end 
desserter - prøv den i tilbehørssalater, varme 
retter, som sauce eller som spændende fyld i 
f.eks. svinemørbrad.


