& MAD

”MORGENMÅLTIDET SKAL GIVE LYST TIL AT GÅ I GANG
MED DAGEN – DERFOR ER DET VIGTIGT AT ANRETTE, SÅ
GÆSTERNE FÅR EKSTRA APPETIT.”
Frantz Maurice Scott Lundby
Madskribent og kok fra SMAGSLØG

TIP
Bliv populær på en travl
dag. Flere af opskrifterne er
egnede til at servere i bæger
med låg – lige til at tage med
på farten.

& MAD

SOL OVER MORGENBORDET …

Den gode start på dagen – både for dig,
som laver maden og alle dem, som skal
nyde den – begynder med Orkla Foods
Danmarks store udvalg i kvalitetsprodukter
til både morgenbord, brunch og on-the-go.
Lige nu har vi oven i købet fået et par ekstra
spændende nyheder på programmet.
Glæd dig til at møde de klassiske og
velkendte produkter fra Quaker (f.eks. OTA
Solgryn, RugFras og Cruesli) i vores sortiment. Vi lancerer også 3 nye praktiske 24 g
portionsmarmelader fra Den gamle Fabrik.

Og sidst men ikke mindst lancerer vi, sunde
og velsmagende SuperMusli og Granola
under mærket Det Gode Liv.
Så hvad enten du arbejder i en kantine, på
et hotel, konferencested eller en efterskole,
er der gode ideer at hente. Det gælder
både, hvis din servering skal nydes ved det
veldækkede morgenbord, eller hvis morgenmåltidet får ben at på på som en hurtig
on-the-go-løsning.
God morgen. God appetit!

”MORGENMADEN ER ET PERSONALETILBUD TIL ALLE
ANSATTE, MEN DET ER OFTE DE SAMME PERSONER, SOM
SPISER MORGENMAD HER I KANTINEN. UDVALGET ER
AFSTEMT MED JDE’S ØNSKER TIL EN SUND MORGENMAD.”
Susan Madsen, kantineleder, JDE’s kantine – drevet af Eurestfood

TO GO
Tilbyd den græske yoghurt
med Granola; et bæger med
låg – et dejligt mellemmåltid.

GRÆSK YOGHURT MED GRANOLA
HASSELNØD, DADLER OG HONNING
Ingredienser – 10 personer:
2 l græsk yoghurt (2%)
450 g Det Gode Liv Granola Hasselnød og Dadler
1 dl flydende honning
Tilberedning:
Kom græsk yoghurt i en skål og drys med Det Gode Liv Granola
Hasselnød og Dadler og flydende honning.

TIP
Top af med Den gamle
Fabrik Marmelade,
friske bær, frysetørret
bær eller frisk mynte.

152157

Besøg

og få inspiration til

morgen & mad

MORGENMADSTÆRTE MED SPINAT,
TOMAT, BACON, KARSE OG PURLØG
Ingredienser – 10 personer:
1 tærtedej 250 g

2 spsk. Bähncke Dijonsennep

(gerne grov tærtedej eller butterdej)

1 spsk. Beauvais Engelsk Sauce

450 g helbladet spinat (fra frost)

friske krydderurter (karse, purløg)

150 g cherrytomater

Bähncke Chili Ketchup

125 g bacontern

Bähncke Æblechutney

4 æg

salt og peber

2 dl piskefløde
Tilberedning:
Rul tærtedejen ud og kom den i en tærteform. Damp spinat i en
gryde med lidt salt. Fordel spinat, cherrytomater og bacontern i
bunden af tærten. Pisk æg, fløde, Bähncke Dijonsennep, Beauvais
Engelsk Sauce, salt og peber sammen og hæld over tærtefyldet.
Bag morgenmadstærten i ovnen ved 175 grader i ca. 30 min. eller til
den er let dirrende i midten. Drys karse og hakket purløg på tærten
og server med Beauvais Hot Chili Ketchup og Bähncke Æblechutney.

150682

Besøg

150481

150694

TIP
Server evt. med
hvidløgsskyr som du
blander af 2 dl skyr til 1
fed hvidløg. Smag til med
salt og peber.

151137

og få inspiration til

morgen & mad

FRUGTSALAT MED CRÜSLI
NØDDER OG FRISK MYNTE
Ingredienser – 10 personer:

2 appelsiner (300 g)

2 æbler (300 g)

3 spsk. ahornsirup

2 bananer (400 g)

100 g Quaker Crüsli Nødder

100 g grønne druer

(eller varier smagen med en af de

100 g jordbær

andre Crüsli varianter)

50 g blåbær

frisk mynte

100 g ananas

TIP
Server den lækre
frugtsalat i et bæger
med låg – til en hyggelig
pause senere på dagen.

Tilberedning:
Skær alle frugterne i mundrette stykker og kom dem i en stor skål. Rør
dem let med ahornsirup og drys Quaker Crüsli Nødder og hakket frisk
mynte på toppen.

151778

Besøg

151821

151830

151777

og få inspiration til

morgen & mad

”DET ER IKKE KUN EN SOCIAL TING AT SPISE MORGENMAD PÅ KLINTEBJERG EFTERSKOLE. DET ER OGSÅ ET
SPØRGSMÅL OM AT FÅ EN GOD START PÅ DAGEN, DERFOR
SKAL MORGENMADEN VÆRE ERNÆRINGSRIGTIG, SUND
OG INSPIRERENDE.”
Birgit Neergaard, forstander, Klintebjerg Efterskole

LANGTIDSHÆVET OTA
SOLGRYNSSTYKKE MED SKINKE OG OST
Ingredienser – 10 personer:

Fyld:

15 g gær

2 dl Bähncke salatmayonnaise

4 dl koldt vand

1 krølsalat

1 tsk. salt

10 skiver morgenmadsost

1 spsk. sukker

10 skiver skinke (kogt, røget, eller

1 spsk. smør

lufttørret)

100 g Ota Solgryn

1 rød peber (175 g)

ca. 400 g hvedemel

1 agurk

Tilberedning:
Rør gæren ud i det kolde vand og tilsæt de resterende ingredienser.
(Brug en ca. 2 liters skål)
Rør dejen til den er ensartet. Dæk skålen med en husholdningsfilm
og lad den stå natten over i køleskabet.
Form dejen til boller (evt. med 2 skeer). Kom dem på en plade med
bagepapir og pensl dem med vand og drys Ota Solgryn på toppen.
Bag bollerne i ovnen ved 200 grader i ca. 25 min. Køl dem af på en bagerist.

TIP
Sover din værelseskammerat længe? Ta’ en Ota
Solgryn sandwich med
To Go!

Halver bollerne og smør med Bähncke Salatmayonnaise. Fyld dem med
salat, ost, skinke, rød peber og agurk.

151807

Besøg

150467

og få inspiration til

morgen & mad

TO GO
Tilbyd denne friske
smoothie i et bæger
med låg – en ren
energibooster.

SMOOTHIE MED SUPERMÜSLI
Ingredienser – 10 personer:
25 g ingefær

1 citron, saften herfra

5 bananer (600 g)

1 ½ l Tropicana Appelsinjuice

5 æbler (675 g)

225 g Det Gode Liv Supermüsli med

500 g frosne bær

æble og kanel

Tilberedning:
Skræl ingefær og kom alle ingredienser i en blender. Blend smoothie til
en cremet konsistens og server i glas med sugerør.

152158

Besøg

TIP
Lav det til en sund
greenie ved at blende
spinat og evt. gulerod
med deri.

152159

og få inspiration til

morgen & mad

3 KORNS GRØD MED RISTEDE KERNER,
SKYR, MARMELADE OG AGAVESIRUP
Ingredienser – 10 personer:
200 g græskarkerner

2 dl Den Gamle Fabrik Skolemar-

100 g valnødder

melade Hindbær (eller Jordbær)

200 g Quaker Ota Havregryn

1 dl agavesirup (eller ahorn- eller

90 g byggryn

blåbærsirup)

90 g ruggryn

salt

TIP

2 dl skyr
Tilberedning:
Rist græskarkerner og hakkede valnødder gyldne på en tør pande.
Kog Quaker Ota Havregryn, byggryn og havregryn op med 2 ½ l vand.
Smag til med salt.
Server 3 korns grød med skyr, Den Gamle Fabrik Skolemarmelade
Hindbær, agavesirup, græskarkerner og valnødder.

151807

Besøg

151933

Prøv disse lækre 3 korns
chips lavet af samme
grød: Fordel grøden på
en bageplade i et tyndt
lag. Drys urtesalat på og
bag dem i ovnen ved 150
grader i ca. 45 min.

151932

og få inspiration til

morgen & mad

“NÆRHED I PRODUKTET PRIORITERES HØJT HOS OS. GÆSTERNE SKAL
KUNNE GENKENDE, AT VI TÆNKER PÅ ERNÆRINGSRIGTIGE OG SUNDE
FØDEVARER, AT VI PRODUCERER SÅ MEGET SOM MULIGT SELV OG
NATURLIGVIS, AT VI TAGER HENSYN TIL LET TILGÆNGELIGHED OG
SERVERING AF PRODUKTERNE, SÅ GÆSTERNES MORGENMAD BLIVER
EN GOD START PÅ DAGENS MØDE.”
Claus Hansen, salgs- og marketingchef, Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter

MORGENMADSTAPAS MED CREAMCHEESE,
LUFTTØRRET SKINKE, VAGTELÆG OG URTER
Ingredienser – 10 personer:
10 skiver toastbrød (eller daggam-

10 skiver lufttørret skinke

melt brød)

10 vagtelæg (eller almindelige æg)

2 spsk. olivenolie

2 dl Beauvais Økologisk Ketchup

400 g flødeost

friske krydderurter

2 spsk. Bähncke Grov Sennep

salt og peber

1 spsk. Beauvais Engelsk Sauce
Tilberedning:
Udstik toastbrød og læg dem på en bageplade med bagepapir. Pensl en
smule olivenolie på hver og rist dem gyldne i ovnen ved 200 grader i ca.
4 min. Afkøl dem.
Bland flødeost med Bähncke Grov Sennep, Beauvais Engelsk Sauce og
2 spsk. hakkede krydderurter. Smag til med salt og peber.
Spejl vagtelæg på en pande i lidt olivenolie.

150681

Besøg

151913

TIP
Forvandl disse tapas til
dine helt egne versioner
af morgenmadsklassikeren - Egg Benedict. Det er
simpelt, du tilføjer sauce
hollandaise og pocherer
vagtelæggene i stedet
for. Velbekomme!

151137

og få inspiration til

morgen & mad

HJEMMEBAGTE SUPERMÜSLI BOLLER
MED SMØR, OST OG MARMELADE
Ingredienser – 10 personer:
25 g gær
5 dl lunkent vand
1 tsk. salt
1 spsk. akaciehonning
1 spsk. olivenolie
100 g Det Gode Liv Supermüsli

ca. 450 g hvedemel
10 Den Gamle Fabrik Portionsmarmelade Appelsin (eller Jordbær eller Hindbær)
10 skiver morgenmadsost

TIP

Tilberedning:
Smuldr gær i vandet. Tilsæt salt og honning og rør godt til gæren
er opløst. Rør olie og Det Gode Liv Supermüsli i blandingen.
Tilsæt melet og saml dejen i en røremaskine. Lad den hæve ca.
45 min. Form boller og stil dem på en bageplade med bagepapir.
Pensl dem med vand og drys evt. kerner eller havregryn på toppen. Bag dem ved 200 grader i ca. 25 min. Afkøl dem på en rist.

Bag bollerne i muffinsforme eller som et stort
madbrød til buffeten.
Eller lav sunde scones:
Hak 100 g chokolade
i stykker og rør dem i
dejen.

Server bollerne friskbagte med smør, ost, Den Gamle Fabrik
Portionsmarmelade Appelsin og evt. andet morgenmadspålæg.

152158

Besøg

152202

152201

152200

og få inspiration til

morgen & mad

OSTEHAPSERE, BRØD, FORSKELLIGT LÆKKERT
MARMELADE OG ÆBLECHUTNEY
Ingredienser – 10 personer:
3 forskellige oste (500 g)

2 dl Bähncke Æblechutney

300 g piment (grøn, rød og gul peber)

friske krydderurter

1 brød

små træspyd eller pinde til

2 dl Den Gamle Fabrik 3 kg

pindemadder

Marmelade Abrikos, Solbær
og Jordbær
Tilberedning:
Skær ostene ud i stykker og sæt en pind i hver. Anret dem på et fad
sammen med piment. Server med lækkert lunt brød, Den Gamle Fabrik
Marmelade Abrikos, Solbær og Jordbær og Bähncke Æblechutney.

151514

Besøg

151516

151515

TIP
Indbag ostestykkerne
i filodej. Rul dem som
grissini, forårsruller eller
form dem som dumplings eller samosaer. Det
er kun fantasien, der
sætter grænser.

150694

og få inspiration til

morgen & mad

”VORES KUNDER EFTERSPØRGER BRUNCH, FORDI DET
ER EN SOCIAL TING AT MØDES TIL BRUNCH SAMTIDIG
MED, AT DET OPLEVES MERE UFORMELT END, HVIS
MAN GÅR PÅ RESTAURANT OG SPISER MIDDAG.”

Caroline Penhoat, medejer, Gastroteket Restaurant og Café

OMELET MED SVAMPE
OG FORÅRSLØG
Ingredienser – 10 personer:

20 cherrytomater (200 g)

250 g champignon

10 skiver bacon (150 g)

2 spsk. olivenolie

500 g brunchpølser

12 æg

1 fl. Beauvais Ketchup Louisiana Hot

1 dl piskefløde (eller mælk)

Cajun Chipottle (500 ml) eller

2 spsk. Bähncke Taffelsennep

Beauvais Ketchup BBQ Smokey

2 spsk. Beauvais Engelsk Sauce

friske krydderurter

4 forårsløg (50 g)

salt og peber

Tilberedning:
Skær champignon i skiver og steg dem på en pande i olivenolie.
Pisk æg sammen med fløde, Bähncke Taffelsennep, Beauvais Engelsk
Sauce, salt og peber.
Hæld æggemassen over de stegte champignon og hakkede forårsløg.
Stil panden i ovnen ved 175 grader i ca. 20 min. til omeletten
er let dirrende i midten. Køl den let af.
Steg halve tomater i olivenolie. Steg bacon sprødt og læg på
fedtsugende papir og steg brunchpølser.

150544

Besøg

151609

151605

TIP
Steg omeletter i portionsstørrelse og varier
fyldet fra gang til gang.
Prøv eksempelvis med
asparges, artiskokker,
kikærter eller hvide
bønner.

151137

og få inspiration til

morgen & mad

TO GO
Tilbyd skyr med Granola i
et bæger med låg – et sødt
mellemmåltid.

SKYR MED KIRSEBÆR
OG MYNTE

TIP

2 l skyr naturel (eller yoghurt, a38,

400 g Den Gamle Fabrik Kirse-

ymer eller cultura)

bærsauce (eller Den Gamle Fabrik

Prøv også kombinationen
med skyr, Den Gamle
Fabrik Kirsebærsauce og
Det Gode Liv Granola
Hasselnød og dadler i:

Det Gode Liv Granola

Marmelader)

- Trifli

Ingredienser – 10 personer:

frisk mynte

Tilberedning:

Kom skyr i portionsskåle og top den op med Den Gamle Fabrik
Kirsebærsauce og Det Gode Liv Granola samt frisk mynte.

- Frugtsalat
- Pandekager
- Smoothie
Kan også fryses til is.

152157

Besøg

151598

og få inspiration til

morgen & mad

FRISKBAGT CROISSANT MED
PORTIONSSYLTETØJ, FRISK FRUGT OG JUICE
Ingredienser – 10 personer:
10 croissanter

750 g frisk frugt (f.eks. jordbær,

10 Den Gamle Fabrik Portions-

appelsin, grønne druer, blåbær)

marmelade Jordbær

2 l Tropicana Appelsinjuice

(eller Hindbær, Solbær)
Tilberedning:
Afbag croissanter som anvist på pakken og lad dem køle af.
Server croissanter med Den Gamle Fabrik Portionsmarmelade Jordbær, friskskåret frugt og et glas Tropicana Appelsinjuice.

152159

Besøg

151099

151098

151100

TIP
Tilbyd den friskbagte
croissant med marmelade
til den travle hverdag i en
praktisk TO GO box.

151101

og få inspiration til

morgen & mad

VI KENDER DE DANSKE MADVANER
En lang række af Orkla Foods Danmarks produkter har en unik historie, der går flere generationer tilbage. Langt de fleste af vores produkter er danske og passer til danske opskrifter,
dansk madkultur og nationalretter. Og ligesom
de danske madvaner – for eksempel morgenbordet – har ændret sig, har vi fornyet os og udvidet sortimentet gennem tiden.
Men én ting er de rigtige produkter, en anden ting er den inspiration, du skal bruge hver
eneste dag. Derfor lægger vi stor vægt på også

at kunne inspirere til at udnytte de mange gode
muligheder. På vores professionelle madsite –
FoodAppeal.dk – kan du få mere at vide om
Orkla Foods Danmark, vores produkter og historie … og ikke mindst hente daglig inspiration
til dine serveringer. Vi kan også tilbyde dig et
fagligt interessant nyhedsbrev, som automatisk sikrer dig viden og inspiration.
Alt sammen på FoodAppeal.dk.
God fornøjelse!

Få inspiration på:

Michael Gjesing
Salgschef
FoodService
22493940

Niels Estrup
Salgschef
New Business
23629914

Marianne Stubben
Jylland / Fyn
20303868

Børge Riege
Sdr. Jylland / Fyn
51203550

Max Nilesen
Midt- / Nordjylland
22493952

Foodservice
Hørsvinget 1-3 · DK-2630 Taastrup
Tel. 43 58 93 00 ∙ www.orklafoods.dk

