
MERE
SMAG

– og inspiration  
til dine serveringer



Bähnckes nye serie Mere Smag er produce-

ret i Danmark. Serien er skabt til det hurtige, 

moderne køkken, hvor det handler om mere 

end tempo. 

Den kærkomne mulighed for at sætte det sid-

ste pift på dine klassikere – eller en god start 

på nye variationer. Skabt til det køkken, som 

gerne vil byde gæsterne på lidt mere variation, 

lidt flere oplevelser, lidt mere smag – også i 

hverdagen, når det stadig skal være nemt. 

Helt tilbage fra Wilhelm Bähnckes første sen-

nepper i 1858, som gjorde hverdagen meget 

nemmere og mere smagfuld for de danske 

køkkener, har vi stræbt efter at følge med 

tiden. Mere Smag er vores bud på den nye 

tids ekstra smagfulde dressinger. Udviklet med 

omhu, gode råvarer, altid æg fra fritgående 

høns – og fokus på inspiration og smag.

Mere Smag – specialdressinger  
og tilbehør med fokus på smagen

KENDTE KLASSIKERE



Få mere inspiration på:

150694 

153986

153985

 
– med stjerneanis

Skønne, farverige rødløg smagt 
til med stjerneanis. Skåret i  
mindre stykker, som gør det 
nemt at fordele. Giver hotdogs 
og burgere ekstra kant og er 
også perfekte til smørrebrød, 
sandwich, ost og tapas.

 
– med peberrod

En dybt mørkerød relish med 
sødme fra rødbede og med 
et pikant strejf af peberrod. En 
spændende variation til bl.a. 
bøfsandwich, burgere, tortilla, 
smørrebrød og sandwich.

 
– med gulerødder

Mildt krydret chutney med et 
asiatisk strejf og sødme fra 
bl.a. æbler. Velegnet til f.eks. 
hotdogs, burgere og til tapas, 
osteanretninger eller risretter. 

Æblechutney

Syltede rødløg

Rødbederelish

NYHEDER

Skal  
ikke drænes! 

Kølevare 



Orkla Foods Danmark arbejder sammen 

med Cateringslandsholdet. Cateringlands-

holdet står for både talentpleje og innovativ 

gastronomisk udvikling. Derfor er Cate-

ringlandsholdet en perfekt partner, når der 

skal udvikles nye produkter med fokus på 

anvendelse, smag og kvalitet, som løbende 

inspirationskilde, og når der skal udvikles 

opskrifter. 

Sponsorsamarbejdet dækker en række af 

vores vigtige mærker såsom K-Salat, Den 

Gamle Fabrik, Pastella, Beauvais, Grønne 

Gaarden, Anamma og ikke mindst Bähncke. 

Vores daglige inspiration, dialog med vores 

kunder og fornemmelsen for trends er 

yderst vigtig, når vi udvikler nye produkter. 

Og her har vi stor gavn af samarbejdet med 

fagfolkene fra Cateringlandsholdet!

Innovativt samarbejde



Få mere inspiration på:

150544

150681

150546

En grov og middel stærk sennep 
med en ren, syrlig og let saltet 
smag. Den er rørt af gule og brune 
sennepsfrø. Grov Sennep giver 
et ekstra, pikant touch til f.eks. 
fiskeretter, saucer, gryderetter, 
dressinger og chutney. 

 
En traditionel dansk, let grov 
sennep med en god stærk smag. 
”Den jyske nationalsennep” er 
rørt af gule og brune sennepsfrø. 
Arffmanns Sennep giver maden et 
ekstra touch, f.eks. i saucer, gryde-
retter, dressinger, tærter, chutney 
og til glasering. 

En klassisk dansk sennep med 
en ren, let syrlig og middelstærk 
smag rørt af en sennepsfrøblan-
ding der, domineres af gule frø. 
Taffel Sennep giver et ekstra touch 
i f.eks. saucer, gryderetter og dres-
singer, til glaseringer og i chutney.

Taffel Sennep

Grov Sennep

Arffmanns Sennep

KENDTE KLASSIKERE



153983

Cheddardressing Agurkerelish

153984

 
– med hele sennepsfrø

En klassisk dijonnaise rørt 
af mayonnaise og Bähncke 
Dijon Sennep – tilsat hele 
sennepsfrø som giver en 
spændende smagsdimen-
sion. Velegnet til gourmet 
hotdogs og burgere. Fun-
gerer også rigtig godt som 
spread i f.eks. sandwich og 
som topping på smørre-
brød eller tapas. 

 
– med rød peberfrugt

En mayonnaisebaseret 
dressing smagt til med  
cheddar og rød peberfrugt. 
En spændende variation 
til f.eks. burgere, pommes 
frites, hotdogs og sandwich.

 
– med jalapeños

En god og fyldig may-
onnaise smagt til med 
chili og jalapeños. Den 
giver en fantastisk smag 
til bl.a. burgere, pommes 
frites, hotdogs, sandwich 
og pitabrød eller som 
topping til tapas. 

 
– med løg

En flot grøn relish med 
agurker og løg, som giver 
en god og spændende 
syrlighed. Tilfører frisk-
hed og farvespil til bl.a. 
sandwich, hotdogs – og 
kan også give klassisk 
smørrebrød med f.eks. 
frikadelle et pift.

Dijonnaise

153981 150624

Chilimayo

NYHEDER

Smørrebrød med grøn salat, 
kartoffel, dijonnnaise ristet 

bacon, radiseskiver  
og purløg. 

Smøreebrød

Slider med salatmayonnaise, 
grøn salat, grillet kyllingebryst,  

avokado, salsa, Cheddardressing 
og jalapeños.

SLIDER



Tapas med Kartoffelrösti, 
hjertesalat, chilicreme, 

lufttørret skinke og 
brøndkarse. 

Tapas

Rustik flæskestegssandwich 
med salatmayonnaise,  

mizunasalat, rødkål,  
æblestykker og agurkerelish.

flæskestegs-
sandwich

Vegetartapas med hjertesalat, 
gedeost, æblechutney, salte 
mandler og hvidløgsspirer.

vegetartapas

Tortilla med chilimayo, rucola-
salat, pinjekerner, cherrytmater, 

og krydrede grill spyd med  
rødbederelish evt. friske  

krydderurter. 

tortilla

Tapas med rugchips, salat-
mayonnaise, babysalat, 

rilettes/postej/paté, syltede 
rødløg og friske krydderurter.

tapas

værsgo! lad dig inspirere



Få inspiration på:

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

En lang række af Orkla Foods Danmarks produk-
ter har en unik historie, der går flere generationer 
tilbage. Men der er også hele tiden fornyelser og 
produktudvikling på programmet – inspireret af  
vores samarbejde med Cateringlandsholdet, 
dialog med vores kunder og de skiftende føde-
varetrends. Denne nye serie, Mere Smag, er et 
godt eksempel på produktudvikling, som passer til 
tidens trend.

Men én ting er de rigtige, nye produkter … en 
anden ting er den inspiration, du skal bruge hver 

eneste dag. Derfor lægger vi stor vægt på at inspi-
rere dig til at få fuldt udbytte af de mange gode 
muligheder. 

På vores professionelle madsite – FoodAppeal.dk 
– kan du få mere at vide. Både om produkterne, 
Orkla Foods Danmark, vores historie og nok så 
vigtigt: Du kan hente masser af inspiration til dine 
serveringer. Bestil vores fagligt spændende ny-
hedsbrev, så får du automatisk løbende viden og 
inspiration. Kig ind på FoodAppeal.dk.   
God fornøjelse!

Streetfood-trenden på vej ind i kantinerne
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