
ENKELHET HAR ALDRIG 
SMAKAT BÄTTREPudding

Vaniljsås

Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp Tillredning Färdig mängd

46600 Crème Caramel - Brylépudding
Crème Caramel/brylépudding har en fantastisk konsistens och 
välbalanserad vaniljsmak. Desserten är en klassiker serverad 
med karamellsås.

1x600g 8x600g Kokande vatten ca 26dl

Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp Tillredning Färdig mängd

48200 Vaniljsås - Vaniljvisp
Vaniljsås när den är som bäst med krämig konsistens och len 
smak. Vaniljsåsen är naturligtvis rikligt smaksatt med riktig 
vaniljstång och har en härlig färg och konsistens.

1x650g 8x650g Kallt vatten ca 40-50dl
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1 Blanda noggrant ner påsens innehåll i kokhett vatten. 

2 Låt blandningen vila någon minut och rör på nytt.

3 Häll blandningen i karamellsåsglaserade formar eller skålar.

4 Låt svalna. Serveras ej för kall.

1 Blanda noggrant ner påsens innehåll i kallt vatten. 

2 Låt blandningen vila någon minut.

3 Maskinvispa sedan vaniljsåsen på högsta hastighet i  
 ca 1-2 minuter.

4 Vaniljsåsen bör serveras kall.

Vaniljsås

Crème Caramel - Brylépudding
Tillagning: 

Tillagning: 



FEMTORPS DESSERTER

Vårt dessertsortiment står för mycket hög kvalitet, erbjuder 
spännande variationer och serveringsmöjligheter på ett enkelt och 
elegant sätt.

Femtorps desserter är snabba att tillaga och behöver inga extra 
tillbehör för att färdigställas. Sortimentet består av mousse, 
pudding och vaniljsås.

Samtliga desserter blandas endast med kallt eller varmt vatten. 
Desserterna är hållbara i kyl 5-6 dagar och går att frysa.

Mousserna är spritsbara och fungerar lika bra till dessert som till 
fyllning i tårtor och bakverk.

Desserterna går att smaksätta ytterligare, kan serveras på nya 
spännande sätt och har följande unika egenskaper.

• Tillagas endast med vatten

• Inga kostnader tillkommer för t.ex. mjölk eller grädde

• Snabba och enkla att göra

• Fria från gluten och ägg

• Låg socker- och fetthalt

• Hållbara i kyl 5-6 dagar

• Desserterna har en fantastisk konsistens och krämighet

• Förpackningen har lång hållbarhet, upp till 28 månader

Enkelhet har aldrig smakat bättre!

Mousse
Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp Tillredning Färdig mängd

45201 Choklad Mousse
En härlig mörk chokladmousse gjord på riktig choklad, med en 
fyllig krämighet. Moussen kan kombineras med nästan allt och 
är en klassiker i vårt dessertsortiment.

1x750g 6x750g Kallt vatten ca 43-48dl

45301 Vit Choklad Mousse
En mousse gjord på vit choklad med inslag av vanilj och 
honung. En krämig klassiker.

1x600g 8x600g Kallt vatten ca 38-43dl

45501 Vanilj Mousse
Mousse smaksatt med vanilj från Madagaskar med kraftfull och 
karaktäristisk smak och utseende.

1x600g 8x600g Kallt vatten ca 38-43dl

45601 Citron Mousse
Frisk och lätt syrlig mousse gjord på juice och rivet citronskal. 
Smaken är fräsch och balanserad.

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 36-41dl

45701 Jordgubbs Mousse
En total upplevelse av sötma, syrlighet och friskhet - härlig 
jordgubbssmak helt enkelt. 

1x600g 8x600g Kallt vatten ca 36-41dl

45901 Tropical Fruits Mousse
Frisk och fräsch mousse med inslag av passionsfrukt, mango, 
banan, grapefrukt, apelsin, guave och ananas. 

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 34-39dl

46100 Ananas Mousse
Len och frisk mousse gjord på både fruktkött och juice av 
ananas.

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 36-41dl

46200 Wild Orange Mousse
Blodapelsinmousse med syrlig smak och mogen styrka.
En riktig smakupplevelse.

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 36-41dl

1 Blanda noggrant ner påsens innehåll i kallt vatten. 

2 Låt blandningen vila någon minut.

3 Maskinvispa sedan moussen på högsta hastighet i  
 ca 3-5 minuter.

4 Kyl därefter moussen väl.

Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp Tillredning Färdig mängd

46300 Lingon Mousse
Frisk och krämig mousse med både sötma och syrlighet i 
perfekt balans. Lingonens härliga färg och smak framträder 
tydligt.

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 36-41dl

46400 Dessert Neutral Mousse
En sötad neutral moussebas för egen smaksättning.

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 43-48dl

46500 Culinaire Mousse
En neutral moussebas för egen smaksättning. Moussen blandas 
med kall vätska t.ex puré, juice, buljong eller liknande.

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 45-50dl

46800 Nougat Mousse
Läcker och fluffig nougatmousse med fantastisk smak av 
karamelliserade hasselnötter och honung - krämig och ljusbrun 
i färgen.

1x600g 8x600g Kallt vatten ca 43-48dl

46900 Noir Mousse
Mörk chokladmousse med extra fyllig och rik chokladsmak. En 
lite tuffare och lite mörkare mousse.

1x600g 8x600g Kallt vatten ca 28-33dl

48300 Äpple Kanel Mousse
Äpple Kanel Mousse smakar ugnsbakat äpple med kanel och 
har en härlig krämighet. En smakupplevelse utöver det vanliga. 

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 32-37dl

49100 Tiramisù Mix
En mix med smak av mandel, apelsin, amaretto och mascarpo-
ne. Mixen kan användas som fyllning till den klassiska desserten 
Tiramisú och till andra desserter.

1x500g 8x500g Kallt vatten ca 36-41dl

Mousse
Tillagning: 


