
Fyldig smag og fløjsblød tekstur
Cheddar Cheese Saucen holder smag

og konsistens gennem hele service.

Serveres varm eller kold. Skiller aldrig.
Nem at bruge i mange retter

Cheddar Cheese Sauce 
Saucen, der aldrig svigter



200725 CHEDDAR CHEESE SAUCE 3 KG X 3

Nem genvej til populære  
mexiretter
Cheddar Cheese Saucen er en convenient og 
smagfuld løsning til mange mexikanske retter 
som chimichangas, nachos, mexiburger, 
taquitos og quesadillas.

Forkæl dine gæster med  
killersnacks
Sæt noget nyt og spændende på barmenuen 
eller send en med som en lille mundsmag til 
øllen eller før retterne ruller over bordet.  
Snacks som Cheesy Donuts kan måske give 
gæsterne smag på mere.

Vær sikker på at klassikerne 
smager helt fantastisk
Cheddar Cheese Saucen er et sikkert valg til 
de fleste klassikere. Den giver cheeseburgeren 
og nachos’ne den optimale smag, som enhver 
gæst ser frem til.

Gratinering med Cheddar 
Cheese Sauce går man aldrig 
helt galt i byen med
Retter som Mac’n’Cheese er noget som særligt 
de yngre gæster vil sætte pris på. Bliver saucen 
for tyk og ostet, kan den røres med lidt fløde 
eller mælk.

Cheddar Cheese saucen kommer 
nu i en stabelbar og genlukkelig 
spand. 

Varm den op eller brug den som 
den er.
Saucen kan serveres kold, som dip til tortillachips,  
rygende varm monteret med mælk som mornaysauce  
i en lasagne eller som topping på nachos. Uanset hvad 
vil den behandle din ret og dine gæster godt.

Kan opbevares i op til 14 dage på køl i spanden.  
Husk at sikre, at låget sidder ordentligt på.

Spicy Snack Combos

Colourful Quesadillas

Cheesy  
Donut Snacks

Habanero  
Cheeseburger

Mac n Cheese  
with broccoil

Alle opskr if ter  f indes på www.santamariafoodservice.dk

Med mindre du brænder Cheddar Cheese  
saucen på, så er den svær at ødelægge

En fløjlsblød ostesauce  
med masser af smag og 
stor brugervenlighed
Smelter så smukt 
Du behøver ikke bekymre dig om, at der er ostestykker,  
som ikke er smeltet, for denne sauce er helt ensartet  
og blød. Perfekt at mixe med krydderier, urter eller  
andre smagsgivere. 

Skiller aldrig 
Varme den i gryde! No problem!  
Gratinere i ovnen? Jamen selvfølgelig.  
Lunes i mikroen? Helt sikkert!  
Ligemeget hvordan du opvarmer saucen, 
så skiller den aldrig!

Nem at arbejde med 
og kan bruges i 
mange retter

Ofte vælger gæsterne det de kender og allerbedst kan lide.  
Og hvor ofte indebærer det ikke smeltet ost som Cheddar Cheese Sauce?

Cheddar Cheese saucen  

er perfekt til 
dipping,  
topping &  
filling

Server den straight up eller 
med et twist
Skal fritterne akkompagneres af fuld ostesmag  
eller skal du sætte dit præg? Prøv en smags
kombination, hvor du både krydrer pomfritterne  
og ostesaucen med samme spicemix.  
Prøv for eksempel vores Chimichurri Rub.



Paulig Pro hjælper professionelle med at skabe en smagfuld, bæredygtig og succesfuld forretning.
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og få de lækreste opskrifter
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FLAVOURS FOR PROFESSIONALS.


