
Lige siden etableringen i 1909 har Odense Marcipan haft fokus på ”marcipan af bedste kvalitet”. 
Gennem årene er produktpaletten blevet udvidet, og i dag står Odense Marcipan for kvalitet og inspiration til fristende øjeblikke. 

Vi tilbyder et fleksibelt og rationelt sortiment af marcipanmasser og ingredienser til bagning, dessert- og konfektfremstilling til dig, der 
ikke vil gå på kompromis med kvalitet og god smag. Find inspiration samt tips og tricks på www.odense-foodservice.dk

Odense Marcipan A/S – Toldbodgade 9-19 – 5000 Odense C – Tlf. 63 11 72 00

Valentin & Fastelavn
- Søde forkælelser

Opskrift på Lyserøde 
flødebollehjerter finder 

du på www.odense-
foodservice.dk - her 
kan du også tilmelde 

dig vores nyhedsbrev, 
og få spændende 

inspiration året rundt.

Inspiration 2022

 Uhm, ren forkælelse! 
 Kan vi friste med små søde lyserøde flødebollehjerter, lavet med 

ODENSE Kranse XX
 En lækker sød fristelse, der kan serveres til alle anledninger
 Server på Valentinsdag, til fødselsdag, til buffeten, receptionen 

eller server som den søde fristelse til mødekaffen

http://www.odense-foodservice.dk/
http://www.odense-foodservice.dk/


Lige siden etableringen i 1909 har Odense Marcipan haft fokus på ”marcipan af bedste kvalitet”. 
Gennem årene er produktpaletten blevet udvidet, og i dag står Odense Marcipan for kvalitet og inspiration til fristende øjeblikke. 

Vi tilbyder et fleksibelt og rationelt sortiment af marcipanmasser og ingredienser til bagning, dessert- og konfektfremstilling til dig, der 
ikke vil gå på kompromis med kvalitet og god smag. Find inspiration samt tips og tricks på www.odense-foodservice.dk
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Valentin & Fastelavn
- Søde forkælelser

Inspiration 2022

 En sjov og anderledes fastelavnsbolle, lavet med butterdej, 
remonce og blåbærcreme

 Fint pyntet med en farverig chokolade "vifte”
 Server til fastelavnskaffen, eller blot som den søde fristelse til 

mødekaffen eller til desserten

Opskrift på 
Fastelavnsbolle med 

chokoladevifte finder 
du på www.odense-
foodservice.dk - her 
kan du også tilmelde 

dig vores nyhedsbrev, 
og få spændende 

inspiration året rundt.

http://www.odense-foodservice.dk/
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