
TINE® Norsk Cheddar gir en unik smaksopplevelse
 
Osten kjennetegnes av en syrlig, litt nøtteaktig smak, en gylden oransje farge og en lett porøs                          
konsistens som smelter på tungen. TINE® Norsk Cheddar produseres på TINE sitt meieri i 
Verdal, der også Norvegia®, Jarlsberg® og TINE® Gräddost produseres. Osten ystes på frisk
TINE® Melk og har Nyt Norge-merket.

TINE® Norsk Cheddar hever smaken på hamburgeren, pizzaen 
og andre varme retter. Prøv den smakfulle nyheten!

NYHET!
Prøv nyheten 
TINE® Norsk 

Cheddar

TINE® Norsk Cheddar skivet 800 g
TINE-varenr. 6654 / EPD-nr. 5507439       
Antall i D-pak: 5 x 40 skiver x 20 g

* Rabatt ved kjøp på TINE Handel i 
    perioden 01.01.–31.03.2021

8 % rabatt*



 
FREMGANGSMÅTE 

               Lag chilirømme.  Bland alle ingrediensene godt og la
               det stå minst en halv time for å gi god smak.

               Lag løkmarmelade. Kutt løken i terninger eller skiver.
               Varm oljen i en kjele, tilsett løken og fres den blank 
               og myk. Tilsett øvrige ingredienser og la løken småkoke
               på middels varme i 15–20 minutter, eller til den har 
               marmeladekonsistens. Smak til med salt og pepper. 
 
               Ha litt vann på en fjøl og form burgere. Når du lager 
               burgere, er det viktig å ikke jobbe for mye med kjøtt-
               deigen. Da bevares strukturen i kjøttet og den naturlige 
               fordelingen av kjøtt, fett og luft, og du unngår kompakte
               burgere. Krydre burgerne på stekeflaten.
 
               Stek eller grill burgerne ett til to minutter på hver side
               på høy varme. Etterstek på lav varme med lokk, så blir 
               de ekstra saftige.
               
Server med briochebrød, grønn salat, tomat, chilirømme,
cheddar, bacon og løkmarmelade. Topp gjerne det hele med 
sylteagurk og server ovnsstekte poteter til.

10 BURGERE

1,5 kg     kjøttdeig/karbonadedeig
     salt og pepper
10 skiver      TINE® Norsk Cheddar
10 skiver      bacon
10 stk       briochebrød
     frisk grønn salat
3 stk     tomater, i skiver
 
Chilirømme
1 ½ dl     TINE® Lettrømme
1     hvitløksfedd, knust
2 ts     Tabasco
½ ts     salt
¼ ts     pepper
1 ss     sitronsaft
¼ stk     chili, finhakket
 
Rødløkmarmelade
4 stk     rødløk
5 ss     olje
4 ss     akasiehonning
5 ss     sherryeddik
     salt og pepper

10 PORSJONER

5   gulrøtter
1   bunt med vårløk
3   røde chili
3 dl   sweet chilisaus
4   kylling, stekt
3   store poser nachoschips
1 kg   TINE® Norsk Cheddar

Til servering
1   bunt frisk koriander
10 dl   TINE® Lettrømme

HJEMMELAGET BURGER MED CHEDDAR, BACON OG RØDLØKMARMELADE

NACHOS MED ASIATISK VRI
Prøv en ny vri på klassisk nachos. Salte chips og smakfull TINE Norsk Cheddar passer overraskende godt med kylling i sursøt saus.

FREMGANGSMÅTE 

               Sett ovnen på 210 grader.

               Riv gulrot og hakk vårløk og chili. Riv kyllingkjøttet 
               fra beinet og del i biter. Bland alt med søt chilisaus.

               Spre chips jevnt utover en ildfast form. 
               Fordel kyllingblandingen over og dryss med revet ost.

Tips: Du kan bytte ut kylling med kjøttdeig. Stek kjøttdeigen, 
hakk underveis og vend med søt chilisaus.

               Stek øverst i ovnen i 7 minutter, eller til osten er 
               smeltet og gyllen. Server med frisk koriander og 
               rømme.

Tips: Du kan også bruke kyllingfileter til denne retten. 
Stek dem da ferdig i panne med litt salt og pepper, og riv 
kjøttet fra hverandre.
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Om du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din kundekontakt i TINE Partner Servering
eller kundeservice@tine.no – tlf. 513 71 513

www.tinehandel.no


