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FAVORITTER TIL

INSPIRATION TIL GRILLSÆSONEN



GRILLFAVORITTER
til alle tider på døgnet
Grill er blevet en integreret - og hyggelig - del af vores madlavning. 
Og bedst af alt, så passer det til alle tider på døgnet hvad enten det  
er brunch, snack, frokost eller aftensmad.

Vi har med udgangspunkt i dette samt tidens trends udviklet spændende  
produkter til grillsæsonen og samlet masser af god inspiration til sol,  
sommer og sultne kunder i form af tilhørende opskrifter med masser af  
god smag. Mad man bare vil have mere af!

Jeg ønsker dig et rigtig godt grillsalg og husk - vi er altid klar med  
gode råd og vejledning.



INDHOLD
Mørbradrulle   side 4

Grillsteg  side 5

Fyldt kotelet   side 6 

Lammeculotte med svampe og rygeost  side 7 

Indasia BBQ Bag  side 8

Tortillafyld i BBQ Bag  side 9 

Drumsticks  side 10 

Lollipops  side 11 

Bacon kotelet  side 12 

Beef’n’Bacon Roast i BBQ Bag  side 13 

Bacon & Blue Cheese kotelet  side 14 

Beef’n’Bacon Ribs  side 15 

Oksegriller  side 16

Brunchpølse med chili og purløg  side 17

Fyldt kyllingebryst  side 18 

Grillroulade  side 19 

Service er venligst udlånt af Bent Brandt
- stor tak for dette.



Indhold:
1,000 kg Svinemørbrad, afpudset
0,100 kg Kantarel/urte marinade (G10660)
0,100 kg Serranoskinke
   Snøregarn Sort/Hvid (DK21350) 
 
Fremstilling:
• De afpudsede svinemørbrad skæres i passende 

stykker og marineres i den afvejede mængde 
Kantarel/urte marinade.

• Hvert stykke omvikles med et stykke serrano- 
skinke og snøres med Snøregarn Sort/Hvid. 

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca.  

15-20 min.
• Er ligeledes velegnet til grill og kuglegrill.

Mørbradrulle
med Kantarel/urte marinade
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NY MARINADE

Opskriftnr. 71-0696



Grillsteg 
med Kantarel/urte marinade
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NY MARINADE

Indhold:
3,000	kg	Svinefilet
0,300 kg Kantarel/urte marinade (G10660)
0,300 kg Bacon i tern
0,250 kg Svampemix
   Snøregarn, rød/hvid (D98005)
 
Fremstilling:
• Svinefileten	afpudses,	flækkes	op	med	to	snit	 

og foldes ud.
• Fileten marineres i den afvejede mængde  

Kantarel/urte marinade.
• Let hakket svampemix og bacon fordeles ud  

over kødet.
• Fileten rulles sammen og snøres. 

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175 °C i ca.  

50 min. eller til en kernetemperatur på 75° C.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 71-0697



Fyldt kotelet 
med Kantarel/urte marinade
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Indhold:
1,000 kg Svinekoteletter m/ben
0,100 kg Ost, revet
0,100 kg Kantarel/urte marinade (G10660)
0,100 kg Bacon i skiver
0,050 kg Svampemix
 
Fremstilling:
• Der skæres en lomme i hver af koteletterne.
• Den afvejede mængde Kantarel/urte marinade 

blandes med revet ost og let hakket svampemix, 
hvorefter blandingen fyldes i koteletterne.

• Til sidst omvikles de fyldte koteletter med bacon 
i skiver.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 180°C i ca.  

20-25 min. eller til en kernetemperatur på 68°C.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 73-1205

NY MARINADE



Lammeculotte med 
svampe og rygeost 
med Kantarel/urte marinade
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Indhold:
1,000 kg Lammeculotte
0,100 kg Kantarel/urte marinade (G10660)
0,100 kg Svampemix
0,065 kg Rygeost
0,030 kg Semidried cherrytomater
 
Fremstilling:
• Fedtet på lammeculotterne ridses i harlekintern, 

og der skæres et kryds ned i kødet, hvorefter  
de marineres i den afvejede mængde Kantarel/
urte marinade.

• Det let hakkede svampemix fyldes i de marine- 
rede culotter, som til sidst pyntes af med rygeost 
og semi dried cherrytomater.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca.  

35 min. eller til en kernetemperatur på 65°C.
• Lad stegen hvile ca. 10 min. før udskæring.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 81-0252

NY MARINADE



BBQ Bag
- mørt og saftigt på kort tid

Indasia BBQ Bag’en er nem at anvende, præsenterer sig flot 
i disken og ikke mindst giver den et perfekt stegeresultat. 

Den er velegnet til alle typer kød, fjerkræ, fisk og grøntsager.

Fås med og uden røgpose (DK97090-90/DK97040-90)

Læg posen med røgsmuld  
mellem stanniollaget og  
det perforerede papirlag.

1.
Læg fisk eller det krydrede kød 
oven på papirlaget.

2.

Luk BBQ Bag’en ved at folde
den åbne side to gange.
Varmen vil smelte lagene
sammen, og posen lukker tæt 
under tilberedningen.

3.

Sådan gør du (med røgpose):
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Tortillafyld i BBQ Bag
med Bacon Flavoured Rub & Sauce
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Indhold:
1,000	kg	Nakkefilet,	afpudset
0,025 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
0,150 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
   Indasia BBQ Bag (DK97040)
 
Fremstilling:
• Nakkefileten	skæres	i	store	tern.
• Kødet krydres med den afvejede mængde  

Bacon Flavoured Rub og kommes i Indasia  
BBQ Bag sammen med den afvejede mængde 
Bacon Flavoured BBQ Sauce.

• Til sidst lukkes BBQ Bag’en ved at folde den 
åbne side 2 gange.

Tilberedning hos forbruger:
• BBQ Bag’en lægges i kuglegrillen ved indirekte 

varme med en kulholder (ca. 175° C) og tilbe- 
redes i ca. 75 min.

• Posen åbnes og kødet rykkes fra hinanden med 
gafler,	hvorefter	kødet	kan	anvendes	som	fyld	i	
tortilla, pita, på pizza eller lignende.

Opskriftnr. 73-1204

NY RUB & SAUCE
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Drumsticks 
med Bacon Flavoured Rub & Sauce
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Indhold:
1,000 kg Kyllingelår
0,025 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
0,100 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
0,100 kg Bacon i skiver
 
Fremstilling:
• Kyllingelårene marineres med den afvejede 

mængde Bacon Flavoured Rub og Bacon  
Flavoured BBQ Sauce.

• Bacon i skiver vikles om hver drumstick og  
holdes eventuelt på plads med en tandstik.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca.  

35 min. eller til en kernetemperatur på 75°C.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 83-1068

NY RUB & SAUCE
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Lollipops 
med Bacon Flavoured Rub & Sauce

Opskriftnr. 83-1069

Indhold:
1,000 kg Kyllingebryst
0,025 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
0,100 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
    Grillspyd m/håndtag 150 mm,  
    250 stk/ps (DK98011) 
 
Fremstilling:
• Kyllingebrysterne skæres i strimler og marineres 

med den afvejede mængde Bacon Flavoured 
Rub og Bacon Flavoured BBQ Sauce.

• Strimlerne rulles sammen som en snegl og 
sættes på grillspyd.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca.  

10-15 min. eller til en kernetemperatur på 75°C.
• Er ligeledes velegnet til grill.
 
 

NY RUB & SAUCE
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Bacon kotelet 
med Bacon Flavoured Rub & Sauce

Indhold:
1,000 kg Svinekoteletter u/ben
0,150 kg Bacon i skiver
0,025 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
0,100 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
   Grillspyd m/håndtag 150 mm,  
   250 stk/ps (DK98011)
 
Fremstilling:
• Koteletterne udskæres og marineres med den 

afvejede mængde Bacon Flavoured Rub og 
Bacon Flavoured BBQ Sauce.

• Bacon i skiver vikles om hver kotelet og holdes 
på plads af to grillspyd.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca.  

15 min. eller til en kernetemperatur på 75°C.
• Er ligeledes velegnet til grill og kuglegrill.

Opskriftnr. 71-0695

NY RUB & SAUCE



Beef’n’Bacon Roast
i BBQ Bag 
med Bacon Flavoured Rub & Sauce

13

Indhold:
2,000	kg	Oksetykstegsfilet
0,200 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
0,050 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
   Indasia BBQ Bag (DK97040)
 
Fremstilling:
• Oksetykstegen skæres i passende stykker og 

krydres med den afvejede mængde Bacon 
Flavoured Rub

• Kødet kommes i Indasia BBQ Bag’en sammen 
med den afvejede mængde Bacon Flavoured 
BBQ Sauce.

• Til sidst lukkes BBQ Bag’en ved at folde den 
åbne side 2 gange.

Tilberedning hos forbruger:
• BBQ Bag’en lægges i kuglegrillen ved indirekte 

varme med en kulholder (ca. 175°C) og  
tilberedes i ca. 45 min.

Opskriftnr. 75-0613

NY RUB & SAUCE



Bacon & Blue Cheese 
kotelet
med Bacon Flavoured Rub & Sauce
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Indhold:
1,000 kg Svinekoteletter m/ben
0,150 kg Bacon i tern
0,025 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
0,100 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
0,060 kg Danablu ost
 
Fremstilling:
• Koteletterne udskæres med ben.
• Bacon i tern blandes med den afvejede mængde 

Bacon Flavoured Rub og Bacon Flavoured BBQ 
Sauce.

• Baconblandingen fordeles på koteletterne og til 
sidst lægges et stykke Danablu ost på toppen.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca.  

15-20 min. eller til en kernetemperatur på 75°C.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 71-0694

NY RUB & SAUCE



Beef’n’Bacon Ribs
med Bacon Flavoured BBQ Rub & Sauce
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Indhold:
5,000 kg Kalvespareribs
0,250 kg Lagetilvækst
0,500 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
0,100 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)

Sprøjtelage: 
10,000 kg Koldt vand
0,400 kg Kogesalt (DK99015)
0,500 kg Nitritsalt (DK40011)
0,600	kg	Kasslat,	flydende	(I42374)
 
Fremstilling:
• De afpudsede spareribs lægges i lagen i ca.  

30 min for letsaltning.
• Lad dem dryppe godt af for saltlage inden de 

krydres med den afvejede mængde Bacon 
Flavoured Rub.

• Forsteges i en forvarmet ovn ved 100°C i ca.  
120 min. 

• Tages ud og pensles med den afvejede mængde 
Bacon Flavoured BBQ Sauce. 

• Steges i yderligere 30 min. ved 100° C.
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.

Tilberedning hos forbruger:
• Opvarmes på grill eller i ovn ved 160° C i ca.  

20 min.

Opskriftnr. 54-0082

NY RUB & SAUCE



Oksegriller
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Opskriftnr. 27-0433

Indhold:
7,500 kg Oksekød (18-20% fedt)
2,500 kg Isvand
0,850 kg Okse Grillpølse FB (G10650)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
    Lammetarm kal. 26/28 (DK99036)
 
Fremstilling:
• Oksekødet hakkes igennem 3 mm hulskiven og 

kommes i lynhakkeren hvor det lynes tørt nogle 
omgange.

• Nitritsalt og Okse Grillpølse FB tilsættes og 
isvandet tilsættes gradvist.

• Der lynes til en god emulsion og den ønskede 
grovhed er opnået.

• Sluttemperatur ca. 12-14°C.

Stopning:
• Stoppes i lammetarme kal. 26/28 eller anden 

ønsket tarm.
 
Tørring:
• Ved 50°C i ca. 20 min.  

Rygning:
• Ved 70°C i ca. 30 min. eller til en pæn gylden 

farve er opnået.

Kogning:
• Ved 80°C til en kernetemperatur på 75°C.
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 

TIP!Tilsaet bacon og fa den laekreste Beef’n’Bacon polse

o
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Brunchpølse med
chili og purløg
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SAFT & KRAFT

ÅR
ETS PØLSE Opskriftnr. 27-0432

Indhold:
4,500 kg Svinekød (8-14% fedt)
3,500 kg Snitter u/svær
2,000 kg Isvand
0,850 kg Brunchpølse med Chili og Purløg 
    (G10640)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
    Lammetarm kal. 22/24 (DK99033)
 
Fremstilling:
• Svinekød, oksekød og bovsnitter hakkes hver for 

sig igennem 3 mm hulskiven og stilles i kølerum.
• Svine- og oksekødet kommes i lynhakkeren, og 

der lynes tørt nogle omgange, hvorefter Nitritsalt, 
Brunchpølse med Chili og Purløg og 3/4 af 
isvandet tilsættes.

• Når	dette	er	lynet	fint	ud	tilsættes	de	hakkede	
snitter og det resterende isvand.

• Der lynes til en god emulsion og den ønskede 
grovhed er opnået.

• Sluttemperatur ca. 12-14°C.

Stopning:
• Stoppes i lammetarme kal. 22/24 eller anden 

ønsket tarm.
 
Tørring:
• Ved 50°C i ca. 20 min.  

Rygning:
• Ved 70°C i ca. 30 min. eller til en pæn gylden 

farve er opnået.

Kogning:
• Ved 80°C til en kernetemperatur på 75°C.
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.

TIP!Tilsaet bacon og fa den laekreste Beef’n’Bacon polse



Fyldt kyllingebryst
med Sød Chili/lime marinade
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Indhold:
1,000 kg Kyllingebryst
0,100 kg Sød Chili/lime marinade (G28630)
0,100 kg Ost, revet
0,070 kg Peberfrugter i tern, forskellige farver
0,100 kg Limefrugter i skiver
 
Fremstilling:
• Der skæres en lomme i kyllingebrysterne,  

hvorefter de marineres i den afvejede mængde 
Sød Chili/lime marinade.

• Ost og peberfrugter i tern blandes og fyldes 
derefter i kyllingebrysterne, som evt. lukkes med 
en kødnål/tandstik.

• Pyntes af med limeskiver.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 160°C i ca.  

25 min.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 

Opskriftnr. 83-1067
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Grillroulade
med Sød Chili/lime marinade

Indhold:
3,000	kg	Svinefilet
0,300 kg Sød Chili/lime marinade (G28630)
0,250 kg Koldt vand til opblødning
0,150 kg Mango Peberfrugt (G83910)
   Grillspyd m/håndtag 150 mm,  
   250 stk/ps (DK98011)
 
Fremstilling:
• Dekora Mango Peberfrugt opblødes i koldt vand.
• Lad henstå til vandet er opsuget.
• Svinefileten	afpudses,	flækkes	op	med	to	snit	 

og foldes ud.
• Fileten marineres i den afvejede mængde  

Sød Chili/lime marinade.
• Den opblødte Dekora Mango Peberfrugt fordeles 

over kødet.
• Fileten rulles sammen og enkeltsnøres eventuelt. 
• Skæres i skiver og og et grillspyd stikkes  

gennem hver.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175 °C i ca.  

15 min. eller til en kernetemperatur på 75° C.
• Er ligeledes velegnet til grill og kuglegrill.

Opskriftnr. 71-0693
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