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Tilbehør der 
matcher kødet 

helt perfekt!



Med Kreative Ideer kan du nemt og hurtigt hente 
inspiration til nye opskrifter og blive opdateret 
med de seneste trends. 

De Kreative Ideer består af ca. 30 forskellige 
brochurer, som indeholder inspirationsmateriale 
inden for alle produktkategorier. 

Alle opskrifter er testet mht. produktion og smag 
- og du kan derfor være sikker på et godt resultat hos 
både dig og dine kunder. 

De Kreative Ideer bliver løbende opdateret og er 
således en sammensætning af nye trends og vore 
kunders salgssucceser.

Brug de Kreative Ideer til:
• Inspirationsmateriale 
• Nem og hurtig måde at blive opdateret
• Nye salgsmuligheder
• Fokus på salgssucceser 

Vi håber denne brochure vil give dig ny inspiration 
– og husk, hvis du har spørgsmål til opskrifterne eller 
brug for anden rådgivning, er du velkommen til at 
kontakte din fagkonsulent eller kundeservice på 
86 42 96 66.
  
Du finder alle brochurer med Kreative Ideer samt 
ca. 1.500 opskrifter på www.indasia.dk.
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NORDISKE KARTOFFEL- 
PAKKER MED RYGEOST

KARTOFFEL/SVAMPE  
TIMBALE
Opskriftnr. 91-0234

Opskriftnr. 91-0235

INGREDIENSER:
1,000 kg Kartofler i tern, kogte
0,500 kg Svampepande (G87480)
0,250 kg Fløde
0,080 kg Ost, revet
0,080 kg Semi dried cherrytomater
 
  FREMSTILLING:
• Kartofler i tern blandes med Svampepande og fløde.
• Kommes i passende størrelse aluforme og pyntes af med revet  

ost og semi dried cherrytomater.   

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 180°C i ca. 30 min.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 

INGREDIENSER:
1,000 kg Kartofler med skræl, halve, forkogte
0,250 kg Cherrytomater
0,180 kg Rødløg i både
0,160 kg Rygeost
0,100 kg Dekora Marilet Nordisk (G89780)

 FREMSTILLING:
• De halve kartofler marineres med den afvejede mængde Dekora 

Marilet Nordisk.
• Cherrytomater og rødløg i både vendes i og blandingen kommes  

en i ovnfast emballage.
• Rygeosten piskes blød, kommes i sprøjtepose og sprøjtes på i små 

toppe, gerne med en takket tylle.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 180°C i ca. 30 min.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 
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RÖSTI MED  
TOMAT/OREGANO TOP 

Opskriftnr. 91-0222

INGREDIENSER:
1,000 kg Kartoffelrösti
0,500 kg Puck Ost i brik, Arla
0,400 kg Cherrytomater
0,100 kg Dekora Marilet Tomat & oregano (G86770) 

FREMSTILLING:
• Den afvejede mængde Dekora Marilet Tomat/oregano kommes 

oven på kartoffelröstierne.
• Skiver af Puck ost lægges oven på og til sidst pyntes de af med  

cherrytomater i skiver.   

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Bages i forvarmet ovn ved 180°C i ca. 20 min. til kartoflerne er  

gyldenbrune.
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SOMMERKARTOFLER 

Opskriftnr. 91-0229

INGREDIENSER:
1,000 kg 1/2 Kartofler, forkogte, Peka
0,300 kg Cremefraiche 18%
0,200 kg Mayonnaise
0,080 kg Radiser
0,040 kg Forårsløg
0,020 kg Dekora Middelhavskrydderi Antisaft (G82770) 

FREMSTILLING:
• Cremefraiche og mayonnaise blandes med den afvejede mængde 

Dekora Middelhavskrydderi Antisaft.
• De halve forkogte kartofler blandes i sammen med radiser i skiver 

og snittede forårsløg.  
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KARTOFFELBÅDE  
MED TOMAT RUB OG CHORIZO 

Opskriftnr. 91-0266

INGREDIENSER:
1,400 kg Peka, Vakuum Flødekartofler i ruller
0,140 kg Ost, revet
0,070 kg Chorizopølse i skiver
0,025 kg Tomat Rub (G10930) 

FREMSTILLING:
• Peka rullerne udskæres i passende stykker og flækkes i halve. 
• Krydres med den afvejede mængde Tomat Rub.
• De halve ruller drysses med revet ost og til sidst pyntes de med  

en skive foldet chorizo.   

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Bages i forvarmet ovn ved 175°C i ca. 20 min. til kartoflerne er  

gyldenbrune.



GRÆSK MARINERET
PORTOBELLOSVAMP

NORDISK COLESLAW

Opskriftnr. 101-0050

Opskriftnr. 94-0104
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INGREDIENSER:
1,000 kg Spidskål, rå snittet
0,600 kg Cremefraiche 18%
0,400 kg Mayonnaise
0,400 kg Æbler i både
0,100 kg Rødløg, i tern
0,080 kg Krydderiblanding Tzatziki
 
  FREMSTILLING:
• Cremefraiche og mayonnaise blandes med den afvejede mængde 

Krydderiblanding Tzatziki.
• Det snittede spidskål vendes i dressingen sammen med rødløg  

i tern og æbler i tynde både. 

INGREDIENSER:
0,500 kg Portobello, svampe
0,500 kg Puck Ost i brik, Arla
0,250 kg Tomater
0,100 kg Dekora Marilet Athen

 FREMSTILLING:
• Stokken fjenes på svampene og de smøres indvenigt med den  

afvejede mængde Dekora Marilet Athen.
• En skive Puck ost kommes oven på og svampene pyntes af med  

en skive tomat.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Bages i en forvarmet ovn ved 200°C i ca. 15-20 min. 
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RØD SPIDSKÅLSALAT  
MED BØNNER OG JORDBÆR 

Opskriftnr. 101-0054

INGREDIENSER:
1,000 kg Rød spidskål
0,300 kg Jordbær
0,300 kg Edamamebønner, bælgede
0,150 kg DekoraSambalsauce Chili Soja Light (I99690)
0,030 kg Bredbladet persille
0,020 kg Sesamfrø

FREMSTILLING:
• Rød spidskål snittes fint og blandes med jordbær i skiver,  

edamamebønner og Dekora Sambalsauce Chili Soja Light.
• Salaten kommes i salgsemballagen og pyntes med sesamfrø  

og bredbladet persille. 
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SAMBAL SØD CHILI  
MARINERERET NUDELSALAT 

Opskriftnr. 93-0057

INGREDIENSER:
1,200 kg Tynde ægnudler, kogt
0,300 kg Dekora Sambalsauce Chili Soja Light (I99690)
0,200 kg Peberfrugter i tern, forskellige farver
0,100 kg Rødløg i tern, frisk
0,100 kg Sukkerærter
0,100 kg Gulerødder i strimler

FREMSTILLING:
• De kolde kogte nudler blandes med den afvejede mængde  

Dekora Sambalsauce Chili Soja Light.
• Herefter iblandes gulerødder, sukkerærter, peberfrugt og  

finthakket rødløg.



ORANGE GLASERET  
SPIDSKÅL

HVIDLØG/ROSMARIN  
KRYDREDE GRØNTSAGER
Opskriftnr. 94-0069

Opskriftnr. 94-0108

INGREDIENSER:
2,000 kg Peberfrugter, forskellige farver, i strimler
1,000 kg Porrer, i ringe
1,000 kg Rødløg i både
1,000 kg Broccoli, små buketter
0,250 kg Dekora Marinat Kryddermarinade (I56600)
0,200 kg Dekora Hvidløg/Rosmarin (G82190)
 
FREMSTILLING:
• Grøntsagerne blandes med den afvejede mængde Dekora Marinat 

Kryddermarinade og Dekora Hvidløg/rosmarin. 

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 15 min. eller til ønskede > 

bid er opnået.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

INGREDIENSER:
2,000 kgSpidskål, rå
0,350 kg Dekora Marilet California (I09360)
0,300 kg Farin, brun
0,180 kg Appelsin, skiver
0,120 kg Dadler u/sten 

 FREMSTILLING:
• Spidskålene halveres og den grove del at stokken fra skæres.
• Den afvejede mængde Dekora Marilet California røres med  

brun farin og kommes på spidskålene med en sprøjtepose med  
takket tylle.

• Spidskålene pyntes til sidst af med appelsin i skiver og dadler i halve.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 10-15 min. eller til det  

ønskede bid er opnået. 
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TOMAT/OREGANO  
MARINERET GRILLBRØD 

Opskriftnr. 105-0044

INGREDIENSER:
1,000 kg Ciabatta brød
0,360 kg Cherrytomater
0,360 kg Mozzarella, mini
0,180 kg Serranoskinke
0,180 kg Rødløg, hakkede
0,120 kg Dekora Marilet Tomat/oregano (G86770)

FREMSTILLING:
• Ciabattabrødene halveres og smøres med den afvejede mængde 

Dekora Marilet Tomat/oregano.
• Cherrytomaterne halveres og kommes oven på sammen med  

rødløg i tern og mozzarella mini kugler.
• Til sidst kommes serranoskinke på toppen. 

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Bages i en forvarmet ovn ved 200°C i ca. 8-10 min.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.
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INDASIA A/S  ER EN DEL AF:

INDASIA A/S  l  Agerskellet 50-56  l  DK-8920 Randers NV l  Tlf. +45 86 42 96 66 
www.indasia.dk


