
KREATIVE IDEER
VINTER GRILL

Varme, hygge 
og god mad i
vintermørket



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.

KREATIVE IDEER



KREATIVE IDEER
VINTER GRILL

RIBS  
I BBQ BAG 

Opskriftnr. 52-0450

INGREDIENSER:
1,000 Kg Kamben 
0,050 Kg Lagetilvækst 
0,020 Kg American BBQ Rub (G23880) 
0,100 Kg US Hickory BBQ Sauce (G23350) 
  Indasia BBQ Bag, Perforering 220x400 mm, inkl. røg   
  (DK97090) 
 

Saltlage
10,000 kg  Koldt vand  
  0,400 kg Kogesalt (DK99015)  
  0,500 kg  Nitritsalt (DK40011)  
  0,600 kg Kasslat, Flydende (I42374)  

FREMSTILLING:
• Kambenene saltes i saltlagen i ca. 30 min. 
• Lad kambenene dryppe godt af for saltlage inden de krydres  

med den afvejede mængde American BBQ Rub og pensles med  
US Hickory BBQ Sauce.   

TILBEREDNING:
• Steges i en forvarmet ovn ved 120°C i ca. 90 min. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 

FORSLAG TIL EMBALLAGE:
• De afkølede ribs pensles med den resterende mængde  

US Hickory BBQ Sauce og kommes i Indasia BBQ Bag, inkl. røg,  
som lukkes ved at folde den åbne side 2 gange. 

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• BBQ Bag’en lægges på grillen ved indirekte varme med en  

kulholder (ca. 175° C) og tilberedes i ca. 20-25 min.  

                                                           © Indasia 



VINTERMARINERET
SVINEFILET I BBQ BAG

RØGET LAKS
I BBQ BAG
Opskriftnr. 89-0228

Opskriftnr. 52-0449

INGREDIENSER:
1,000 Kg Laksefilet 
0,020 Kg Dekora Hvidløg/rosmarin (G82190) 
 Indasia BBQ Bag, Perforering 220x400 mm, inkl. røg   
 (DK97090) 

FREMSTILLING:
• Laksefileten krydres på kødsiden med den afvejede mængde  

Dekora Hvidløg/rosmarin. 
• Den krydrede lakseside kommes i Indasia BBQ Bag, inkl. røg,  

som lukkes ved at folde den åbne side 2 gange.     

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• BBQ Bag’en lægges på grillen ved indirekte varme med en  

kulholder (ca. 175° C) og tilberedes i ca. 20-25 min.  
 

INGREDIENSER:
2,000 Kg Svinefilet 
0,200 Kg Lagetilvækst 
0,400 Kg Dekora Marilet Vintermarinade (G23660)
  Indasia BBQ Bag, Perforering 220x400 mm, inkl. røg   
  (DK97090) 

Saltlage
10,000 kg  Koldt vand  
  0,400 kg Kogesalt (DK99015)  
  0,500 kg  Nitritsalt (DK40011)  
  0,600 kg Kasslat, Flydende (I42374)  

FREMSTILLING:
• Svinefileten tilskæres og kødet sprøjtes med en tilvækst på 10%. 
• Lægges i samme lage ca. 12 timer for gennemsaltning. 
• Lad svinefileten dryppe godt af for saltlage, inden den marineres  

i den afvejede mængde Dekora Marilet Vintermarinade. 
• Den marinerede svinefilet kommes i Indasia BBQ Bag, inkl. røg,  

som lukkes ved at folde den åbne side 2 gange.   

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• BBQ Bag’en lægges på grillen ved indirekte varme med en  

kulholder (ca. 175° C) og tilberedes i ca. 75 min.    
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SÅDAN GØR DU: 

Læg posen med røgsmuld mellem  
stanniollaget og det perforerede papirlag.

Læg det krydrede kød eller fisk oven på 
papirlaget.

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

1.

2.

3.
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VINTERMARINERET
ANDELÅR I BBQ BAG 

Opskriftnr. 85-0209

INGREDIENSER:
0,600 Kg Andelår m/overlår 
0,250 Kg Pastinak, rå 
0,200 Kg Rødkål, frisk 
0,075 Kg Dekora Marilet Vintermarinade (G23660) 
0,050 Kg Figen, frisk 
0,025 Kg Appelsin, skiver
 Indasia BBQ Bag, Perforering 220x300 mm (DK97040)
 
FREMSTILLING:
• Pastinak og rødkål skæres i passende stykker og kommes i  

Indasia BBQ Bag. 
• Andelårerne marineres i den afvejede mængde Dekora Marilet  

Vintermarinade og ligges ind oven på grøntsagerne. 
• Posen pyntes af med både af frisk figen og appelsin i skiver inden 

posen lukkes ved at folde den åbne side 2 gange.       

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• BBQ Bagen lægges på grillen ved indirekte varme med en  

kulholder (ca. 175° C) og tilberedes i ca. 60 min. 



GRILLET
VINTERSUPPE

DAUBE I BBQ BAG
PROVENCALSK VINTERRET
Opskriftnr. 75-0606

Opskriftnr. 95-0083

INGREDIENSER:
0,400 Kg Oksetykkam i tern 
0,100 Kg Røget bacon 
0,300 Kg Gulerødder 
0,200 Kg Løg i både 
0,075 Kg Dekora Marilet Vintermarinade (G23660) 
0,030 Kg Hvidløg, hele fed 
0,020 Kg Appelsin, skiver 
  Indasia BBQ Bag, Perforering 220x300 mm (DK97040) 

 FREMSTILLING:
• Oksetykkam og bacon i tern marineres i den afvejede mængde 

Dekora Marilet Vintermarinade. 
• Gulerødder i store skiver, hvidløgsfed og løg i både kommes i  

Indasia BBQ Bag’en. 
• Det marinerede kød og bacon placeres oven på og retten pyntes  

af med appelsin i skiver, inden den lukkes ved at folde den åbne  
side 2 gange.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• BBQ Bagen lægges på grillen ved indirekte varme med en  

kulholder (ca. 175° C) og tilberedes i ca. 60-80 min.   

INGREDIENSER:
1,000 Kg Tomater 
1,000 Kg Squash 
0,500 Kg Peberfrugt, rød 
0,250 Kg Løg 
0,200 Kg Dekora Marilet Hvidløg/ rosmarin, 4 kg (I02730) 
  Indasia BBQ Bag, Perforering 220x300 mm (DK97040) 

 FREMSTILLING:
• Grøntsagerne klargøres, skæres i grove stykker og marineres i  

den afvejede mængde Dekora Marilet Hvidløg/rosmarin. 
• Grøntsagerne fordeles i Indasia BBQ Bags  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• BBQ Bag’en lægges på grillen ved indirekte varme med en  

kulholder (ca. 175° C) og tilberedes i ca. 20 min. 
• Kunden åbner forsigtigt posen og kommer indholdet i en blender. 
• Grøntsagerne blendes sammen med 2 bouillon terninger og 1 liter  

kogende vand til passende konsistens er opnået.   
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