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FORKÆL DINE 
RÅVARER

HOLMS RUBBED  
KYLLINGEBRYST
INDHOLD:
4,000 kg Kyllingebryst
0,150 kg Marinat Kryddermarinade (I56600)
0,120 kg Med Kærlighed (G78000)

FREMSTILLING:
- Kyllingebrysterne vendes med den afvejede 
 mængde Marinat Kryddermarinade og krydderi- 
 blanding “Med Kærlighed”.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
- Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 20 min.
- Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 83-1073

HOLMS  
KARTOFFELSALAT
INDHOLD:
2,500 kg Kartofler, små kogte kolde
1,600 kg Cremefraiche 18%
0,120 kg Stærk sennep
0,200 kg Forårsløg
0,060 kg Den Hemmelige (G78030)

FREMSTILLING:
- Cremefraiche, sennep og krydderiblanding 
 “Den Hemmelige” blandes.
- De kogte kartofler og finthakket forårsløg 
 vendes i blandingen.
- Kommes i salgsemballage og pyntes af med  
 lidt af de hakkede forårsløg.

Opskriftnr. 91-0271

HOLMS 
GRILL DIP
INDHOLD:
2,000 kg Auberginer
0,060 kg Marinat Kryddermarinade (I56600)
0,030 kg Den Hemmelige (G78030)

FREMSTILLING:
- Auberginerne skylles og halveres.
- Skærefladen pensles med Marinat 
 Kryddermarinade og drysses med 
 krydderiblanding “Den Hemmelige”.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
- Steges i en forvarmet ovn ved 180°C  
 i ca. 30 min. 
- Kunden instrueres i at skrabe aubergine-
 kødet ud og blende det med lidt citronsaft.

Opskriftnr. 94-0143

 HOLMs 
 KRYDDERIER 
  er blandinger, der er nøje  
 udvalgt og sammensat  

af Claus selv - selvfølgelig 
med masser af kærlighed,  

omhu og madglæde.

De passer til alle typer kød,  
fjerkræ, fisk og tilbehørsretter og  
er en sand hyldest til den gode smag.

Med Kærlighed 
450 g (G78000)
Smag af sennep, 
peber, laurbær, persille  
og lakrids.

Magisk Umami-mix
900 g (G78020)
Smag af røget salt,  
rørsukker, lakrids, tang  
og champignon.

Den Hemmelige
700 g (G78030)
Smag af røget paprika, 
muskat, ramsløg og
hvidløg.

Den Pivfrække
700 g (G78040)
Smag af røget salt, 
lakrids, chili, basilikum,
citron og tomat.

Krudt fra lommen
550 g (G78060)
Smag af chili, persille, 
peber, lakrids og
citronskal.

Kutterkrudt til fisken
400 g (G78010)
Smag af røget salt, dild, 
laurbærblade, sennep,
peber og citron.

Classic Rub
800 g (G78050)
Smag af røget paprika, løg, 
hvidløg, citron og selleri.
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HOLMS RUBBED 
FLANKSTEAK
INDHOLD:
4,000 kg Okse flanksteak
0,150 kg Marinat Kryddermarinade (I56600)
0,100 kg Krudt fra Lommen (G78060)

FREMSTILLING:
- Kødet vendes med den afvejede mængde  
 Marinat Kryddermarinade og krydderi-
 blanding “Krudt fra Lommen”. 

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
- Steges på en varm pande uden fedtstof  
 eller i en forvarmet ovn ved 175°C til 
 en kernetemperatur på 58°C.
- Lad kødet hvile i ca. 10 min. før udskæring.
- Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 75-0617

Verdens bedste grill dip
- Claus


