
PRODUKTFOKUS
Fisk på grillen

...altid ringe til din fagkonsulent eller 
kundeservice og få gode råd og ideer. 
Vi er altid parate til at finde en løsning 
til dig.
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Komplet pølseblanding, der kan tilsættes  
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).

Amerikansk inspireret med en sød/stærk, 
røget smag af chili, koriander, fennikel og 
hvidløg.

GRILL MAKREL I BBQ BAG
Opskr i f t s  nummer:  89-0218

Indhold
0,250 kg Makrel uden hoved, fersk
0,100 kg Cherrytomater
0,050 kg Forårsløg
0,030 kg Dekora Marilet Kräuterbutter RS (G87540)
0,010 kg Bredbladet persille
 BBQ Bag (DK97040-90)                                         
0,440 Kg

Fremstilling
• De rensede grøntsager udskæres og vendes med den 

afvejede mængde Dekora Marilet Kräuterbutter RS.
• Den rensede fisk fyldes med de marinerede grøntager  

og lægges i BBQ Bag’en.
• Posen lukkes ved at folde den åbne side 2 gange. 

            

Tilberedning
• BBQ Bag’en lægges på grillen ved indirekte varme med 

en kulholder (ca. 175°C) og tilberedes i ca. 15-20 min.
• Kan ligeledes tilberedes i ovn. 

Tip
• Bars eller ørred vil ligeledes være velegnet til denne 

opskrift.

LAKS I BBQ BAG
Opskr i f t s  nummer:  89-0222

Indhold
0,500 kg Laksefilet
0,200 kg Asparges, grønne, friske
0,200 kg Cherrytomater
0,100 kg Citron
0,100 kg Dekora Marilet Citronpeber (I02760)
 BBQ Bag (DK97040-90)                              
1,100 Kg                                                                                   

Fremstilling
• De klargjorte grøntsager vendes med den afvejede mængde 

Dekora Marilet Citronpeber og lægges i bunden af BBQ 
Bag’en.

• Laksefileten lægges oven på grøntsagerne.
• Til sidst lukkes BBQ Bag’en ved at folde den åbne side  

2 gange.       

Tilberedning
• BBQ Bag’en lægges på grillen ved indirekte varme med en 

kulholder (ca. 175°C) og tilberedes i ca. 25 min. til laksen 
netop er gennemstegt. 

• Kan ligeledes tilberedes i ovn. 

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.
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HVIDLØGSREJER I BBQ BAG
Opskr i f t s  nummer:  89-0215

Indhold
0,250 kg Tigerrejer, rå
0,030 kg Dekora Marilet Hvidløg/ rosmarin (I02730)
 BBQ Bag (DK97040-90)                                            
0,280 Kg

Fremstilling
• Tigerrejerne vendes med den afvejede mængde  

Dekora Marilet Hvidløg/rosmarin. 
• De marinerede rejer kommes i Indasia BBQ
• Bag’en, som lukkes ved at folde den åbne side 2 gange. 

            

Tilberedning
• BBQ Bag’en lægges på grillen ved indirekte varme med 

en kulholder (ca. 175°C) og tilberedes i ca. 6-8 min. 

MUSLINGER I BBQ BAG
Opskr i f t s  nummer:  89-0214

Indhold
0,200 kg Muslinger
0,100 kg Gulerødder, fint snittet
0,100 kg Skalotteløg i både
0,100 kg Hvidvin
0,030 kg Dekora Marilet Pesto (I39310)
0,010 kg Bredbladet persille  
 BBQ Bag (DK97040-90)                  
0,440 Kg                                                                                   

Fremstilling
• De fintsnittede gulerødder og skalotteløg i både vendes  

i Dekora Marilet Pesto og kommes i BBQ Bag’en.
• De rengjorte muslinger fordeles oven på grøntsagerne  

og hvidvinen hældes ved.
• Til sidst pyntes af med bredbladet persille inden BBQ Bag’en 

lukkes ved at folde den åbne side 2 gange.       

Tilberedning
• BBQ Bag’en lægges på grillen ved indirekte varme med  

en kulholder (ca. 175°C) og tilberedes i ca. 15 min. 

Komplet pølseblanding, der kan tilsættes  
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).

Amerikansk inspireret med en sød/stærk, 
røget smag af chili, koriander, fennikel og 
hvidløg.

EGENSKABER
• Silikone mellemlag forhindrer fastbrænding
•  Dampen gør produktet mørt
•  Varmen forsegler posen


