
PRODUKTFOKUS
Side-by-side inspiration efterår og vinter

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.

NORDISK MARINEREDE HERREGÅRDS-
KOTELETTER OG FLØDEKARTOFLER  
MED ASPARGES
Opskr i f t s  nummer:  73-1213

Indhold
0,500 kg Flødekartofler, Grønne Asparges, Peka
0,450 kg Svinefilet
0,045 kg Dekora Marilet Nordisk (G89780)
0,030 kg Bacon i skiver
0,070 kg Grillede peberfrugter, frost
0,005 kg Dekora Pussta (I51430)
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20) 
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490)   
1,100 kg

Fremstilling
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• Svinefileten skæres i herregårdskoteletter. 
• Koteletterne marineres i den afvejede mængde Dekora 

Marilet Nordisk og lægges i den ene side af bakken.
• De optøede grillede peberfrugter og bacon i skiver  

kommes oven på.
• Flødekartofler med asparges kommes i den anden side 

af alubakken og pyntes af med en stribe Dekora Pussta. 
            

Tilberedning hos forbruger
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i 25-30 min.  

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

TRANEBÆR MARINEREDE KOTELETTER  
MED CHILI/SOJA BØNNER
Opskr i f t s  nummer:  73-1215

Indhold
0,400 kg Svinekoteletter u/ben
0,250 kg Bønner, frosne
0,030 kg Rødløg, syltede, drænet
0,050 kg Dekora Sambalsauce Chili Soja Light (I99690)
0,050 kg Salatost i tern
0,045 kg Perleløg, syltede
0,040 kg Tranebær marinade (G73950)
0,030 kg Bacon i skiver
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20) 
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490)        
0,895 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• Svinekoteletterne marineres i den afvejede mængde 

Tranebær marinade og kommes i den ene side af alubakken. 
Pyntes af med bacon i skiver.

• De optøede bønner blandes med den afvejede mængde  
Dekora Sambalsauce Chili Soja Light, salatost, syltede rødløg 
og syltede perleløg. 

• Blandingen kommes i den anden side af alubakken.      

Tilberedning hos forbruger
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 20 min. til  

koteletterne er gennemstegt.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 

2-komponent retter med funktionel rumdeler til  
alubakke, 1920 ml. Rumdeleren sættes løst ned  
i  bakken og er fleksibel i forhold til bredden.



PRODUKTFOKUS
Side-by-side inspiration efterår og vinter

MEXICAN FAJITA MARINERET  
MØRBRADKRONE MED MAJS
Opskr i f t s  nummer:  73-1214

Indhold
0,500 kg Svinemørbrad
0,400 kg Majskolber, forkogte
0,060 kg Mozzarella, klump
0,060 kg Bacon i skiver
0,050 kg Dekora Marilet Mexican Fajita (I37890)
0,025 kg Semi dried cherrytomater
0,020 kg Jalapeno i skiver, syltede
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20) 
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490)  
1,115 Kg

Fremstilling
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• Majskolberne omvikles med bacon og lægges i den  

ene side af bakken.
• Svinemørbraden afpudses, deles på langs og marineres  

i den afvejede mængde Dekora Marilet Mexican Fajita.
• Mørbradstykkerne rulles som en snegl og to grillspyd  

m/håndtag føres vandret igennem, så de to spyd  
krydser hinanden.

• Mozzarella i skiver lægges på toppen af de 2 “mørbrad-
snegle” og de pyntes med syltede jalapeno og semi 
dried cherrytomater. 
            

Tilberedning hos forbruger
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i 25-30 min.  

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

CITRONPEBER MARINERET KYLLINGEBRYST  
OG FLØDEKARTOFLER MED ASPARGES
Opskr i f t s  nummer:  85-0220

Indhold
0,500 kg Flødekartofler, Grønne Asparges, Peka
0,400 kg Kyllingebryst u/skind og ben
0,040 kg Dekora Marilet Citronpeber (I02760)
0,040 kg Rødløg, syltede, drænet
0,030 kg Artiskok, syltede, drænet
0,030 kg Hvidløg, syltede, drænet
0,002 kg Dekora Pussta (I51430)
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20) 
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490)  
1,042 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• Kyllingebrysterne marineres i den afvejede mængde Dekora 

Marilet Citronpeber og lægges i den ene side af bakken.
• Syltede rødløg, artiskok og hvidløg blandes og kommes oven 

på.
• Flødekartofler med asparges kommes i den anden side af 

alubakken og pyntes af med en stribe Dekora Pussta.      

Tilberedning hos forbruger
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 25 min. eller  

til en kernetemperatur på 68°C.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 

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.

Rumdeler til alubakke, 1920 ml 
• Ovnfast coated pap 
• Flot præsentation i bakke 
• Giver bedre stegeresultat 
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