
PRODUKTFOKUS
Stegefilm - helt enkelt!

...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.

COGNAC MARINERET KALVECULOTTE  
I STEGEFILM
Opskr i f t s  nummer:  75-0610

Indhold
1,000 kg Kalveculotte
0,100 kg Dekora Marilet Cognac (G86630)
0,050 kg Dekora Svampe Tranebær (I94880)
0,050 kg Koldt vand til opblødning 
 Look stegefilm (D77332)
 Snøregarn (D98005)                     
1,200 Kg

Fremstilling
• Dekora Svampe Tranebær opblødes i koldt vand. 
• Lad henstå til vandet er opsuget.
• Kalveculotten marineres i den afvejede mængde Dekora 

Marilet Cognac. 
• Den opblødte Dekora Svampe Tranebær kommes oven 

på og stegene pakkes ind i stegefilm, hvorefter de 
snøres med snøregarn, rød/hvid. 
            

Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 180°C i ca. 35-40 min. 

eller til en kernetemperatur på ca. 58°C (rosa). 
• Lad stegen hvile i ca. 10 min. før udskæring. 

BBQ PORK ROAST I STEGEFILM
Opskr i f t s  nummer:  71-0689

Indhold
1,000 kg Nakkefilet
0,100 kg US Hickory BBQ Sauce (G23350)
0,020 kg American BBQ Rub (G23880)
 Look stegefilm (D77332)
 Snøregarn (D98005)                     
1,120 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Nakkefileten tilskæres og krydres med den afvejede mængde 

American BBQ Rub.
• Kødet pakkes ind i stegefilm sammen med den afvejede 

mængde US Hickory BBQ Sauce.
• Snøres med snøregarn, rød/hvid.      

Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 75 min. 

SAFTIGT OG SMAGFULDT MÅLTID 
Med anvendelse af stegefilm har du mulighed for 
at forberede lækre og nemme retter, der passer 
perfekt ind i dine travle kunders hverdag.  
 
På denne måde er det nemt og bekvemt at  
tilberede et godt måltid.
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CITRONPEBER MARINERET KYLLINGE- 
BRYSTSTEG I STEGEFILM
Opskr i f t s  nummer:  85-0213

Indhold
1,000 kg Kyllingebryst, dobbelt, med skind og ben
0,100 kg Dekora Marilet Citronpeber (I02760)
0,050 kg Citron
 Look stegefilm (D77332)
 Snøregarn (D98005)                                    
1,150 Kg

Fremstilling
• Kyllingebrystet marineres i den afvejede mængde 

Dekora Marilet Citronpeber.
• Citron i skiver lægges oven på inden stegen pakkes i 

stegefilm og lukkes med snøregarn, rød/hvid. 
            

Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 60 min.  

eller til en kernetemperatur på ca. 75°C. 
• Lad stegen hvile i ca. 10 min. før udskæring. 

Tip
• Stegene kan pakkes i Indasia BBQ Bag (DK97040-90). 

Dermed kan de også tilberedes på grill.

TOMAT/OREGANO MARINERET KALKUNBRYST 
I STEGEFILM
Opskr i f t s  nummer:  85-0214

Indhold
1.000 kg Kalkunbryst
0.100 kg Dekora Marilet Tomat/Oregano (G86770)
0.050 kg Bacon i skiver
 Look stegefilm (D77332)
 Snøregarn (D98005)                                    
1,150 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Kalkunbrystet marineres i den afvejede mængde Dekora  

Marilet Tomat/oregano.
• Bacon i skiver lægges oven på inden stegen pakkes i  

stegefilm og snøres med snøregarn, rød/hvid.       

Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 45 min. eller  

til en kernetemperatur på ca. 75°C. 
• Lad stegen hvile i ca. 10 min. før udskæring. 

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 STEGEFILM
• Saft, kraft og smag bevares i produktet
• Hurtigt og nemt
•  Undgår efterfølgende rengøring af ovnen


