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...altid ringe til din fagkonsulent eller 
kundeservice og få gode råd og ideer. 
Vi er altid parate til at finde en løsning 
til dig.

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.

TRANEBÆR MARINERET MØRBRADKRONE
Opskr i f t s  nummer:  71-0690

Indhold
1,000 kg Svinemørbrad, afpudset
0,100 kg Tranebær marinade (G73950)
0,060 kg Bacon i skiver
0,060 kg Koldt vand til opblødning
0,030 kg Dekora Svampe Tranebær (I94880)
0,040 kg Danablu Ost
 Grillspyd m/håndtag 150 mm (DK98011-51)                                       
1,290 Kg

Fremstilling
• Dekora Svampe Tranebær opblødes i koldt vand. 
• Lad henstå til vandet er opsuget.
• Svinemørbraderne afpudses og marineres i den  

afvejede mængde Tranebær marinade.
• De marinerede mørbrader lægges som en “snegl”.
• To grillspyd føres vandret igennem mørbraden, så  

de to spyd krydser hinanden.
• Den opblødte Dekora Svampe Tranebær lægges i  

midten af “mørbradsneglen” og der pyntes af med  
bacon og Danablu ost i skiver.            

Tip
• Man kan evt. dele mørbraderne på langs, så der bliver  

to stk. af hver. 

Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C til en kerne- 

temperatur på 68°C.
• Lad stegen hvile i ca. 10 min. før udskæring.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

TRANEBÆR MARINERET RULLESTEG  
MED ÆBLER OG SVESKER
Opskr i f t s  nummer:  73-1202

Indhold
1,000 kg Nakkefilet
0,100 kg Tranebær marinade (G73950)
0,100 kg Svesker u/sten
0,040 kg Koldt vand til opblødning
0,020 kg Æblegranulat (E1520) 
 Snøregarn Sort/hvid (DK21350-00)            
1,260 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Æblegranulat opblødes i koldt vand. 
• Lad henstå til vandet er opsuget.
• Nakkefileten afpudses og flækkes ud. 
• Stegen smøres indvendigt med den afvejede mængde  

Tranebær marinade.
• Den opblødte Æblegranulat og svesker fordeles på stegen.
• Stegen rulles sammen og snøres med Snøregarn Sort/Hvid.       

Tilberedning
• Steges i forvarmet ovn ved 160°C i ca. 90 min.
• Er ligeledes velegnet til grydestegning. 

Tranebær marinade er en glansmarinade 
med en sød/stærk smag af tranebær.
Andre smagsnoter er peber, chili, kanel, 
stjerneanis, bukkehornsfrø, ingefær og 
løvstikkerod.
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TRANEBÆR FYLDT KOTELET MED OST
Opskr i f t s  nummer:  73-1203

Indhold
1,000 kg Svinekoteletter
0,180 kg Ost, revet
0,100 kg Tranebær marinade (G73950)
0,075 kg Bacon i skiver                       
1,355 Kg

Fremstilling
• Der skæres en lomme i hver kotelet.
• Den afvejede mængde Tranebær marinade blandes  

med revet ost, hvorefter blandingen fyldes i  
koteletterne.

• Til sidst omvikles de fyldte koteletter med bacon  
i skiver. 

Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 180°C i ca. 10-15 min.  

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

TRANEBÆR MARINERET SKINKEPANDE  
MED VALNØDDER
Opskr i f t s  nummer:  72-0140

Indhold
1,000 kg Skinkekød i tern eller strimler
0,100 kg Tranebær marinade (G73950)
0,100 kg Perleløg
0,200 kg Cocktailpølser
0,075 kg Valnødder                                
1,475 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Skinkekød i tern eller strimler marineres i den afvejede 

mængde Tranebær marinade.
• Det marinerede kød blandes herefter med perleløg,  

cocktailpølser og valnødder.     

Tilberedning
• Steges på en varm pande i ca. 5-7 min. til kødet er  

gennemstegt. 
• Kan tilsættes fløde eller lignende for at få sauce til retten. 

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.

Tranebær marinade egner sig godt til  
andet end f.eks. vildt, og den tilfører en  
behagelig, afbalanceret sødme til retten  
- prøv den i en gryderet eller som fyld i en 
kotelet.


