VELSMAGENDE
MARINADER

I REVOLUTIONERENDE EMBALLAGE

MARINADER I TOPKLASSE
Marinader der, som et glimt i øjet, giver inspirerende
og kreative løsninger. Marinaderne har mange anvendelsesmuligheder, og deres iøjnefaldende glanseffekt
giver et flot blikfang.
Alle marinaderne er baseret på naturlige ingredienser
af olie og udvalgte krydderier. Det giver mulighed for at
skabe spændende smagsretninger og præsentationer.

• Elegant glans og farvespil, der skaber mersalgseffekt.
• Velafrundet, ensartet og spændende smag.
• Optimal smagsforbedring og dermed højere spisekvalitet.
• Perfekt grill- og stegeeffekt.
Ideel til marinering af alle typer kød - svinekød, oksekød, vildt, fjerkræ, lam og fisk. Gør brug af marinaderne til alle udskæringer, stege, skiver, strimler og tern.

HVORFOR SKAL JEG VÆLGE
MARINADER I POSER?
Kunne du tænke dig at arbejdsprocessen med at marinere kød bliver lidt nemmere og mere
sikker?
Det vil vi gerne hjælpe dig med. Derfor tilbyder vi nu marinader i en praktisk emballagepose,
som er mere hygiejnisk og nemmere at dosere.
Indholdet er med de samme gode smage som du kender. Du behøver ikke at omrøre marinaden
inden brug, og du vil opleve, at den giver mindre spild.
FORDELE:
• Ingen krydskontaminering
• Hygiejnisk, posen kan nemt skylles med vand
• Nem og sikker genlukning
• Mindre forbrug / emballage / plast / skrald / svind
• Mindre lagerplads / lagerværdi / spild / beholdning
• Behøver ingen omrøring blot rystes
• Ingen marinade op og ned af kanter
• Nem at dosere, også til 100-200g bæger i betjent disk
• Nyt og bredt sortiment med spændende smage

VARIANTER
Marinader, der fås i
praktiske emballageposer.

DEKORA®MARILET GYROS RØD BRILLIANT
Varenr. I56510
Glansmarinade med smag af paprika, koriander,
chili, ingefær og urter.

DEKORA®MARILET PROVENCE BRILLANT
Varenr. I56230
Glansmarinade med en smag af rosmarin,
timian, basilikum, purløg, løg, mynte, oregano,
gurkemeje og smør.

STEAKHOUSE MARINADE
Varenr. I58440
Glansmarinade med en smag af paprika, peber, chili,
løg og peberfrugt.

DEKORA®MARILET CHILI BRILLIANT
Varenr. I03371
Dekora Marilet Chilli Brilliant er en klar-til-brug
glansmarinade med en røget smag af chili,
hvidløg, peber, koriander og paprika.

LIQID SPICE KLAR PEBER
Varenr. G13060
Transparent glansmarinader med en smag af
peber og urter.

URTEMARINADE MED SMAG AF HVIDLØG
Varenr. I57950
Glansmarinade med en smag af krydderurter,
smør og hvidløg.

DEKORA®MARILET KRÄUTERBUTTER GRØN
BRILLIANT
Varenr. I57370
Glansmarinade med en smag af persille, hvidløg, løg
og smør.

DEKORA®MARILET PUSZTA RØD BRILLIANT
Varenr. I56580
Glansmarinade med peber frugt og en smag af peber, gurkemeje, muskat chili, bukkehornsfrø og løg.

DEKORA®MARILET PIRI PIRI BRILLIANT
Varenr. G59830
Glans marinade med en smag af chili, peber,
paprika, hvidløg, tomat og persille.

DEKORA®MARILET KARRY BRILLANT
Varenr. I56330
Glansmarinade med en smag af karry og
koriander.

DEKORA®MARILET RAMSLØG BRILLIANT
Varenr. I51660
Glansmarinade med en smag af hvidløg,
ramsløg og urter.
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