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KREATIVE IDEER
Med Kreative Ideer kan du nemt og hurtigt hente 
inspiration til nye opskrifter og blive opdateret 
med de seneste trends. 

Kreative Ideer består af mange forskellige 
brochurer, som indeholder inspirationsmateriale 
inden for produktkategorier og anledninger. 

Alle opskrifter er testet mht. produktion og smag 
- og du kan derfor være sikker på et godt resultat hos 
både dig og dine kunder. 

Kreative Ideer bliver løbende opdateret og er således 
en sammensætning af nye trends og vore kunders 
salgssucceser.

Brug de Kreative Ideer til:
• Inspirationsmateriale 
• Nem og hurtig måde at blive opdateret
• Nye salgsmuligheder
• Fokus på salgssucceser 

Vi håber denne brochure vil give dig ny inspiration 
– og husk, hvis du har spørgsmål til opskrifterne eller 
brug for anden rådgivning, er du velkommen til at 
kontakte din fagkonsulent eller kundeservice på 
86 42 96 66.



KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER

NORDISK MARINERET  
MØRBRAD  

MED FLØDEKARTOFLER 
Opskriftnr. 73-1196

INGREDIENSER:
0,800 kg  Flødekartofler, Peka
0,450 kg  Svinemørbrad, afpudset
0,060 kg  Ost, revet
0,050 kg  Dekora Marilet Nordisk (G89780)
0,050 kg  Paprika, syltede
0,010 kg  Dekora Hvidløg/rosmarin (G82190)
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)
 

FREMSTILLING:
• Der laves en lomme i den afpudsede mørbrad, hvorefter den  

marineres i den afvejede mængde Dekora Marilet Nordisk. 
• Syltede paprika i strimler og den revede ost blandes og fyldes  

i mørbraden.
• Rumdeleren placeres i alubakken. 
• Flødekartofler og den fyldte mørbrad lægges i hver sin side og 

flødekartoflerne pyntes med en stribe Dekora Hvidløg/rosmarin.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 35 min. eller til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.



NORDISK MARINERET  
KYLLINGEBRYST 

MED KARTOFFELRULLER
Opskriftnr. 85-0216

INGREDIENSER:
0,500 kg  Kyllingebryst u/skind og ben
0,400 kg  Peka, Vakuum Flødekartofler i ruller
0,060 kg  Ost, revet
0,050 kg  Dekora Marilet Nordisk (G89780)
0,050 kg  Paprika, syltede
0,025 kg  Dekora Middelhavskrydderi Antisaft (G82770) 
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)

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

Marilet Nordisk og lægges i den ene side af bakken. 
• Syltede paprika i strimler og den revede ost blandes og kommes 

oven på.
• Peka rullerne udskæres i stykker af 100 g, rulles i den afvejede 

mængde Dekora Middelhavskrydderi Antisaft og lægges i den  
anden side af alubakken. 

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 30 min. eller til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



HVIDLØG/ROSMARIN 
KYLLING  

MED FLØDEKARTOFLER  
Opskriftnr. 85-0217

INGREDIENSER:
0,800 kg  Flødekartofler, Peka
0,500 kg  Kyllingebryst
0,060 kg  Ost, revet
0,060 kg  Dekora Marilet Hvidløg/rosmarin (I02730)
0,040 kg  Chorizopølse i skiver
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00) 

FREMSTILLING:
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• Flødekartofler og kyllingebryster lægges i hver sin side af  

alubakken.
• 1 skive chorizo lægges oven på hvert kyllingebryst.
• Den revede ost blandes med den afvejede mængde Dekora  

Marilet Hvidløg/rosmarin og lægges som små toppe på hver  
skive chorizo.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i 30 min. til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



FYLDT SVINEMØRBRAD
MED BACONKARTOFLER 

Opskriftnr. 73-1197

INGREDIENSER:
0,450 kg  Svinemørbrad, afpudset
0,400 kg  Peka, Vakuum Flødekartofler i ruller
0,100  kg  Bacon i skiver
0,060 kg  Ost, revet
0,060 kg  Dekora Marilet Hvidløg/rosmarin (I02730)
0,050 kg  Chorizopølse i skiver
0,020 kg  Semidried cherrytomater
0,010 kg  Dekora Middelhavskrydderi Antisaft (G82770) 
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)

FREMSTILLING:
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• Den revede ost blandes med den afvejede mængde Dekora  

Marilet Hvidløg/rosmarin
• Der laves en lomme ned i svinemørbraden, som fyldes med skiver  

af chorizopølse. 
• Mørbraden lægges i den ene side af alubakken og den marinerede 

ost kommes oven på. 
• Pyntes med semidried cherrytomater.
• Peka rullerne skæres i skiver af 100 g.
• Bacon i skiver kommes omkring og toppen drysses med Dekora  

Middelhavskrydderi Antisaft.
• Kartoffeltårnene lægges i modsatte side af alubakken.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 35 min. eller til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



RUMDELER TIL
ALUBAKKE, 1920 ML

(DK21490-00)

 
• Ovnfast  

coated pap 
• Flot præsentation  

i bakke 
• Giver bedre  

stegeresultat

Holder 2-rums komponenter 
adskilt, så kødsaften ikke  
trænger ind i tilbehørsdelen.
Rumdeleren sættes løst ned  
i  bakken og er fleksibel i forhold 
til bredden.



ITALIENSK INSPIRERET 
MØRBRAD

MED FLØDEKARTOFLER 
Opskriftnr. 73-1198

INGREDIENSER:
0,800 kg  Flødekartofler, Peka
0,450 kg  Svinemørbrad, afpudset
0,050 kg  Dekora Marilet Tomat/oregano (G86770)
0,040 kg  Mozzarella i skiver
0,020 kg  Chorizopølse i skiver
0,010 kg  Dekora Julieschka (I51490) 
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)

FREMSTILLING:
• Der laves en lomme i den afpudsede mørbrad, hvorefter den  

marineres i den afvejede mængde Dekora Marilet Tomat/oregano.
• Mozzarella og chorizopølse i skiver fyldes i mørbraden.
• Rumdeleren placeres i alubakke. 
• Flødekartofler og den fyldte mørbrad lægges i hver sin side og 

flødekartoflerne pyntes med en stribe Dekora Julieschka.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 35 min. eller til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



ITALIENSK INSPIRERET 
KYLLINGEBRYST 

MED KARTOFFELTÅRNE 
Opskriftnr. 85-0218

INGREDIENSER:
0,500 kg  Kyllingebryst u/skind og ben
0,400 kg  Peka, Vakuum Flødekartofler i ruller
0,050 kg  Dekora Marilet Tomat/oregano (G86770)
0,040 kg  Mozzarella i skiver
0,025 kg  Dekora Middelhavskrydderi Antisaft (G82770)
0,025 kg  Serranoskinke
0,020 kg  Chorizopølse i skiver
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)

FREMSTILLING:
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• Der skæres en lomme ned i kyllingebrysterne. 
• De marineres i den afvejede mængde Dekora Marilet Tomat/ 

oregano og lægges i den ene side af bakken. 
• Mozzarella og chorizopølse i skiver kommes i hvert kyllingebryst.
• Peka rullerne udskæres i stykker af 100 g, rulles i den afvejede 

mængde Dekora Middelhavskrydderi Antisaft og omvikles med
• serranoskinke. 
• Lægges i den anden side af alubakken.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 30 min. eller til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



KRYDDERSENNEP BØFFER
MED RÖSTI 

Opskriftnr. 77-0259

INGREDIENSER:
0,500 kg  Oksekød, hakket (8-14% fedt)
0,320 kg  Kartoffelrösti
0,050 kg  Bacon i tern
0,040 kg  Dekora Marilet Kryddersennep (I91820)
0,030 kg  Rødløg, i tern
0,025 kg  Kapers, små
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00) 

FREMSTILLING:
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• 8 stk. rösti lægges i den ene side af alubakken.
• Det hakkede oksekød formes til bøffer 4 stk./125 g og lægges  

i modsatte side af alubakken.
• Bacon i tern og kapers røres med den afvejede mængde Dekora 

Marilet Kryddersennep og kommes oven på hakkebøfferne.
• Bakken pyntes til sidst af med rødløg i tern. 

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 30 min. eller til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



KRYDDERSENNEP MØRBRAD
MED FLØDEKARTOFLER  

Opskriftnr. 73-1193

INGREDIENSER:
0,800 kg  Flødekartofler, Peka
0,450 kg  Svinemørbrad, afpudset
0,120 kg   Koldt vand til opblødning
0,060 kg  Dekora Marilet Kryddersennep (I91820)
0,040 kg  Dekora Julieschka (I51490)
0,010 kg  Sennep, gul, hel (E8900)
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00) 

FREMSTILLING:
• Dekora Julieschka opblødes i koldt vand. 
• Lad henstå til vandet er opsuget
• Rumdeleren placeres i alubakken. 
• Svinemørbraden flækkes og lægges i den ene side af alubakken, 

flødekartoflerne i den anden.
• Den opblødte Dekora Julieschka røres med den afvejede mængde 

Dekora Marilet Kryddersennep og kommes oven på den flækkede 
mørbrad.

• Til sidst pyntes flødekartoflerne med Sennep, gul, hel.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 35 min. eller til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



WHISKYPANDE 
MED BACONMOS 

Opskriftnr. 72-0137

INGREDIENSER:
0,670 kg  Kogende vand
0,135  kg  Kartoffelmospulver (M0922540)
0,080 kg  Bacon i tern, stegt
0,350 kg  Skinkekød i tern eller strimler
0,050 kg  Dekora Marilet Jack W (G86620)
0,050 kg  Cocktailpølser
0,025 kg  Champignon, hele, konserverede
0,025 kg  Perleløg
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)

 FREMSTILLING:
• Kartoffelmospulveret piskes ud i den afvejede mængde  

kogende vand.
• Mosen blandes med stegt bacon i tern.
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.
• Rumdeleren placeres i alubakken.
• Skinkekød i tern eller strimler blandes med Dekora Marilet Jack W, 

cocktailpølser, perleløg og champignon og lægges i den ene side  
af alubakken.

• Baconmos lægges i den anden side. 

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Kunden anbefales at tilsætte cirka 1 dl fløde eller lignende  

til panderetten inden tilberedning.
• Bages i forvarmet ovn ved 175°C i ca. 30 min. til en  

kernetemperatur på 75 °C.  

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



WHISKY MARINERET 
MØRBRADKRONE 

MED RÖSTI 
Opskriftnr. 73-1195

INGREDIENSER:
0,450 kg  Svinemørbrad, afpudset
0,320 kg  Kartoffelrösti
0,100 kg  Bacon i tern
0,050 kg  Dekora Marilet Jack W (G86620)
0,050 kg  Paprika, syltede, drænet
0,050 kg  Ost, revet 
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)

FREMSTILLING:
• Svinemørbraden deles på langs og marineres i den afvejede 

mængde Dekora Marilet Jack W.
• Mørbradstykkerne rulles som en snegl og to grillspyd m/ håndtag 

(DK98011-51) føres vandret igennem, så de to spyd krydser
• hinanden. 
• Bacon, revet ost og syltede paprika blandes og lægges på  

toppen af de 2 “mørbradsnegle”.
• Rumdeleren placeres i alubakken, mørbradkronerne lægges  

i den ene side og kartoffelrösti i den anden.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Bages i forvarmet ovn ved 175°C i ca. 30 min. til en  

kernetemperatur på 75°C. 

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



GRÆSK MARINERET 
MØRBRADKRONE 

MED KARTOFFELTÅRNE 
Opskriftnr. 73-1200

INGREDIENSER:
0,450 kg  Svinemørbrad, afpudset
0,400 kg  Peka, Vakuum Flødekartofler i ruller
0,100 kg  Ost, revet
0,100 kg  Bacon i skiver
0,050 kg  Dekora Marilet Athen (I58811)
0,025 kg  Semidried cherrytomater
0,010 kg  Dekora Hawaii (I51442)
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)

 FREMSTILLING:
• Svinemørbraden deles på langs og marineres i den afvejede 

mængde Dekora Marilet Athen.
• Mørbradstykkerne rulles som en snegl og to grillspyd m/ håndtag 

(DK98011-51) føres vandret igennem, så de to spyd krydser
• hinanden. 
• Revet ost og semidried cherrytomater lægges på toppen af  

de to “mørbradsnegle”.
• Rumdeleren placeres i alubakken, mørbrad kronerne lægges  

i den ene side.
• Peka rullerne skæres i skiver af 100 g.
• Bacon i skiver kommes omkring og toppen drysses med Dekora 

Hawaii.
• Kartoffeltårnene lægges i modsatte side af alubakken.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Bages i forvarmet ovn ved 175°C i ca. 35 min. til en  

kernetemperatur på 75°C. 

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER



VINTERMØRBRAD
MED FLØDEKARTOFLER 

Opskriftnr. 73-1199

INGREDIENSER:
0,800 kg  Flødekartofler, Peka
0,450 kg  Svinemørbrad, afpudset
0,050 kg  Dekora Marilet Vintermarinade (G23660)
0,040 kg  Svesker u/sten
0,025 kg  Perleløg
0,020 kg  Æblegranulat (E1520)
0,080 kg  Koldt vand til opblødning
 Alubakke, 1920 ml (DK10020-10)
 Låg (DK10020-20)
 Rumdeler til alubakke, 1920 ml (DK21490-00)

FREMSTILLING:
• Æblegranulaten opblødes i koldt vand. 
• Lad henstå til vandet er opsuget. 
• Vendes herefter med den afvejede mængde Dekora Marilet  

Vintermarinade, svesker i tern og perleløg
• Der laves en lomme i den afpudsede mørbrad og det marinerede 

fyld kommes heri.
• Rumdeleren placeres i alubakken. 
• Flødekartofler og den fyldte mørbrad lægges i hver sin side.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 35 min. eller til en  

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

ANTAL SALGSENHEDER:
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed.

KREATIVE IDEER
SIDE-BY-SIDE MIDDAGSRETTER
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 MOGUNTIA A/S  l  Agerskellet 50-56  l  DK-8920 Randers NV  l  Tlf. +45 86 42 96 66  l  www.moguntia.dk


