KRYDDERISORTIMENT

LAD SMAGEN INSPIRERE
TIL NYE MULIGHEDER
SMAGSOPLEVELSER
MOGUNTIA A/S er et innovativt internationalt koncept- og
produktudviklingsfirma grundlagt i 1966 og beliggende i
Randers. Vi udvikler og distribuerer marinader, krydderi-,
færdig- og teknologiske hjælpestofblandinger til fødevareindustrien og detail.

RÅDGIVNING
Vores professionelle team rådgiver om anvendelse af vore
produkter samt optimering af produktionsprocessen.
Vi tilbyder kurser til mindre og større grupper, hvor det praktiske kombineres med teori og faglig viden.
INNOVATION
Vi tilbyder sparring til udvikling af nye idéer, koncepter og
løsninger. Vi udvikler produkter og opskrifter med fokus på
smag, funktionalitet og ikke mindst dit slutprodukt.
Altsammen, så du får værdiskabende fødevareløsninger.

ENGAGEMENT
Hos MOGUNTIA sætter vi en ære i at leve op til dine
forventninger. Fleksibilitet, tillid og godt humør er derfor
vigtige nøgleord i vores arbejde med at give alle kunder en
positiv oplevelse.
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DEKORA®
KRYDDERIER MED SALT
Krydderiblandinger er sammensat for at give de færdige produkter en afrundet
og mild krydret smag.
DEKORA® krydderierne er som skabt til gode kombinationer mellem andre DEKORA® krydderier og marinader, derved har du friheden til at være
nyskabende med spændende smagsretninger og samtidig have sikkerhed i
produkternes kvalitet.

VILDTKRYDDERI
Varenr. M417015
Krydderiblanding med en smag af peber, allehånde,
hvidløg, nellike, korianderfrø, sennep, timian, rosmarin,
laurbærblade, løg, enebær. Særlig god til vildtkød.

DEKORA® krydderier med salt kan også fungere som selvstændige færdigblandinger,
der kan anvendes direkte i produkterne.
• Velafrundet, ensartet og typisk smag
• Velegnet til alle typer kød og fisk samt til såvel udvendig krydring som til
krydring af farsprodukter.
DEKORA® krydderiernes anvendelsesmuligheder er alsidige og kan med stor
fordel anvendes til salater, dressinger, gryderetter og lignende.

DEKORA® GYROS
Varenr. I34260
Krydderiblandingen med smag af persille, oregano,
paprika, koriander, løg, ingefær, selleri og hvidløg.

DEKORA® HVIDLØG/ROSMARIN
Varenr. G82190

TOMAT RUB
Varenr. G10930

DEKORA® PULLED SPICE
Varenr. G86810

Grov dekorativ krydderiblanding med en smag af hvidløg
og rosmarin.

Krydderiblanding med en smag af tomat, paprika, peber,
chili, løg og hvidløg.

Krydderiblanding med en sød røget smag af paprika, løg,
koriander, spidskommen og hvidløg.

DEKORA® MEXICO RØD
Varenr. G83860

BACON FLAVOURED RUB
Varenr. G29720

BBQ RUB
Varenr. G23880

Krydderiblanding med en smag af paprika, løg, hvidløg,
spidskommen og chili.

Krydderiblanding med en sød/stærk smag af bacon,
paprika, peber, kommen, fenikel, røget koriander og chili.

Amerikansk inspireret krydderiblanding med en sød/
stærk smag af paprika, chili, peber og løg.
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DEKORA®
KRYDDERIER MED ANTISAFT
Blandingerne indeholder coated salt og anvendes bredt
til universale måltidsløsninger. MOGUNTIA har udviklet et
unikt krydderisortiment, der indeholder coated salt, hvilket
effektivt forhindrer saftudskillelse fra kødet. Coatningen opløses under opvarmning og dermed frigives saltet til kødet
under tilberedningen.
• Reducerer smagstab ved tilberedning
• Bevarer kødets naturlige saftbalance
• Velegnede til blanding med DEKORA® grundmarinade
(indeholder ingen salt)
• Farverig og indbydende præsentation

DEKORA® ASIA ANTISAFT
Varenr. I51370

DEKORA® GRILLKRYDDERI ANTISAFT
Varenr. I52900

DEKORA® GYROS GA
Varenr. I59610

Krydderi med coated salt og en fjernøstlig smag af
ingefær, gurkemeje, karry og koriander.

Pulveriseret rødlig krydderiblanding med coated salt
og smag af paprika, koriander, peber, løg, muskat og
hvidløg.

Krydderiblanding med coated salt og smag af paprika,
persille, oregano, løg, muskatnød, hvidløg og selleri.
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DEKORA®
KRYDDERIER GROVE
Blandingerne anvendes for at opnå optimal visuel og
smagsmæssig præsentation af måltidsløsninger og
charcuterivarer. Krydderiblandingerne i denne gruppe er
sammensat for at give de færdige produkter en afrundet
og mild krydret smag. Blandingernes grove struktur tilfører
måltidet et rustikt og spændende udseende.

Hawaii burger

• Velafrundet, ensartet og typisk smag.
• Flot farve spil.
• Grov struktur.
Anvendes også til salater, dressinger, gryderetter og lignende.
Ideel til alle typer kød - svinekød, oksekød, vildt, fjerkræ,
lam og fisk.
DEKORA® PROVENCE
Varenr. E380003
Groft grønligt pyntekrydderi med smag af rosmarin,
timian, basilikum. Den helt rigtige sammensætning
af forskellige aromatiske krydderurter, der stammer
fra Frankrig, og som er meget velegnet til krydring af
lammekød og hele kødstykker.

DEKORA® CITRONPEBER
Varenr. G23030

DEKORA® HAWAI
Varenr. I51440

DEKORA® KRÄUTER
Varenr. I07970

Krydderiblanding med smag af peber, citronskal, sennep,
paprika og hvidløg. Velegnet til krydring af hele stege,
kantkrydring af formbøffer, hvor man ønsker en mild
pebersmag.

Grov og meget farverig blanding med smag af paprikasnips, sennep, peber og løg. Særdeles velegnet til
kantkrydring og overfladekrydring af stege samt ydre
krydring af salami. Alsidig i anvendelse.

Grov grønlig krydderiblanding med smag af paprika,
karotter, løg, peber, rosmarin, persille, dild og sennep.
Særdeles velegnet til pyntning af alle former for stege,
formbøffer og roulader, hvor man ønsker et pænt farvespil samt en rigtig god smag af krydderurter.

DEKORA® MADRID
Varenr. I07990

DEKORA® PUSSTA
Varenr. I51430

DEKORA® 4-PEBER
Varenr. I59950

Gul krydderiblanding med smag af løg, hvidløg, paprika,
peber, porrer og karotter. Giver en utrolig flot kontrast
på især rødt kød. Er meget velegnet til kantkrydring af
formbøffer, hvor de stærkt indfarvede gullige løg rigtigt
kommer til sin ret.

Grov farverig urte-/løgblanding med smag af paprika,
løg, persille og selleri.

Groft peberkrydderi som er særdeles velegnet til pebersteak eller kantkrydring af grillbøffer. Med 4 forskellige
pebertyper hvid peber, sort peber, rød peber og grøn
peber opnår man en god og ikke for stærk smag.
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DEKORA®
URTE- OG
GRØNTSAGSBLANDINGER
Blandingerne anvendes for at opnå optimal visuel og smagsmæssig præsentation af måltidsløsninger og charcuterivarer. Urte- og grøntsagsblandingerne
i denne gruppe er sammensat for at give de færdige produkter en afrundet og
mild krydret smag.
•
•
•
•

DEKORA® JULIESCHKA
Varenr. I51490
Grov grøntsagsblanding med løg, karotter, tomater og
paprika. Velegnet til alle panderetter, ragouter, gryderetter og som fyld i stege, koteletter o.lign.

Undgå rensning og skrælning af grøntsager
Reducerer spild og sparer tid og penge
Forbedrer hygiejnen i produktionen
Giver et flot og farverigt resultat

Utallige anvendelsesmuligheder, hvor kun fantasien sætter grænser.

DEKORA® SVAMPE TRANEBÆR
Varenr. I94880
Grov blanding med svampe og tranebær.

Bagte rødbeder med Svampe Tranebær
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UNIVERSALE
KRYDDERIER UDEN SALT
Blandingerne anvendes for at opnå optimal smagsmæssig virkning i alle typer
måltidsløsninger og charcuterivarer. Krydderiblandingerne i denne gruppe er
sammensat for at give de færdige produkter en afrundet og mild krydret smag.

Anvendes også til salater, dressinger,
gryderetter og lignende.
Ideel til alle typer kød - svinekød,
oksekød, vildt, fjerkræ, lam og fisk.

• Velafrundet, ensartet og typisk smag
• Universal i anvendelse

MESQUITE RUB
Varenr. DK98761

PARMANELLO FERMENTERING KRYDDERI
Varenr. M7941

SWEET BBQ RUB
Varenr. DK98763

Krydderiblanding med en sød/røget smag af paprika,
koriander, peber og hvidløg

Krydderibanding med en fermenteret smag. Anvendes til
f.eks. spegepølse og spegeskinker

Krydderiblanding med en sødlig/røget smag af paprika,
koriander, chili og peber.

KARRY, MADRAS
Varenr. E8630

CITRONKRYDDERI
Varenr. I59300

OSTINDISK KARRY
Varenr. G28260

Karry er som bekendt et blandingskrydderi, men med
den helt rigtige sammensætning af koriander, gurkemeje,
kommen, ingefær m.fl. opnår man den rigtige smag.

Krydderi med smag af citron til anvendelse hvor en
ensartet smag af citron ønskes.

Krydderiblanding med en typisk og kraftig smag af karry.

RØGSMAG ÅLERØGET KRYDDERI
Varenr. I42130

MEXICO KRYDDERI
Varenr. G27030

Mørk klassisk krydderiblanding med smag af røget
koriander og enebær. Velegnet til anvendelse i pølser, på
stege og i dressinger, hvor man ønsker røgsmag.

Krydderiblanding med en smag af løg paprika, spidskommen, hvidløg og oregano.
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GLASERINGER
Blandingerne anvendes bredt til overfladeglasering af alle former for hele kødstykker. Glaseringer er et godt alternativ til marinader. Ved at kødets saft blander
sig med glaseringer opnås et frisk og glansfuldt udseende. Giver et visuelt løft til
ethvert måltid og gør smagen til noget helt specielt. Måltidsløsninger og produkter med glaseringer er velegnet til indirekte varme ved grillning.

BRUNINGSKRYDDERI
Varenr. G23360
Blanding til fremstilling af f.eks. roastbeef eller ligende
produkter hvor en stegt overflade ønskes samt en smag
af løg, peber og chili.

• Giver kødet en flot glansfuld overflade
• Forbedrer farve og smag
• Indeholder ingen olie

FORTEX
Blandingerne anvendes typisk som koncentrater til smagsmæssig differentiering
i lagemarinader og charcuteri. Flydende komplette krydderiblandinger til alle
former for tumblede produkter, hvor der ønskes en karakteristisk smag og farve.
Fortex anvendes til farsvarer, som overfladekrydring ved tumbling og nogle af
produkterne er fuldt opløselige og kan anvendes i sprøjtelager.
•
•
•
•
•

Sikrer ensartet resultat, smag og farve hver gang
Let at arbejde med
Koncentreret smag
En form for booster i en forud defineret smagsretning
Overflade smag ved tumbling

ROMGLUT, FLYDENDE
Varenr. I43550
Rødlig flydende smagsforstærker til alle pølsemagerivarer, hvor den pikante smag af rom ønskes. Især til
spegepølser. Færdigvarer bibeholder den gode romsmag,
selv over længere tid.

FORTEX, FLYDENDE LØG
Varenr. I42110

FORTEX, FLYDENDE PAPRIKA
Varenr. I42070

FORTEX, FLYDENDE PAPRITO
Varenr. I42080

Anvendelse af friske løg er meget arbejdskrævende.
Fortex løg er let at dosere og meget koncentreret i virkningen. Olie- og vandopløselig med lavt bakterietal.

Der hvor et pulver ville virke forstyrrende, er Fortex,
flydende paprika alternativet. Olie- og vandopløselig
med lavt bakterietal.

Tomater og paprika er smagsretningen for denne
blanding. Meget intensiv i farven. Olie- og vandopløselig
med lavt bakterietal.
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BOOSTERE
Tørblandinger eller flydende krydderiblandinger, anvendes til at underbygge og fremhæve kødets naturlige
smag eller til at styre smagen i en
bestemt retning.
Boostere fås i en række smagsvarianter bl.a. til okse-, hønse-, og
grisekød. De bruges til at stille skarpt
på smagen i produkter og rå måltidsløsninger.
•
•
•
•

FLYDENDE KRYDDERI EKSTRA PIKANT
Varenr. I43610

TØRBOUILLON, GRANULAT
Varenr. I52400

Flydende smagsforstærker til kødpølser, kødretter, supper
og saucer. Økonomisk at anvende. Indeholder ingen
tilsætningsstoffer.

Til smagsmæssig forbedring af supper, saucer, pølser og
færdige middagsretter.

KRYDDERPANADE VARIO
Varenr. I55050

PANKO JAPANSTYLE PANERING
Varenr. M0528717

Panering med grove og fint formalede krydderier med
smag af paprika, løg og peber til optisk og smagsmæssig
forbedring af schnitzler, koteletter o.lign.

Grov panering med mild smag af paprika og gurkemeje.
Indeholder hævemiddel der sikrer sprødhed.

Fremhæver kødets naturlige smag
Let at anvende og dosere
Højner kvaliteten
Fremhæver smagen

PANERINGER
Blandingerne anvendes bredt til overfladepanering af alle former for
hele kødstykker og fars.
• Giver et flot visuelt udtryk
• Giver et saftigt produkt, da paneringen holder saften i kødet
• Spændende smagsvarianter
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Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte produkter.

