Vild med grill
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Opskriftnr. 52-0489

ASIAN RIBS
INDHOLD
5,000 kg Revelsben
0,500 kg Asiatisk Marinade (G14350)
0,050 kg Lagetilvækst
SPRØJTELAGE/KUMMELAGE
10,000kg Koldt vand
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,600 kg Kasslat, Flydende (I42374)
FREMSTILLING
- Fedtsiden ridses i tern på revelsbenene.
- De skæres i skiver som derefter lægges i
saltlagen i en time for let saltning.
- Lad revelsbenene dryppe godt af for saltlage,
inden de marineres i Asiatisk Marinade.
TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 150°C ca. 60 min.
eller til en kernetemperatur på 75°C.
- Er ligeledes velegnet til grill.
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Opskriftnr. 83-1074

ASIATISK
MARINERET
KYLLING
INDHOLD:
2,000 kg Kyllingebryst
0,200 kg Asiatisk Marinade (G14350)
0,300 kg Nektarin
0,100 kg Rødløg i skiver
FREMSTILLING:
- Der skæres et snit ned i hvert kyllingebryst,
hvorefter de marineres i den afvejede mængde
Asiatisk Marinade.
- De marinerede kyllingebryster fyldes med skiver
af nektarin og rødløg.
TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
- Steges i ovn ved 175°C i ca. 20 min. eller til en
kernetemperatur på 75°C.
- Er ligeledes velegnet til grill.

Opskriftnr. 89-0235

ASIATISK
MARINERET
GRILL LAKS
INDHOLD
1,000 kg Laksefilet
0,100 kg Asiatisk Marinade (G14350)
0,010 kg Sesamfrø
FREMSTILLING
- Laksefileten skæres i portioner af passende størrelse,
hvorefter de marineres i den afvejede mængde
Asiatisk Marinade.
- De marinerede laksefileter drysses efterfølgende med
sesamfrø.
TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges på en varm pande 4-6 min. på hver side, eller
i en forvarmet ovn ved 180°C i ca. 15-20 min.
- Er ligeledes velegnet til grill.
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SMAGFULDT
VALG
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”Krydderier har mange formål og egenskaber”
Mad skal smage af noget - derfor er
krydderier uundværlige smagsgivere
til maden.
Krydderier har dog andre funktioner
end kun at forkæle smagsløgene.
Mange indeholder stoffer og enzymer,
som i sammenhæng med kødet og
fisken som råvarer, laver et samspil og
forstærker kødets naturlige aromaer.
Anvendelsen af krydderier stimulerer
vores sanser. Duft, smag og nydelse
af godt krydret mad påvirker vores
mæthedsfornemmelse gennem den
sanselige stimulering.
De rigtige krydderier til maden skærper
lysten til at spise og gør maden spændende - også at se på.

SKARPE
ARGUMENTER

1. RIG PÅ MINERALER
”F.eks. indeholder persille meget
jern.”
2. NATURLIGE ANTIOXIDANTER
”F.eks. indeholder hvidløg, gurkemeje
og chili C-vitamin og Beta-Caroten.”
3. FREMMENDE FOR FORDØJELSEN

”F.eks. timian.”

4. KALORIEFORBRÆNDENDE
”Især chilis indhold af capsaicin sætter ektra gang i energiomsætningen.”
5. SANSELIG PÅVIRKNING
”Mættende gennem den sanselige
påvirkning, der øger udskillelsen af
mæthedsregulerende hormoner.”
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HUSK!

Grillspyd &
spydholder
Spydholder
varenr. I89053

STEAK TORTILLA.SPYD
Opskriftnr. 75-0618
INDHOLD
1,000 kg Oksetykstegsfilet
0,300 kg Tortillas
0,150 kg Peberfrugt i tern
0,100 kg Steakpeber Marinade (G14330)
0,150 kg Rødløg i både
Grillspyd m/håndtag 150 mm,
250 stk/ps (DK98011)

FREMSTILLING
- Oksetyksteg skæres i tern og marineres i den afvejede
mængde Steakpeber Marinade.
- Tortillas skæres i strimler
- Herefter sættes det marinerede kød på grillspyd
skiftevis sammen med tortilla, peberfrugt og rødløg
i passende stykker (se foto).
TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 8-10 min.
eller til en kernetemperatur på 58°C.
- Er ligeledes velegnet til grill.
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Opskriftnr. 71-0716

GRILL
MEDALJON
INDHOLD:
2,000 kg Svinefilet
0,200 kg Steakpeber Marinade (G14330)
0,200 kg Bacon i skiver
0,150 kg Rygeost
FREMSTILLING
- Svinefileten afpudses og skæres ud i medaljoner.
- Medaljonerne marineres i den afvejede mængde
Steakpeber Marinade.
- De marinerede medaljoner omvikles med bacon og
snøres.
- Pyntes af med rygeost, brug evt. en sprøjtepose med
takket tylle.
TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 15-20 min.
eller til en kernetemperatur på 72°C.
- Er ligeledes velegnet til grill.

Opskriftnr. 73-1227

STEAKPEBER
GRILLKOTELET
INDHOLD
2,000 kg Svinefilet
0,200 kg Steakpeber Marinade (G14330)
0,300 kg Tomat, rå
0,250 kg Mozzarella, klump
0,120 kg Spegepølse
FREMSTILLING
- Koteletterne marineres i den afvejede mængde
Steakpeber Marinade.
- En skive af spegepølse, tomat og mozzarella
kommes oven på hver kotelet (se foto).
TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 20 min.
eller til en kernetemperatur på 68°C.
- Er ligeledes velegnet til grill.
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Opskriftnr. 94-0144

GRILL
BLOMKÅL
INDHOLD
1,000 kg Blomkål
0,100 kg Nordisk Marinade (G89780)
0,150 kg Bacon i tern
0,030 kg Forårsløg
FREMSTILLING
- Blomkålen skæres i små buketter, hvorefter de
marineres i den afvejede mængde Nordisk
Marinade og kommes i en ovnfast salgsemballage.
- Bacon i tern og fintsnittet forårsløg kommes på
toppen.
TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 15-20 min.
- Er ligeledes velegnet til grill.
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Opskriftnr. 26-0167

S

KRYDDERIER
En smagsoplevelse hver gang
HOLMs krydderier er sammensat af Claus
selv med fokus på surt, sødt, salt, bittert og
umami. Netop dét gør, at de kan bruges til
alle typer kød, fjerkræ, fisk og grøntsager.
Men også i pølser gør krydderierne sig rigtig godt og tilfører nemt og enkelt en god
og spændende smag.
Vi har udvalgt 2 af krydderierne - Den
Hemmelige og Med Kærlighed - men man
kan også sagtens bruge de øvrige varianter.
Vi har desuden tilsat vores Profrisk Optimal, der giver beskyttelse mod vækst af
bakterier som listeria og salmonella samt
Kuttermit KC 10, der binder kød og fedt
sammen, så konsistensen bliver bedre.

HOLMS RÅ
GRILLPØLSE
DEN HEMMELIGE
INDHOLD:
4,500 kg Svinekød (8-14% fedt)
4,500 kg Brystflæsk u/svær og ben
1,000 kg Isvand
0,250 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0,200 kg Holms - Den Hemmelige (G78030)
0,100 kg Kuttermit KC 10 (G87770)
Lammetarm 22/24 (DK99033)
FREMSTILLING:
- Kødet hakkes igennem 5 mm hulskiven.
- Kødet mixes efterfølgende grundigt på lynhakker med
Kuttermit KC 10, hvor vandet tilsættes gradvist.
- Blandes til en god emulsion er opnået.
- Profrisk Optimal og Holms Den Hemmelige tilsættes
til sidst og mixes med til det er jævnt fordelt i massen.
STOPNING:
- Farsen stoppes i Lammetarm 22/24 (DK99033)
eller anden ønsket tarm.

Opskriftnr. 26-0168

HOLMS RÅ
GRILLPØLSE
MED KÆRLIGHED
INDHOLD:
4,500 kg Svinekød (8-14% fedt)
4,500 kg Brystflæsk u/svær og ben
1,000 kg Isvand
0,250 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0,200 kg Holms - Med kærlighed (G78000)
0,100 kg Kuttermit KC 10 (G87770)
Lammetarm 22/24 (DK99033)
FREMSTILLING:
- Kødet hakkes igennem 5 mm hulskiven.
- Kødet mixes efterfølgende grundigt på lynhakker med
Kuttermit KC 10, hvor vandet tilsættes gradvist.
- Blandes til en god emulsion er opnået.
- Profrisk Optimal og Holms Med Kærlighed tilsættes
til sidst og mixes med til det er jævnt fordelt i massen.
STOPNING:
- Farsen stoppes i Lammetarm 22/24 (DK99033)
eller anden ønsket tarm.
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Opskriftnr. 94-0145

MARINEREDE
GRØNTSAGER
INDHOLD:
1,000 kg Gulerødder
0,100 kg Nordisk Marinade (G89780)
1,000 kg Fennikel
0,100 kg Asiatisk Marinade (G14350)
1,000 kg Squash
0,100 kg Steakpeber Marinade (G14330)
FREMSTILLING:
- Vaskede gulerødder marineres i den afvejede mængde
Nordisk marinade.
- Fennikel skæres i kvarte og marineres i den afvejede
mængde Asiatisk Marinade.
- Squash i stave marineres i den afvejede mængde
Steakpeber Marinade.
TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
- Steges i forvarmet ovn ved 170° C i ca. 10-15 min.
til det ønskede bid er opnået.
- Er ligeledes velegnet til grill.

Opskriftnr. 91-0273

KARTOFFELKURV
MED GRØNT
INDHOLD
0,200 kg Peberfrugter i tern, forskellige farver
0,200 kg Squash i tern
0,100 kg Rødløg i skiver
0,130 kg Kartoffelfuglerede, Deluxe (10 stk), Catering
0,100 kg Rygeost
0,050 kg Nordisk Marinade (G89780)
FREMSTILLING
- De skårne peberfrugt, squash og rødløg marineres
i den afvejede mængde Nordisk Marinade.
- De marinerede grøntsager kommes i kartoffelfuglerederne, som pyntes af med rygeost.
TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Bages i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 15-20 min.
- Er ligeledes velegnet til grill.
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Opskriftnr.
73-1226
Opskriftnr.
94-0136

NORDISK
GRILLKOTELET
INDHOLD
2,000 kg Nakkekoteletter
0,250 kg Flødeost, naturel
0,200 kg Nordisk Marinade (G89780)
0,100 kg Rødløg, syltede
0,050 kg Koldt vand til opblødning
0,020 kg Dekora Porrer Hvidløg (I94890)
FREMSTILLING
- Dekora Porrer Hvidløg (40 g) opblødes i koldt vand
(100 g).
- Lad henstå til vandet er opsuget.
- Nakkekoteletterne marineres i den afvejede mængde
Nordisk Marinade.
- De opblødte Porrer Hvidløg blandes med flødeosten
og kommes oven på hver nakkekotelet.
- Koteletterne pyntes til sidst af med syltede rødløg.
TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 15-20 min.
eller til en kernetemperatur på 75°C.
- Er ligeledes velegnet til kuglegrill.
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GRILL
À LA MEUNIÈRE
”Som møllerens kone ”
Meunière er en klassisk, fransk tilberedningsmetode, som især bruges
til fladfisk. Men med vores nye produkt
- “Grillpanering med Krydderurter” kan metoden også bruges til kød samt
på grillen.
“Grillpanering med Krydderurter” er
baseret på majsmel, da det giver både
et pænere udseende men også en bedre
smag. Produktet er specielt velegnet til
grill, da det kan modstå høj varmepåvirkning og dermed ikke branker som
ved brug af f.eks. rasp.
Smagsnoterne er krydderurter og smør.
Prøv f.eks. på krebinetter, schnitzel eller
stegeflæsk m.m. - det smager himmelsk.
Og så får man en sprød overflade hver
gang.
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HVAD BETYDER MEUNIÈRE?
Ordet meunière kommer fra fransk
og betyder “...som møllerens kone
gør”.
Hun havde oprindeligt let adgang
til mel og at tilberede noget à la
meunière betyder derfor, at det er
vendt i mel.

NATURLIG
SMAGSBOOSTER
... den rene vej til mere smag
TASTE BOOSTER er en ny serie
smagsboostere i form af flydende
fond baseret på kødproteiner og salt.
Produkterne er 100% naturlige, helt
uden tilsætningsstoffer og indeholder
kun naturlig smag fra kødproteiner.
De er specielt velegnede til brug i alle
former for forarbejdede fødevarer, hvor
man ønsker at booste produktet smagsmæssigt - men på en naturlig måde.
Tilsæt det f.eks. i dine pølser eller
burgere - det vil helt sikkert aktivere
smagsløgene.

DK13050-51
Taste Booster Beef, Liquid, 2,5 kg dunk
DK13060-51
Taste Booster Pork, Liquid, 2,5 kg dunk
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MOGUNTIA A/S

l Agerskellet 50-56 l DK-8920 Randers NV l Tlf. +45 86 42 96 66
www.moguntia.dk
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