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Altid Grilltid
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VELKOMMEN  
TIL  SMAG  
BY  INDASIA
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“For mig handler det hele om  
kærlighed til smagen og altid friske 
råvarer. Og jeg elsker at videreformidle 
det.

Derfor sagde jeg en dag i januar ja tak  
til at mødes med Indasia. Måske kunne 
vi sammen lave store ting? 

Der skulle laves et grillmagasin - noget 
skriv der kunne flytte os alle sammen 
- vi skal ud og gøre en forskel - grønt  
er det nye sort - kødet er tilbehør. 

Vi er villige til at flytte os – villige til at 
lytte - vi vil give vores kunder en smags-
oplevelse - så derfor hedder magasinet 
SMAG.

Det er jo det livet handler om - det  
ene udelukker ikke det andet og smag  
er forskellig og heldigvis for det. 

Jeg er så glad og stolt - det er fedt at 
være med til at flytte og rykke græn-
ser, og så har jeg som kok altid elsket 
slagterne - fedt håndværk - stolte folk 
som formidler og gør kødet klar til  
nydelse - de er hverdagens helte. 

Håber du vil med på vores rejse.  
Vi har brug for dig og du for os - vi har 
brug for hinanden.”

Kh. Holm



NYHEDER
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INDHOLD
2,000 kg Oksetykstegsfilet
0,200 kg Soja marinade (G13240)

FREMSTILLING
- Tykstegsfileten skæres i steaks, som derefter marineres 
  i den afvejede mængde Soja marinade.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER
-  Steges på en varm pande ca. 3-4 min. på hver side.
-  Er ligeledes velegnet til grill.

INDHOLD
2,000 kg Gulerødder
0,200 kg Mango/chipotle marinade (G13220)

FREMSTILLING
-  Gulerødderne gerne med top halveres på langs 
  og marineres i den afvejede mængde Mango/ 
  chipotle marinade.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges på grillpande til det ønskede bid er opnået. 
- Er ligeledes velegnet til grill.

Opskriftnr. 75-0614 Opskriftnr. 94-0135

GRILLET SOJA OKSE MED 
CHIPOTLE RØDDER

MANGO/CHIPOTLE 
MARINADE 

(G13220-11)

- sød/stærk røget smag af  
mango, chili, koriander og hvidløg

SOJA MARINADE 
(G13240-11)

- smag af soja, anis, fennikel, kanel, 
peber og nelliker

THAI MARINADE 
(G13230-11)

- sød/stærk smag af kokos, citron,  
        chili, ingefær, spidskommen  
               og korianderblade

- sød/stærk smag af kokos, citron,  
        chili, ingefær, spidskommen  
               og korianderblade



INDASIA MAGASINET SMAG MARTS 20196

SOLSKINSSALAT 
AF APPELSIN

INDHOLD:
2,000 kg Fennikel, hel
0,200 kg Soja marinade (G13240)

FREMSTILLING:
- Fennikel halveres på langs og 
 marineres i den afvejede mængde 
 Soja marinade.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
- Steges på grillpande ved svag varme 
 til det ønskede bid er opnået.
- Er ligeledes velegnet til grill.

1. PASSION FOR FORMIDLING
”Fortæl den gode historie om 
råvarerne - både kød og grønt. Vis 
stolthed og ægthed.”

2. SLAGTERENS RÅD
”...spørg slagteren og han viser dig 
vejen i  køkkenet.”

3. LYST TIL SUNDHED
”Gør det nemt at vælge med god 
samvittighed. Nem inspiration og 
tryghed i det nye valg.”

4. BEGEJSTRING
”Vær glad og giv folk lyst til at 
komme igen. Skab begejstring for 
butikken - der skal dufte af mad.”

INDHOLD
0,600 kg Appelsin, skiver
0,040 kg Dessertpasta Pink Grape (DK99080-90)
0,020 kg Rødløg i ringe
0,020 kg Forårsløg
0,010 kg Chili, rød, frisk
0,002 kg Dekora 4-peber (I59950)

FREMSTILLING
- Appelsin i skiver lægges i salgsemballage,  
 og den afvejede mængde Dessertpasta Pink Grape  
 hældes over.
- Rødløg og forårsløg i ringe samt frisk chili i skiver  
 kommes oven på.
- Salaten drysses til sidst med Dekora 4-peber.

GODE 
RÅD 
FRA HOLM

”Kødet er det nye tilbehør - det er grønt, der er Formel 1”

4Sådan siger Claus Holm, der i mange år 
har arbejdet tæt sammen med slagtere 
og som er meget fokuseret på, hvordan 
man bevarer håndværket og den gode 
smag.

Ifølge Claus er der to stærke trends, man 
som slagter skal være meget opmærk-
som på - sundhed og smag. ”Du skal 
have kunderne ind i butikken, og de skal 
komme igen. Det kan du kun gøre ved at 
tilpasse og tilvænne dig den udvikling, 
der sker - herunder også at have frisk 
snittet grønt i disken. Det kræver kun få, 
enkle holdningsændringer.”

”Vi fornægter det grønne i kødets køk-
ken - men vegetarer er kommet for at 
blive. Flere tænker kødfrie dage - lad os 
give dem alternativer med masser af 
smag.”

GRØNT  
ER IKKE KUN  

TIL PYNT

PIVFRÆK
FENNIKEL

Opskriftnr. 101-0057

Opskriftnr. 94-0136

Alle har ret til god mad med smag, sjæl og passion
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Se, høre, dufte, smage - ja næsten 
alle sanser var i brug, da Indasias 
fagkonsulenter og produktudviklere 
var i køkkenet med Claus Holm 
- hele Danmarks flinkeste kok.

Det blev en dag med masser af indtryk 
og idéer, som er blevet omsat til grill- 
inspiration til dig og din butik.

Vi har haft fokus på god smag, nemhed 
samt tidens trends - altsammen for at 
hjælpe dig bedst muligt i denne grill-
sæson.

Der er blevet skubbet til os, men på den 
absolut kærlige måde. Sådan er han jo, 
ham Holm, og vi glæder os til flere 
spændende projekter med ham.

VI ER SAMMEN 
OM SMAGEN...

Jeg taler om duft, 
  madglæde og  
     nysgerrighed
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THAI BEEF
NUDELSALAT

INDHOLD:
2,000 kg Spidskål
0,200 kg Thai marinade (G13230)
0,050 kg Citronsaft

FREMSTILLING:
- Toppen skæres af de små spidskål og citronsaft  
 dryppes på snitfladerne. 
- Den afvejede mængde Thai marinade smøres  
 ligeledes på snitfladerne og toppen af kålen sættes  
 tilbage på.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
- Steges i forvarmet ovn ved 170° C i ca. 15-20 min.  
 til det ønskede bid er opnået.
- Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

INDHOLD
1,500 kg Oksetykstegsfilet
0,150 kg Thai marinade (G13230)
1,200 kg Tynde ægnudler, kogt
0,300 kg Sambalsauce Chili Soja Light (I99690)
0,200 kg Peberfrugter i tern, forskellige farver
0,100 kg Rødløg i tern, frisk
0,100 kg Sukkerærter
0,100 kg Gulerødder i strimler

FREMSTILLING
- De kolde kogte nudler blandes med den afvejede   
 mængde Sambalsauce Chili Soja Light.
- Herefter iblandes gulerødder, sukkerærter, peberfrugt 
 og finthakket rødløg. 
- Nudelsalaten fordeles i 5 alubakker (7650).
- Tykstegsfileten skæres i bøffer af ca. 150 g, marineres  
 i den afvejede mængde Thai marinade og 2 stk.   
 kommes i salgsemballage sammen med 1 bakke  
 nudelsalat.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Kunden instrueres i at stege bøfferne rosa, skære dem  
 i tynde skiver og servere dem oven på nudelsalaten

FRÆK SPIDSKÅL
- THAI STYLE

Opskriftnr. 77-0262 

Opskriftnr. 94-0136Opskriftnr. 94-0137

INDHOLD
2,000 kg Oksetykstegsfilet
0,200 kg Mango/chipotle marinade (G13220)

FREMSTILLING
- Tykstegsfileten skæres i tern 5x5 cm, som derefter  
 marineres i den afvejede mængde Mango/chipotle  
 marinade.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges på en varm pande ca. 3-4 min. på hver side.
- Er ligeledes velegnet til grill.

INDHOLD
1,000 kg Squash i skiver
0,500 kg Peberfrugter i tern, forskellige farver
0,150 kg Dekora Marilet Citronpeber (I02760)

FREMSTILLING
- Squash i skiver og peberfrugt i store tern 
 marineres med den afvejede mængde 
 Dekora Marilet Citronpeber. 
- Fyldes herefter i en ovnfast emballage.

TILBEREDNING HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 20 min. 
- Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Opskriftnr. 75-0615 Opskriftnr. 94-0138

GRILLEDE CHUNKS AF OKSE  
MED DANSENDE GRØNT

Skab lyst og begejstring med farver
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Det er både nemt og indbydende  
at præsentere dine hjemmelavede  
grillspyd med vores nye fødevare- 
godkendte spydholder.

Der er plads til 20 spyd afhængig af  
hvor meget du sætter på hvert spyd.

Holderen er lavet af brudsikkert  
plast og er lige klar til at sætte i  
opvaskeren efter brug.

SÆT KØDET  
PÅ SPIDSEN
Præsenter dine grillspyd på 
indbydende vis med vores  
nye praktiske spydholder

Brudsikker 
og tåler opvaske-

maskine

Plads til 20 spyd 
afhængig af volumen

Fødevaregodkendt
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Skal der også noget grønt på grillen? Ja, det skal der da!

De fleste grøntsager kan grilles og får  
en helt suveræn smag og konsistens.  
Og det er slet ikke besværligt. De skal 
kun have meget få minutter.

Mange af dine kunder elsker grillede 
grøntsager. Gør grøntsagerne ekstra 
lækre ved at påføre marinade - det er 
simpelt, smagfuldt og sommerligt.  Og 
vi har mange marinader, der egner sig 
rigtig godt til grøntsager.

Grøntsager på spyd er også en klassiker,  
men hvis du pensler dem med f.eks. 
vores nye Mango/chipotle marinade, så 
bliver de bare en tand bedre.

Ved at have marinerede grøntsager 
synlige i køledisken sammen med kødet 
giver du dine kunder en god mulighed 
for at tage det sunde valg.

GRILL  BARE 
  GRØNT- 

SAGERNE

INDHOLD
1,000 kg Kyllingebryst
0,160 kg Peberfrugt, forskellige
0,120 kg Rødløg i både
0,100 kg Thai marinade (G13230)

FREMSTILLING
- Skær kødet i passende tern og 
 marinér i den afvejede mængde 
 Thai marinade.
- Sæt skiftevis kød og grøntsager 
 på spyddene.

TILBEREDNING  
HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 
 175°C i ca. 10-15 min. eller til 
 en kernetemperatur på 75°C.
- Er ligeledes velegnet til grill.

INDHOLD
1,000 kg Oksetykstegsfilet
0,200 kg Forårsløg
0,100 kg Soja marinade (G13240)

FREMSTILLING
- Skær kødet i passende tern og 
 marinér i den afvejede mængde 
 Soja marinade.
- Sæt skiftevis kød og grøntsager 
 på spyddene.

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.

INDHOLD
1,000 kg Svinemørbrad
0,200 kg Cherrytomater
0,150 kg Squash
0,150 kg Champignon, hele, friske
0,100 kg Mango/chipotle marinade 
     (G13220)

FREMSTILLING
- Skær kødet i passende skiver og 
 marinér i den afvejede mængde 
 Mango/chipotle marinade.
- Sæt skiftevis kød og grøntsager 
 på spyddene.

TILBEREDNING  
HOS FORBRUGER
- Steges i en forvarmet ovn ved 
 175°C i ca. 10-15 min. eller til 
 en kernetemperatur på 75°C.
- Er ligeledes velegnet til grill.

3 LÆKRE SPYD

   HUSK!
Grillspyd

Opskriftnr. 75-0616Opskriftnr. 83-1072 Opskriftnr. 71-0711
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SOMMER
SOL &  SMAG

Disse lækre grillmarinader bliver 
populære hos de kunder, der selv 
ønsker at marinere grillkødet eller 
tilføre ekstra smag til tilbehørsretter.

Vi har kigget på vores Top-10 liste  
over bedst sælgende marinader,  
og har valgt 3 favoritter: 

Paprika Smokey marinade

Hvidløg Rosmarin marinade

Hickory BBQ Sauce

Der er mange anvendelsesmuligheder, 
og de er et perfekt match til både kød 
og  lækre tilbehørsretter.

Vi har samtidig valgt en forbruger- 
venlig emballage, der gør det nemt  
at dosere marinaderne.

G83470-80

I02730-80

G77390-80

Grillmarinaderne  
er på lager 
fra uge 15



En pølse er ikke bare en pølse - hvis du laver den selv!

HJEMMELAVET 
KVALITET 

TIL GRILLEN

Hjemmelavede pølser har altid været 
slagterens stolthed, og sådan skal det 
blive ved med.

Et godt udgangspunkt for dette er 
Indasias Lynprofi FC7 (I09090).

Produktet sikrer nemlig optimal 
binding samt god og stabil farve-  
dannelse i dine pølser, og 
dermed er du allerede halvvejs 
til succes.

Derefter kan du tilsætte Indasias  
krydderier efter egen smag og  
skabe din egen unikke pølse.
Kun fantasien sætter grænser.

Vis dine kunder hvordan pølser skal 
være, når det er slagterkvalitet! 
Vi hjælper gerne med inspirerende  
opskrifter og gode råd.

Hjemmelavede pølser har altid været 
slagterens stolthed, og sådan skal det 
blive ved med.

Et godt udgangspunkt for dette er 
Indasias Lynprofi FC7 (I09090).

Produktet sikrer nemlig optimal 
binding samt god og stabil farve-  
dannelse i dine pølser, og 
dermed er du allerede halvvejs 
til succes.

Derefter kan du tilsætte Indasias  
krydderier efter egen smag og  
skabe din egen unikke pølse.
Kun fantasien sætter grænser.

Vis dine kunder hvordan pølser skal 
være, når det er slagterkvalitet! 
Vi hjælper gerne med inspirerende  
opskrifter og gode råd.

En pølse er ikke bare en pølse - hvis du laver den selv!
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