
PRODUKTFOKUS
Middagsretter på bund af

...altid ringe til din fagkonsulent og 
få gode råd og ideer til rå måltidsløs-
ninger, som passer til dit sortiment. 
Alle fagkonsulenter hos Indasia er 
faguddannet og er altid parate til at 
finde en løsning for dig.
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Komplet pølseblanding, der kan tilsættes  
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).

Amerikansk inspireret med en sød/stærk, 
røget smag af chili, koriander, fennikel og 
hvidløg.

SKINKESALTIMBOCCA PÅ  
PESTOMARINERET PASTA
Opskr i f t s  nummer:  73-1187

Indhold
1,600 Kg Skinkeschnitzler 
2,000 Kg Kogt pasta (penne) 
0,200 Kg Vegetabilsk olie 
0,120 Kg Perlet Pesto Siciliana (M0522810) 
0,400 Kg Kogt skinke i skiver 
0,400 Kg Ost i skiver 
0,040 Kg Krydderiblanding Toscana 1 kg (G23450) 
0,010 Kg Salvie, Frisk                                           
4,770 Kg

Fremstilling
• Den varme kogte pasta blandes med olie og den  

afvejede mængde Perlet Pesto Siciliana. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.
• Fordeles i bunden af salgsemballagen. 
• Skinkeschnitzlerne bankes tyndt ud og drysses med 

Krydderiblanding Toscana. 
• Der lægges en skive skinke og ost på hver schnitzel, som 

foldes og pyntes med frisk salvie. 
• Kan eventuelt holdes sammen med tandstik. 
• Der lægges 4 schnitzler i hver salgsbakke.            

Tilberedning hos forbruger
• Kunden tilsætter fløde eller lignende til retten før 

tilberedning. 
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 20-25 min. 

eller til kødet er gennemstegt. 

Antal salgsenheder
• Opskriften er beregnet til 4 salgsenheder. 
• Alubakke Ready2Cook 1920 ml (DK10020-10) 

Forny din success med ny inspiration  
til nem mad klar til ovn.

Husk at gøre opmærksom på tilsætning
af fløde, kokosmælk eller lignende.

ÆBLEFYLDT SVINEFILET PÅ  
KARRYMARINERET WOKGRØNT
Opskr i f t s  nummer:  73-1188

Indhold
4,800 Kg Svinefilet 
6,000 Kg Wokblanding (Flensted) 
1,200 Kg Koldt vand til opblødning 
0,400 Kg Dekora Boskia (I51350) 
0,900 Kg Dekora Marilet Kokos Æble Karry 4 kg (G89810) 
0,100 Kg Æbler i både                                                     
13,400 Kg

Fremstilling
• Wokblandingen blandes med ca. 0,600 kg Dekora Marilet  

Kokos Æble Karry og fordeles i bunden af salgsemballagen. 
• Svinefileten skæres i skiver à ca. 120 g med en lomme i hver. 
• Dekora Boskia opblødes i 1,200 kg koldt vand og henstår til 

vandet er optaget. 
• De opblødte grøntsager røres efterfølgende med den reste-

rende mængde Dekora Marilet Kokos Æble Karry og fyldes i 
lommerne på koteletterne. 

• Koteletterne pyntes til sidst med friske æblebåde. 
• Der lægges 4 fyldte koteletter i hver salgsbakke.           

Tilberedning hos forbruger
• Kunden tilsætter fløde eller lignende til retten før  

tilberedning. 
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 25 min. eller  

til kødet er gennemstegt.  

Antal salgsenheder
• Opskriften er beregnet til 10 salgsenheder. 
• Alubakke Ready2Cook 1920 ml (DK10020-10) 

Fløde
husk!

Kokosmælk

husk!
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HVIDLØG/ROSMARIN KYLLING  
MED FLØDEKARTOFLER
Opskr i f t s  nummer:  85-0203

Indhold
0,500 Kg Kyllingebryst 
1,000 Kg Flødekartofler, Peka 
0,060 Kg Ost, revet  
0,060 Kg Dekora Marilet Hvidløg/ rosmarin, 4 kg (I02730) 
0,040 Kg Chorizopølse i skiver                                           
1,660 Kg 

Fremstilling
• Flødekartofler og kyllingebryster (4 stk.) lægges i hver  

sin side af en ovnfast emballage. 
• 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
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i 30 min. til en  

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

Antal salgsenheder
• Opskriften er beregnet til 1 salgsenhed. 
• Alubakke Ready2Cook 1920 ml (DK10020-10)   

Komplet pølseblanding, der kan tilsættes  
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).

Amerikansk inspireret med en sød/stærk, 
røget smag af chili, koriander, fennikel og 
hvidløg.

NORDISK MARINERET MØRBRAD  
MED FLØDEKARTOFLER
Opskr i f t s  nummer:  73-1185

Indhold
0,450 Kg Svinemørbrad, afpudset 
1,000 Kg Flødekartofler, Peka 
0,060 Kg Ost, revet  
0,050 Kg Dekora Marilet Nordisk 4 Kg (G89780) 
0,050 Kg Paprika, syltede                                 
1,610 Kg 

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. 

• Til sidst lægges flødekartofler og fyldt mørbrad i hver  
sin side af en ovnfast emballage.         

Tilberedning
• 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
• Alubakke Ready2Cook 1920 ml (DK10020-10)

To favoritter til kunderne...


