
PRODUKTFOKUS
Paneringer

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.

CORNFLAKES PANERET BBQ TORSK
Opskr i f t s  nummer:  89-0224

Indhold
2,000 Kg Torskefilet 
0,200 Kg Krydderpanade Mexican Cornflakes (I91330) 
0,100 Kg US Hickory BBQ Sauce (G23350)                   
2,300 Kg

Fremstilling
• Torskefileterne marineres med den afvejede mængde 

US Hickory BBQ Sauce. 
• Krydderpanade Mexican Cornflakes knuses let,  

hvorefter de marinerede torskefileter vendes deri.       

Tilberedning
• 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.   

TIP! 
Andre fisketyper kan ligeledes anvendes. 

KRYDDERPANERET FISKEFILET
Opskr i f t s  nummer:  89-0225

Indhold
2,000 Kg Rødspættefilet 
0,100 Kg Dekora Marinat Kryddermarinade (I56601) 
0,080 Kg Krydderpanade Vario (I55051)                   
2,180 Kg 

Fremstilling
• Rødspættefileterne vendes i den afvejede mængde  

Dekora Marinat Kryddermarinade og derefter i  
Krydderpanade Vario.     

 
Tilberedning
• Steges på en varm pande med fedtstof i ca. 3-4 min. på 

hver side alt efter størrelse eller til en kernetemperatur 
på 75°C.  

TIP! 
Andre fisketyper kan ligeledes anvendes. 

Indasia paneringer er klar-til-brug blandinger
med mange muligheder for smag og visualitet.

- giver et flot visuelt udtryk
- giver et sprødt produkt med en delikat smag 
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NØDDE/KARRY PANERET SEJFILET
Opskr i f t s  nummer:  89-0226

Indhold
2,000 Kg Sejfilet 
0,100 Kg Dekora Marinat Kryddermarinade (I56601) 
0,100 Kg Krydderpanade Nødde/karry (I08130)          
2,200 Kg

Fremstilling
• Sejfileterne i passende stykker vendes i den afvejede 

mængde Dekora Marinat Kryddermarinade og derefter i 
Krydderpanade Nødde/karry.         

 
Tilberedning
• Steges på en varm pande med fedtstof i ca. 4-5 min. på 

hver side alt efter størrelse eller til en kernetemperatur 
på 75°C.  

TIP! 
Andre fisketyper kan ligeledes anvendes. 

PANKO PANERET LAKS
Opskr i f t s  nummer:  89-0227

Indhold
2,000 Kg Laksefilet u/skind 
0,100 Kg Dekora Marinat Kryddermarinade (I56601) 
0,100 Kg Panko Japanstyle Panering 6 kg (M0528711) 
2,200 Kg 

Fremstilling
• Laksefileterne i passende stykker vendes i den afvejede 

mængde Dekora Marinat Kryddermarinade og derefter  
i Panko Japanstyle Panering.    

Tilberedning
• Steges på en varm pande med fedtstof i ca. 4-5 min. på 

hver side alt efter størrelse eller til en kernetemperatur 
på 75°C.  

TIP! 
Andre fisketyper kan ligeledes anvendes. 

Indasia paneringer er klar-til-brug blandinger
med mange muligheder for smag og visualitet.

- giver et flot visuelt udtryk
- giver et sprødt produkt med en delikat smag 
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