
PRODUKTFOKUS
Vintermarinade

...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.

VINTERMARINERET SVINEFILET  
MED APPELSIN
Opskr i f t s  nummer:  52-0448

Indhold
4,000 Kg Svinefilet 
0,400 Kg Lagetilvækst 
0,400 Kg Dekora Marilet Vintermarinade (G23660) 
0,200 Kg Appelsin, skiver 
0,020 Kg Rosmarin, frisk                                        
5,020 Kg

Sprøjtelage/kummelage
10,000 kg Koldt vand  
  0,400 kg Kogesalt (DK99015)  
  0,500 kg Nitritsalt (DK40011)  
  0,600 kg Kasslat, Flydende (I42374)  

Fremstilling
• Fileterne tilskæres, hvorefter de lægges i lagen i  

ca. 48 timer. 
• Lad fileterne dryppe godt af for saltlage, inden de  

marineres i den afvejede mængde Dekora Marilet  
Vintermarinade. 

• Til sidst pyntes stegene med appelsinskiver og frisk 
rosmarin.      

Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca 75 min.  

eller til en kernetemperatur på 75°C. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.  

VINTERMØRBRAD MED FYLD
Opskr i f t s  nummer:  71-0672

Indhold
1,000 Kg Svinemørbrad, afpudset 
0,100 Kg Dekora Marilet Vintermarinade (G23660) 
0,075 Kg Æbler i både 
0,075 Kg Svesker u/sten 
0,050 Kg Rødløg i skiver                                         
1,300 Kg 

Fremstilling
• Æblebåde, svesker og rødløg i skiver vendes med den  

afvejede mængde Dekora Marilet Vintermarinade.  
• De afpudsede svinemørbrader flækkes på langs og  

kommes i ovnfaste emballager. 
• Det marinerede fyld kommes ovenpå.    

 
Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 25-30 min.  

eller til en kernetemperatur på 68°C. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 

Dekora Marilet Vintermarinade er en 
klar-til-brug glansmarinade med en smag 
af løg, koriander, peber, paprika, kanel, 
kardemomme, ingefær, æble og appelsin.

Perfekt til efterårets/vinterens slow cook 
retter.
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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.

VINTERMARINERET KALKUNBRYST MED 
DADLER OG ÆBLER
Opskr i f t s  nummer:  85-0206

Indhold
1,000 Kg Kalkunbryst 
0,100 Kg Dekora Marilet Vintermarinade (G23660) 
0,100 Kg Æbler i både 
0,060 Kg Dadler u/sten 
0,030 Kg Løg, hakkede                                           
1,290 Kg

Fremstilling
• Kalkunbrystet afpudses og der skæres en lomme til fyld.
• Æbler i både, hakkede løg og dadler vendes med en lille 

del af marinaden (ca. 20 g). 
• Kalkunbrystet marineres i den resterende marinade og 

fyldes med det marinede fyld.        

 
Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 160°C i ca. 50 min.  

eller til en kernetemperatur på 75°C. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 

VINTERMARINERET ANDELÅR PÅ  
RODFRUGTEBUND
Opskr i f t s  nummer:  85-0205

Indhold
0,600 Kg Andelår m/overlår 
0,080 Kg Dekora Marilet Vintermarinade (G23660) 
0,250 Kg Pastinak, rå 
0,250 Kg Gulerødder 
  Stegepose                                              
1,180 Kg 

Fremstilling
• Gulerødder og pastinak skæres i stave og kommes i  

bunden af en ovnfast emballage. 
• Andelårene marineres i den afvejede mængde Dekora 

Marilet Vintermarinade og lægges ovenpå. 
• Til sidst vedlægges en stegepose.   

Tilberedning
• Kunden tager låget af bakken og kommer alubakken i 

stegeposen, der lukkes med den medfølgende clips. 
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 60 min. 

Dekora Marilet Vintermarinade er en 
klar-til-brug glansmarinade med en smag 
af løg, koriander, peber, paprika, kanel, 
kardemomme, ingefær, æble og appelsin.

Perfekt til efterårets/vinterens slow cook 
retter.


