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NYHED

KEBABSPYD
NYHED:

En festlig nyhed, som Solina glæder sig til at komme ud med. 
KEBABSPYD AF TRÆ, med mange muligheder. Brug spydet  
til forskellige typer af kød, med marinader og pynt på toppen.  
Kan sælges på en RUND ALUBAKKE der passer til kebabspydet.  
FÅ INSPIRATION TIL TO OPSKRIFTER PÅ BAGSIDEN!

Solina varenr.

 95 502 116         Træ kebabspyd / fod            Mål: Ø102 mm, 160 mm høj 

 92 201 606  Foliebakke 7144, 450 ml     Mål: Ø16,6, 22 mm høj
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Fremstilling:
Træ kebabspyd samles.
Oksefilet skæres i tynde skiver evt. på pålægsmaskine.
Oksekød marineres i glansmarinaden, anrettes med skiver  
skiftevis på træ kebabspyd så der bliver et kegleformet spyd. 

Tilberedning:
Steges i ovn eller i grill ved indirekte varme ved 160 °C  
i 60 minutter eller til kernetemperatur på 75 °C.

Serveringsforslag:
Skæres i fine strimler og serveres som  
fyld til f.eks. pita eller rullekebab.

Okse Kebabspyd
Glansmarinade Persille & Citron

Varenr.  Ingredienser  Indhold
 Marmoreret oksefilet 2,200 kg

91 135 264 Glansmarinade Persille & Citron 0,200 kg

95 502 116 Træ kebabspyd / fod

Vareforbrug 4 spyd 2,400 kg

Fremstilling:
Træ kebabspyd samles.
Kyllingeoverlår filet flækkes/bankes ud i tynde flader.
Rapsolie og krydderiblanding røres sammen og kyllingestykker  
marineres og anrettes med skiver skiftevis på træ kebabspyd,  
så det bliver et kegleformet spyd. 

Tilberedning:
Steges i ovn eller i grill ved indirekte varme ved 160 °C  
i 60 minutter eller til kernetemperatur på 75 °C.

Serveringsforslag:
Skæres i fine strimler og serveres som  
fyld til f.eks. pita eller rullekebab.

Kyllinge Kebabspyd
Krydderiblanding Sour Cream & Onion

Varenr.  Ingredienser  Indhold
 Kyllingeoverlår filet uden skind og ben 2,200 kg

91 128 020  Krydderiblanding Sour Cream & Onion 0,100 kg

 Rapsolie 0,100 kg

95 502 116 Træ kebabspyd / fod

Vareforbrug 4 spyd 2,400 kg


