
Alt kjøtt egner seg til grilling – men ikke la oss glemme fisk, 
som både er godt, enkelt og sunt. Maten smaker ofte best ute i 
det fri og marinadene fra ABC gjør god mat enda bedre!

I 2020 solgte vi et utall typer marinader som dekker mange 
smaksprofiler, dette er noen av våre bestselgere:

4640006505 Gyros Akropolis Marinade OG OP
4640006670 Bärlauch Marinade OG OP 420/07
4640006535 Mexico Spice Marinade OG
4620005520 Gyros Rhodos OG 407/62
4640006620 Thai Lemon marinade OG 411/35
4640006485 Western Marinade OG 411/88

Nyheter grill  2021
Kanskje litt tidlig tenker noen, men grilling er 
for mange blitt helårssyssel. For de fleste av oss 
er det mest aktuelt når solen titter frem og det 
er lange, lyse kvelder. Da er grillsesongen i gang 
for alvor, og i Norge griller vi mye – og ofte. 

Neste år utvider vi vårt 
sortiment og vi presenterer enda 
en kategori, ved siden av nye 
marinader og krydderblandinger:

Dipsauser
Korean roast garliq, er en dipsaus 
som passer like godt som tilbehør 
som til smaksgivning av selve 
kjøttet. Den har en fantastisk god 
smaksprofil og vil passe til asiatisk 
mat eller som en glaze til kjøtt, og 
meksikanske retter.

Teryaki, er en smaksretning som 
passer for nordmenn. Søt soyasaus 
med hvitløk passer til alt av fisk 
og kjøttprodukter. Med tanke på 
OL i Japan neste år, er dette en 
saus som vil passe inn i mange 
konsepter.

BBQ dip, er en rødlig dipsaus som 
passer til alt av svin. Det er saus 
som kan få spareribs til å smake 
enda bedre enn før. Vil du ha et 
insider tips fra ABC på dipsaus,  
så er dette sausen.

American: Her har vi utviklet flere 
american rubs. 

Mediterranean: Her har vi flere 
bestselgere og nye på vei inn.

Indisk/Asiatisk: Flere nye smaker 
kommer til neste år!

Ta kontakt med våre 
produktsjefer dersom du 

ønsker mer informasjon om 
vårt store sortiment.

Vi gleder oss 
allerede til neste 

sommer!
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