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IPINIUM

ROSTAD MAJSKOLV

ROSTAD MAJSKOLV
INGREDIENSER

Ugnsvärme: 250°C

Tid: ca 10-15 minuter Färsk: 

Skär kolven i 5 cm stora bitar som penslas 
runt om med lite smält smör om så önskas.

Håll kolven lodrätt och trä den på spettet tills 
spetsen sticker fram på toppen av kolven.

Fryst: 

Tina majskolven och följ sedan instruktionen 
ovan.

OBS! Rekommenderad tid utgår ifrån att rå-
varorna har rumstemperatur innan tillagning, 
dvs har en minsta temperatur på 15°C.



IPINIUM

GRILLAD ROTSELLERI OCH 
ROMANESCO

GRILLAD ROTSELLERI OCH 
ROMANESCO

INGREDIENSER

500 gram rotseller
i
1 romanesco

Lägg in iPinium GSB med grillsidan upp i 
ugnen. Sätt ugnen på 250ºC.

Skala och skiva rotselleri. Skär romanesco i 
4 delar.

Koka rotselleri och romanesco cirka 3 mi-
nuter.

Grilla grönsakerna några minuter tills de 
har fått grillränder.



IPINIUM

CHAMPINJONSKIVOR

CHAMPINJONSKIVOR
INGREDIENSER

Ugnsvärme: 

250°C

Grilltid: 

8-10 minuter

Skär i skivor eller i fyra delar och 
placera på grillsidan eller den släta 
sidan av iPinium GSB.

OBS! Rekommenderad tid utgår if-
rån att råvarorna har rumstempera-
tur innan tillagning, dvs har en mins-
ta temperatur på 15°C.

Torka också av alla råvaror med 
hushållspapper innan tillagning på 
iPinium GSB.



IPINIUM

GRILLADE ÄPPELSKIVOR

GRILLADE ÄPPELSKIVORINGREDIENSER

4 stycken äpplen

Skala 4 stycken äpplen (gärna syrliga 
svenska). Kärna ur äpplena och skär i 
vågräta skivor om 5 mm. Panera skivorna 
i en blandning av strösocker och kanel, 
trä dem sedan på iPinium SL, med ett par 
droppar smör och rapsolja mellan skivor-
na. Häll lite sirap (gärna lönnsirap) över 
vart och ett av spetten innan du sätter in i 
ugnen. Servera med vaniljvisp.

Ugnsvärme: 200°C

Tid: ca 10 minuter

OBS! Rekommenderad tid utgår ifrån att 
råvarorna har rumstemperatur (minst 15°C) 
innan
tillagning.


