
Opskriftshæfte

Bedre smag til din mad
                               .... og på kortere tid!



TIBON®. Bedre smag til din mad
                  – og på kortere tid 

Kartoffelskræller, toaster, espressoma-
skine, creme brulee brænder, saftpres-
ser, ja, gennem tiden er der udviklet 
mange praktiske tidsbesparende
køkkenredskaber, der i dag glæder alle 
fra nybegynder til gourmet. 
Med nyheden TIBON® kan vi tilføje 
endnu et godt nyt produkt til køkken-
skuffen, så det nu er endnu nemmere 
at lave lækker mad på rekordtid. 

TIBON® er den lynhurtige stegefolie 
– en helt ny, revolutionerende dansk 
opfindelse.
  •  Stegefolie, fordi det er til at stege
     i på grill eller i ovnen – enten som  
     indpakning, som vi kender det fra 
     bagekartoflen, eller som låg over  
     stegen. 
  •  Lynhurtig, fordi stegefolien har en 
     unik overflade og dermed en helt
     særlig evne til at lade varmen pas-
     sere og holde på den, så stege-
     tiden nedsættes væsentligt.
 

Med TIBON® bliver det hurtigere, mere 
energibesparende og tilmed nemmere 
at lave velsmagende mad. 

Hurtigere vej til god mad
Fremover vil du for eksempel kunne lave 
saftig mørbrad på et kvarter, bagt kartof-
fel på 35 minutter og bacon i ovnen 
på 10 minutter. Og her er hastværk 
ikke lastværk. Tværtimod. Når stegen, 
baconen eller anden mad indpakkes 
i TIBON®, bliver der skabt et særligt 
rum, en slags ovn-i-ovn, der ikke bare 
holder på varmen, men også fremdyrker 
de naturlige smagsstoffer og styrker 
råvarens saft og kraft. 

Grønnere vej til god mad
TIBON® er en dansk opfindelse, men 
genvinsten vil være global. Den ver-
denspatenterede nyhed giver mulighed 
for at spare energi. Både hvad angår 
den mindre husstand, men også 
storindustrien.
 

Nemmere vej til god mad
Som en ekstra gevinst betyder TIBON® 
også færre bevægelser med karkluden. 
Steger man bacon på en pande, sprøj-
ter og sviner det med stegefedt – og 
lugten hænger stædigt fast i tøj og rum. 
Efterfølgende stegning af for eksempel 
mørbrad eller flæskesteg i ovnen, kræ-
ver hovedrengøring af den bagefter.
Pakker du ind i TIBON® sparer du ikke 
blot energi og fedtstof, men også den 
efterfølgende rengøring.
Du skal blot pakke ind, pakke ud – og 
nyde! 

                                     God appetit. 



Bagte kartofler
Serveret som tilbehør eller som 

selvstændig ret med fyld.

4 bagekartofler (ca. 200 g pr. stk.) 

Skinkefyld:
200 g strimlet skinke
200 g salat 
4 tomater
½ agurk

Pikant dressing:
200 g Light Pikant friskost
4 spsk. græsk yoghurt 10 %
2 spsk. sød chilisauce

Kalkunfyld:
200 g strimlet kalkunfyld
1 avocado i strimler
½ agurk i tynde stykker

Tomatsalsa:
2 store modne tomater
1 lille finthakket rødløg
1 lille chili (kan undlades)
1 spsk. limesaft
evt. flydende sød

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 230 grader og brug 
over/ undervarme.
Pak kartoflerne enkeltvis i TIBON® folien, 
læg dem på en rist og bag dem i ovnen 
ca. 37 min.
Ved serveringen snittes kartoflerne og 
klemmes åbne.

4 personer

Fremgangsmåde:
Skær tomater og løg i små fine tern.
Hak chilien i små tynde skiver og undlad 
kernerne, hvis det ikke skal være for 
stærkt.
Bland evt. limesaft med et par dråber 
flydende sød og hæld det over toma-
terne.



LaKS
Serveret på bund af grønsager, med kartoffelbåde og forelmousse

Laksestykker:
4 stk. laksefilet á 100 g
4 tsk. flødeost med krydderier
1 æble i meget små tern
1 løg i meget små tern
1 spsk. sesamfrø
salt og peber

Grønsagsbund:
200 g revne gulerødder
200 g snittede porrer
hakket grov persille
salt og peber

Forelmousse:
1 side røget forel
1-2 spsk. græsk yoghurt
1 spsk. sød chilisauce
salt og peber
Mos forellen med en gaffel og bland 
med yoghurt.
Rør det godt sammen og smag til med 
sød chilisauce, salt og peber.

Laks på grønsagsbund:
Tænd ovnen på 225 grader og brug 
over/ under varme.
Grønsagerne fordeles på 4 stykker 
TIBON® folie.
Dup laksestykkerne godt på et stykke 
køkkenrulle.
Skær en lille revne i laksefileten, men 
ikke helt igennem.
Smør flødeosten i revnen og drys med 
hakket æble og løg.
Krydr med salt og peber.
Læg laksen på grønsagsbunden og luk 
TIBON® folie godt omkring hvert stykke 
laks.
Sæt det i en opvarmet ovn i 10 min.
Lav forelmoussen, mens laksen er i 
ovnen.

Tilbehør: 
400 g kartoffelbåde

4 personer



WRaP
Marineret kalkun i tomatwrap 

serveret med grøn salat

4 personer

Kalkunpakker:
400 g kalkunbryst i tynde strimler
1 porre i tynde skiver
250 g champignon i tynde skiver
1 rød peber i små strimler
1 hakket rødløg 
evt.1 frisk rød chili i små stykker
2 skiver ananas i tern
2 spsk. sojasauce
4 Wraps

Marinade:
3 spsk. hvidvinseddike
3 fed finthakket hvidløg
2 spsk. tomatketchup
2 spsk. Dijon sennep
1 tsk. stødt chili, salt og peber
1 tsk. flydende honning
1 tsk. paprika, ½ tsk. karry
1 lille hakket løg
1 spsk. sojasauce

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 225 grader og brug 
over/ under varme.

Kalkunpakker:
Bland alle ingredienserne sammen til 
marinaden.
Kalkunbrystet lægges i marinaden 
mindst 1 time, og helst natten over.
Svitses på en slip let pande i ca. 3-4 
min. under jævnlig omrøring.
Tilsæt resten af marinaden.
Fordel kødet på 4 stykker TIBON® folie, 
der er så store, at de let kan bukkes 
omkring kødet.
Grønsagerne svitses på panden i 
sojasaucen ca. 2-3 min. og fordeles 
over kødet.
Pakkerne lukkes, og bages i ovnen i 
20 min. Wraps éne lunes med det 
sidste minut.
Kødet kommes i en lun Wrap lige inden 
serveringen.

Salat:
2 stk. hjertesalat
1 rød peber i tynde skiver
100 g salattern

Lav salaten, mens kalkunkødet er i 
ovnen.



BURGER
Megaburger serveret med grøn salat og rødbedesalat

4 hakkebøffer a` 200 g hakket
oksekød, 6-8 % fedt
1 spsk. olie
4 store burgerboller
4 løg i skiver
1 rød og gul peber i skiver

Tilbehør:
1 salathoved
2 store tomater i skiver
4 spsk. ketchup
½ agurk i skiver
2 avocado i tynde både

Rødbedesalat:
3 rødbeder 
Riv rødbederne på den grove side af et 
rivejern og bland i marinaden.
Marinade:
4 spsk. olie
2 spsk. eddike
1 spsk. ravigottesauce
lidt flydende sød

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 230 grader og brug 
over/ under varme.
Vend bøfferne på panden, så de danner 
skorpe.
Læg dem på 4 stykker TIBON® folie, 
med løg og peber på toppen og sæt 
dem i en opvarmet ovn.
Lav salaten og tilbehøret, mens bøfferne 
er i ovnen.

Burger:
Form bøfferne og vend dem i olie på en 
varm pande.
Når bøfferne er brune på begge sider, 
lægges de på 4 stykker TIBON® folie.
Brun løg og peber på panden og vend 
det hurtigt, de skal kun lige varmes.
Læg det på toppen af bøfferne og luk 
TIBON® folien godt omkring bøfferne.
Bøfferne sættes på en rist i den forvar-
mede ovn i ca. 8 min. 
Varm bollerne med de sidste 2 minutter.

4 personer



STEaK
Serveret med ostetop og grøn salat

Steak:
4 mørbradbøffer à ca. 150 g
2 spsk. olie

Topping:
200 g champignon i skiver
2 porrer i skiver
8 fed hvidløg i skiver
1 pk. kalkunbacon i strimler
2 rødløg skåret i tynde både
salt og peber
4 spsk. sød chilisauce
4 spsk. reven ost

Grøn salat med appelsin og kerner:
200 g grøn salat, fintsnittet
200 g gulerødder i tynde strimler
4 appelsiner i tynde både
50 g blandede nødder
Det hele blandes sammen og pyntes 
med et drys af blandede nødder.

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 230 grader og brug 
over / under varme.
Start med bøfferne og topping, mens 
ovnen varmer.
Lav salaten, mens bøfferne er i ovnen.

Steak:
Champignon, kalkunbacon, porrer og 
rødløg svitses i 1 spsk. olie ca. 2-3 min. 
Tages op og holdes varme. 
Bøfferne brunes på begge sider.
Steges ca. 3 min. på hver side, krydr 
med salt og peber og læg hver bøf på 
et stykke Tibon® folie.
Topping fordeles på bøfferne. Herover 
lægges hvidløg, som er groftsnittede. 
Der krydres med salt og peber og ca. 
1 spsk. sød chilisauce fordeles over 
hver bøf. 
Til sidst lægges osten på.
Tibon® foldes om bøfferne og pakkerne 
sættes i ovnen ca. 5 min. til osten er 
smeltet og let gylden.

4 personer



MøRBRaD
Serveret med champignon, løg og ærter samt bagte kartoffelpakker.

Helstegt svinemørbrad
1 svinemørbrad, ca. 500 g
salt og peber
olie til stegning

Bagte kartoffelpakker:
600 g søde kartofler i tern
300 g små kartofler, skåret i halve
12 pillede hvidløgsfed i mindre stykker
1 bundt forårsløg i tynde strimler
2 gulerødder i strimler
1 sød rød peber i skiver
2 spsk. hakket basilikum
2 spsk. hakket persille
salt og peber 

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 230 grader og brug 
over / under varme.
Start med kartoffelpakkerne, mens 
ovnen varmer og sæt dem i ovnen først, 
da de skal have ca. 10 min. længere 
end stegen.

Når kartoffelpakkerne er i ovnen, tilbere-
des mørbraden. Mens den er i ovnen 
laves champignonbunden.

Bagte kartoffelpakker:
Bland grønsagerne og fordel dem på 4 
stykker Tibon® folie.
Krydr med salt og peber og drys med 
basilikum og persille.
Saml Tibon® stykkerne rigtig godt og 
sæt pakkerne i ovnen ved 230 grader i 
ca. 25 min.

Helstegt svinemørbrad:
Rens mørbraden for sener og hinder. 
Del mørbraden i 2 pæne stykker. 
Varm panden godt og kom olie herpå. 
Vend mørbraden i olien og steg dem et 
par minutter på alle sider, så mørbraden 
får en god skorpe.
Krydr med salt og peber.
Fold et Tibon® stykke omkring kødet, 
anbring det på en rist og sæt dem i 
ovnen i ca. 15. min.
Mørbraden er færdig ved en stegetem-
peratur på 62-65 grader.

4 personer



MEaTBaLLS
Serveret med broccolisalat

Meatballs:
500 g hakket skinkekød 
2 spsk. mel
1 spsk. rasp
2 æg
2 spsk. sød chilisauce
2 spsk. feta i tern
salt og peber
½ rød peber i tern
2 spsk. græsk yoghurt
olie til formene

Broccolisalat:
1 bundt broccoli i små buketter
2 appelsiner i tynde både
100 g smuttede mandler
2 spsk. rosiner

DA dressing:
4 spsk. olie
2 spsk. eddike
1 spsk. ravigottesauce
evt. lidt flydende sød

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 230 grader og 
brug over/ under varme.
Start med at lave farsen, mens 
ovnen varmer. 
Lav salaten, mens farsen er i ovnen.

Meatballs:
Kødet røres til en lind fars med de øvrige 
ingredienser.
Farsen formes til små kødboller.
Muffinsforme smøres let med olie og 
farsen fordeles heri.
Bollerne sættes i ovnen og dækkes 
med TIBON® folie.
Bages ca. 10 min. i ovnen. 

Broccolisalat:
Del broccoli i små buketter.
Giv dem et opkog i kogende vand, 
afkøl med det samme og bland 
dem med appelsinbåde, mandler 
og rosiner.
Lad salaten trække i dressingen lidt 
inden serveringen.

4 personer



BONDEÆGGEKaGE MED OVNSTEGT BaCON
Serveret med tomat, purløg og groft rugbrød

Ovnstegt bacon:
16 stk. bacon

Pynt:
2 tomater
1 bundt purløg
4 skiver groft rugbrød

Ovnstegt æggekage:
12 æg
12 spsk. mælk eller fløde
salt og peber
200 g røget filet, skåret i små tern
1 løg, skåret i små tern
300 g små kogte kartofler, skåret i halve
1 spsk. olie

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 250 grader og brug 
over/ under varme.
Start med at lave bacon i ovnen og 
forbered æggekagen imens.
Æggekagen skal først tilberedes på 
komfuret, hvorpå den bages færdig i 
ovnen. 

Ovnstegt bacon:
Dyp skiverne tørre med lidt køkkenrulle. 
Læg baconskiverne på et stort stykke 
TIBON® folie, som foldes omkring ba-
con, så folien er helt lukket.
Sæt det på en ovnrist og steg det i 
ovnen 12 min.
Åben evt. lidt for folien de sidste 2 min.

Ovnstegt æggekage:
Pisk æggene og bland mælk eller 
fløde i. 
Kom olie på en varm pande og steg 
løgene, til de har en gylden farve.
Tilsæt filet og kartofler og rist det hele til 
kartoflerne har en let skorpe.
Tilsæt de sammenpiskede æg og
løft jævnligt i æggemassen med en 
palet til massen er halvstivnet.
Kom TIBON® folie over panden og sæt 
den i ovnen 10 min. ved 230 grader
Pynt æggekagen med bacon, purløg 
og tomat i både.
Server retten med groft rugbrød.   

4 personer



KyLLING
Serveret med Orient salat og karrydressing

Kyllingebryst:
4 stk. kyllingebryst

Orient salat:
2 æbler
2 limefrugter
½ tsk. tørret ingefær
1 salathoved
½ ananas 
lidt flydende sød
Saften af lime blandes med ingefær og 
smages til med lidt flydende sød. 
Heri lægges æblerne skåret i tynde 
både i ca. ½ time.

Karrydressing:
3 dl. græsk yoghurt
1 tsk. karry
1 tsk. flydende honning
evt. lidt mælk

alle ingredienserne blandes og hvis 
dressingen er for tyk, kan man spæde 
med lidt mælk.

Tilbehør:
Ristet brød eller flutes

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 230 grader og brug 
over/ under varme.
Læg kødet på 4 stykker TIBON® folie
og krydr med salt og peber.
Mariner æblerne, mens ovnen varmer, 
Tilbered salaten og dressingen, mens 
kødet er i ovnen.

Kyllingebryst:
Læg kødet på 4 stykker TIBON® folie, 
som pakkes omkring og lægges på en 
rist i en forvarmet ovn.
Kødet er færdigt efter 10 min og skal 
have en stegetemperatur på 75 grader.

Orient salat:
Skær æblerne i tynde både og mariner 
dem i limesaften.
Skræl ananas og skær den i små tynde 
stykker.
Læg frugterne på en bund af strimlet 
salat.
Server retten med flutes eller andet 
brød.

4 personer



MEDaLjON ORaNGE
Serveret med grøn salat og sjove kartofler

600 g svinefilet uden fedtkant
Salt og peber

 
Marinade:
2 røde chilier, skåret i små skiver
saften af 2 appelsiner – ca. 3 dl
2 spsk. fintreven appelsinskal
1 dl. appelsinjuice
3 spsk. vaniljesukker

Grøn salat:
blandet salat i små stykker
½ agurk i strimler
1 appelsin i både
200 g vindruer i halve

600 g kartoffelbåde eller anden 
kartoffel.

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 230 grader og brug 
over/ undervarme.

Skær kødet i 4 pæne stykker.
Riv appelsinskallen og pres saften af 
appelsinerne.
Bland saften med juice, vanilje, chili og 
hæld den over kødet.
Lad det trække et par timer, men helst til 
dagen efter.
Tag kødet op af lagen og vend det 
hurtigt på en varm pande.
Læg kødet på 4 stykker TIBON® folie og 
pak det godt ind.
Sæt kødet i ovnen i 6 min.

Server sammen med grøn salat og 
sjove kartofler.

4 personer



TIBON EFFEKTEN

”Tibon® stegefolie er det nye effek-
tive redskab i din madlavning.
Den unikke overflade har en særlig 
evne til at lade varme passere, 
og dermed til at nedsætte stege/
bagetid.
I særdeleshed har Tibon® effekt på 
aluminium, som er en fremragende 
varmeleder, men IKKE er i stand til 
at absorbere varmen. Med Tibon® 
kan varmen passerer gennem 
aluminium fra første sekund.
Når maden indpakkes i Tibon®, 
skabes der et særligt rum, en slags 
ovn - i - ovn, der giver optimale vil-
kår for din mad under tilberedelsen.
Derfor: Bedre smag til din mad - 
og på kortere tid”

Peder Vester Henriksen 
Administrerende Direktør
Tibon technology Aps

Vi kender det alle, bagekartoflen som 
minimum skal have en hel  time i 
ovnen. Den situation stod vi endnu 
engang i for ca. 4 år siden, og tænk-
te; det må vi kunne gøre mere effek-
tivt og bedre. Herfra  opstod  ideen, 
og i dag har du så Tibon®.

”Med Tibon® stegefolie, opnår du 
en utrolig god smagsoplevelse i 
din færdige mad”  -
 
Så investerer du i Tibon® som værktøj 
i din madlavning, er det at sammen-
ligne med købet af en god flaske vin, 
for en vin bliver kun rigtig god under 
de rette forhold, på samme måde 
virker Tibon® for din mad, og giver 
dermed sikkerhed for en oplevelse af 
fantastisk smag !



Opskrifterne

Opskrifterne i denne folder er udarbej-
det af kok og kogebogsforfatter Dorte 
asbjørn.
Hendes opskrifter bliver brugt af bl.a. 
SlankeDoktoren TV 2, dag og ugeblade 
og div. slankeklubber. 
Dorte asbjørn udtaler sig på følgende 
måde:

At lave mad med Tibon® gør det hurtigt 
og nemt at tilberede et måltid og samti-
dig smager maden af meget mere.

Nemt, fordi jeg kan forberede maden, 
mens ovnen varmer og sætte et helt 
måltid i ovnen på en gang.

Sundt, fordi det bliver tilberedt hurtigt og 
dermed beholder vitaminerne.

Overskud, fordi det ingen 
tid tager at lave et læk-
kert måltid, som til med 
smager af mere.

Jeg stiller store krav til mine råvarer, de 
skal være friske, gode og sunde, og jeg 
vil hellere bruge lidt, men godt.

Se flere tips på min hjemmeside 
www.dorteasbjorn.dk

Jeg vil ikke gå på kompromis med kvali-
teten og her er Tibon® en stor hjælp.
Man må heller ikke glemme at rengøring 
af ovnen er en saga blot, da al saft og 
kraft bliver inden i Tibon® pakken

Dorte asbjørn har indtil nu skrevet 4 
kogebøger om Sund og Fedtfattig mad.

Hendes seneste bog: Sundt men godt, 
blev nomineret til verdens bedste koge-
bog inden for sund madlavning.

Du kan finde flere 
opskrifter på:

www.tibon.dk



    
  TIBON®

  Genbrug - og miljø:

Genbrug er en proces, hvor en 
værdifuld ressource er vendt tilbage 
til sin oprindelige tilstand med sine 
fulde egenskaber, uendelig gen-
brug”. 

aluminium er et værdifuldt gen-
brugsmateriale, som er let at sortere 
fra andre metaller og behandle 
igen og igen. Tre fjerdedele af alt 
aluminium-affald genanvendes, 
hvilket er af stor nationaløkonomisk 
betydning.
 
aluminiums lave smeltepunkt 
medfører betydelige besparelser 
i energi-omkostninger sammen-
lignet med andre metaller, og gør 
omsmeltning let og billig.
 

Man har produceret aluminium 
siden 1881. 
75% af alt aluminium produceret 
siden 1881 er stadig i anven-
delse. aluminium er derfor en vigtig 
hjørnesten i et bæredygtigt miljø i 
fremtidens klimapolitik.

Det er kun 160 år siden aluminium 
blev opdaget, og kun 100 år siden 
en levedygtig produktionsproces 
blev etableret. 
 
aluminium kan genbruges 100% 
igen og igen uden at beskadige 
dets egenskaber.
 
Genindvinding af aluminium kræver 
kun 5% af den energi, der vil blive 
brugt til udvinding af ny aluminium.



Bedre smag til din mad
                 .... og på kortere tid !

Se mere på -
www.tibon.dk


