
Den svenska matrevolutionen

Snabbare, säkrare och med hög kvalité 
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En fryst oxfilé kan aldrig smaka detsamma som en färsk. Inte 
heller kan fryst och färsk fisk jämföras, fram till nu! Hemligheten 
är iPinium Tina. Tina är ett upptiningsskåp som genom en unik 
process bevarar färskheten i råvarorna.

Högt lufttlöde och ånga bevarar färskheten
Vid normal upptining av frysta råvaror kan viktförlusten uppgå 
till mer än 10 procent. Finessen med iPinium Tina är att själva 
upptiningen sker genom en unik kombination av högt luftflöde, 

lågtemperaturånga och en yttermometer som styr själva pro-
cessen.

Resultatet är att råvarorna behåller sin färskhet vid upptining-
en med en minimal vätskeförlust. Genom denna unika upp-
tiningsmetod bevaras råvarornas färskhet vid upptiningen.

Välkommen till iPinium – en revolution i ditt kök!

Det är skillnad
mellan färsk

och fryst mat.
  Men skillnaden varken 
syns eller känns

tack vare Tina.



www.iPinium.se

Välkommen till 
familjen iPinium, 
syster Tina!

tack vare Tina.
För att uppnå bästa möjliga resultat i ett kök är 
det viktigt att ta två saker i beaktande: varsamhet 
och förstklassiga råvaror. Färska råvaror har alltid 
ansetts som det enda alternativet när man efter-
strävar perfekt resultat, men tack vare nya infrys-
ningstekniker anses även frysta produkter hålla en 
hög klass.

Den unika upptiningsmetoden i iPinium Tina gör 
det möjligt att vid upptining bevara färskheten i 
råvarorna. 

Upptiningsskåpet Tina finns i två olika storlekar: 
1 200 respektive 180 liter med en maxkapacitet 
av 180 respektive 40 kg frysta produkter.

iPinium Tina
– upptiningsskåpet som gör skillnad

iPinium Tina 180    iPinium Tina 1200



• Stor platsbesparing.

• iPinium Tina 180 har uttagbara gejder-
stegar för 6 st GN 1/1 korgar/kantiner.

• iPinium Tina 1200 R kan utrustas med
en gejdervagn för 13 GN 2/1 eller med 
två gejdervagnar för13 st GN 1/1 
korgar/kantiner i varje vagn.

• Hygieniskt utformad med släta sidor 
och rundade hörn.

• Maximal upptiningsvikt per tillfälle:
– iPinium Tina 180: 40 kg
– iPinium Tina 1200 R: 180 kg

• Display som visar den yttemperatur som
som ställts in (börvärde) samt råvarans 
faktiska yttemperatur (ärvärde).

• Efter avslutad upptiningsprocess
övergår skåpet till kylfunktion +4°C.

...att hantera

Tina är enkel att använda,
hantera och rengöra

• Optimerad upptiningsprocess.

• Processen kontrolleras av en elektronisk 
termometer.
När råvarorna uppnått önskad temperatur 
övergår skåpet automatiskt till kylskåpsläge.

• Ställ in önskad sluttemperatur på kontroll- 
panelen innan processen påbörjas.

• Trådkorgarna lämpar sig för större livs-
medel, som exempelvis stekar och filéer.
De perforerade kantinerna lämpar sig för
mindre livsmedel såsom räkor, bär och hackat, 
tärnat och skivat kött.

• Upptiningstiden minskar med upp till
80% beroende på råvarornas tjocklek 
och vätskemängd.

• Med iPinium Tina sparar du ofta minst 
50% i viktförlust jämfört med traditionella 
upptiningsmetoder.
Råvarorna behåller sin fräschör vid upp-
tiningen.

• Perfekt resultat: maten behåller sin 
smak, näring, konsistens och utseende.

Enkel att använda,

• Avbakteriseringsprocessen efter en 
manuell start sker med 80°C ånga 
under fem minuter.

...och att rengöra

• iPinium Tinas unika och patenterade upp-
tiningsprocess bibehåller full smak, kon-
sistens och alla näringsvärden på maten. 

• Upptiningsprocessen i iPinium Tina är          
kompatibel med HACCP.

• Den bakteriedödande rengöringsprocess-
en gör en fullständig sanering inför varje
användning.
Varje gång enheten är påslagen blir pannan
automatiskt tömd och fylls sedan på med
nytt och fräscht vatten.

Miljö och säkerhet

Originalet 
smakar

alltid bäst
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Originalet 
smakar

alltid bäst
iPinium Tina är en helsvensk uppfinning 

som har arbetats fram i ett nära samarbete mellan 
kockar, tekniker och experter på fisk och kött 

under flera års tid.

Resultatet är en unik upptiningsprocess som på
ett revolutionerande sätt bibehåller färskheten 

i frysta råvaror.

Aldrig tidigare har en liknande produkt 
presenterats på marknaden.

En smakupplevelse utöver det vanliga
iPinium Tina är i första hand anpassat till personer 

som arbetar professionellt med beredning och tillagning
av råvaror. Det är utvecklat speciellt för dig som
är noga med slutresultatet och som alltid strävar

efter att ge dina gäster en smakupplevelse 
utöver det vanliga. 

Låt iPinium Tina förgylla och förenkla din vardag.

Färsk laxfilé.

Fryst laxfilé som har 
färsktinats i iPinium Tina.

Fryst laxfilé som har tinats 
upp på traditionellt sätt.

Om tumavtrycket fjädrar tillbaka är laxfilén färsk 
eller optimalt tinad. När laxen blir traditionellt 
upptinad blir fibrerna i filén sprängda och 
spänsten avtar, vilket innebär att tumavtrycket 
fortfarande tydligt finns kvar.



Godare mat på 
ett hälsosamt sätt
Att hantera frysta och tinade råvaror på ett hygieniskt och hälsosamt 
sätt, är lika viktigt som själva beredningen och tillagningen av dem. 
Därför är iPinium Tina konstruerad för att alltid hålla maximal hygien. 

Planering är en del av hygienen
Det första vi har tänkt på är hanteringen av råvaran i köket, innan den 
bereds och tillagas. Med hjälp av iPinium Tina kan du lättare planera 
när exempelvis oxfilén, kycklingen, fisken, köttfärsen eller skaldjuren 
ska vara tinade och klara. Det beror på att du förkortar upptinings-
tiden med minst 50 procent, men många gånger betydligt mer. Upp-
tiningen tar ofta mellan två och tolv timmar beroende på produktens 
tjocklek och vatteninnehåll.

Detaljerna gör renheten
iPinium Tina är konstruerad helt i rostfritt stål med släta sidor, run-
dade hörn och lätt löstagbar fläktkåpa. Skåpet har kryssknäckt golv 

med golvavlopp som samlar upp allt kondensvatten. Golvavloppet är 
försett med en pump som via avloppsledningen pumpar undan det 
uppsamlade vattnet. Allt för att det ska vara så lätt för dig som möjligt 
att hålla rent.

Ånggeneratorn avbakteriserar
Tack vare sin inbyggda ånggenerator har iPinium Tina även en unik 
rengörings- och avbakteriseringsprocess. Det enda du gör är att vrida 
on/off-knappen till läge ”clean”. Under fem minuter sprider fläktsys-
temet 80°C lågtemperaturånga i hela skåpet. Öppna dörren, rulla 
ut gejdervagnen och gör rent skåpet med lättare rengöringsmedel. 
Spola sedan ur skåpet med vatten. 

Därefter startar du avbakteriseringen igen. Skåpet blir skinande 
rent och är klart att användas igen.

Färsk oxfilé. Fryst oxfilé som har färsktinats i iPinium Tina. Fryst oxfilé som har tinats upp på traditionellt sätt.

Lägg märke till hur oxfilén mörknar när du tinar upp 
den på traditionellt sätt.



Så här mycket sparar
du med iPinium Tina

www.iPinium.se
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GRILLAD FISKTERRIN
Ingen risk att terrinen skär sig. Enkla 

moment – handlar bara om planering. 

FÖR 4 PERSONER

Blanda 400 g gädd- eller gösfilé skuren i 

bitar (lax kan också användas), 3 1/2 dl 

vispgrädde, 20 g kantskuret och tärnat 

toastbröd, 1 äggvita, 2 tsk salt och 1/2 tsk 

malen vitpeppar. Fyll bägaren till Pacojeten. 

Lägg på lock och ställ i frysen 1 dygn. 

Häll ev på lite extra grädde. Kör i Paco-

jeten. Blanda smeten med 250 g skalade 

och grovhackade räkor (viktigt att pressa 

ut vätskan).

Lägg i spritspåse med stor öppning. Spritsa 

ut en »korv« på aluminiumfolie. Rulla 

och vrid ändarna till en smällkaramell. 

Vakuumförpacka löst. Lägg i sous vide-bad 

på 70°C. Med termometer vet man exakt 

när terrinen är klar. Annars beräkna att det 

tar 30 minuter. Låt svalna i kylen. 

Ta ut och skär i skivor. Sätt ugnen på 250°C 

och sätt in en Ipinumplåt. Pensla fiskterrin-

skivorna med lite olja. Lägg på grillplåten 

och ställ i ugnen 1 1/2 minut.

Grillad rökt lax, pilgrimsmusslor och spar-

ris passar också att grilla på Ipinumplåten. 

Servera med ostsås, se recept på sid 11.

Ju högre temperatur desto snyggare grill-

ränder. Här har fi skterrin, pilgrimsmusslor, 

laxfi lé och sparris lagats i 250°C.

Pacojet
Grovhackade råvaror fylls i en rostfri bägare 

med vätska. Ställs i frysen. En snabbrote-

rande kniv gör den frysta råvaran till en fin 

massa under lufttillförsel. Antalet portioner 

som valts kan skedas upp, resten förblir 

djupfryst. Mixningen går mycket snabbt.

Digital termometer

Den smala mätspetsen gör det möjligt att 

med hjälp av skumtejp sticka in i vakuum-

påsen utan att den punkteras.

MODERN KÖKSTEKNIK

Sous vide-tillagning

Vakuumförpackad

Råvaran vakuum-

förpackas i värme-

tålig plast. Finns 

även zip-påsar som 

kan användas.

Fler recept och mer läsning på 

ICA.se/buffe. Där fi nns också 

tips på köpställen.

Sous vide

En tillagningsmetod som använts sedan 

1970-talet. Vakuumförpackad råvara till-

lagas i vattenbad, vanligen 50–85°C. Exakt 

temperaturstyrning gör att råvarans inner-

temperatur aldrig överstiger den förvalda. 

Extremt kontrollerad tillagning. Sous vide 

är vanlig på finkrogar men passar också 

bra för hemmabruk. Växer stort i USA. 

Proffscirkulatorer kostar från 10 000 kr. 

Hemmavarianter från ca 3 000 kr.

Vakuummaskin

Används till sous vide-lagning. Vakuum 

används också för att förändra textur på 

livsmedel (t ex molekylära köket). Populär 

bland jägare vid slakt. Förlänger hållbarhe-

ten, är bra till rester. Små sk food savers 

kostar ett par hundra kronor. Bra vakuum-

maskiner kostar från ett par tusenlappar.

Värmemixer (Pro mixer/Thermomix)

Väger, värmer, ångar, hackar, blandar, rör 

om, klipper, krossar, maler, pulvriserar, 

knådar, emulgerar m m. Perfekt till krämer, 

soppor och såser. Mixar ihop en »proffs-

bea« på 8 minuter. Kostar från 12 000 kr.

Pacojet
Från fryst tillstånd mixar den det mesta till 

finaste »passerade« konsistens. Kan ställas 

in på antal portioner som ska mixas fram 

ur en behållare med fryst innehåll. Bra till 

sorbet, fond, paté etc. Kostar ca 40 000 kr.

Värmesifon

Sifon som klarar upp till 75°C värme. Drivs 

med gaspatron. Perfekt till skumsåser, sop-

por och fluffig grädde. Kostar från 1 500 kr.

Rökpistol

Liten »pistol« som laddas med träspån. 

Ger en sval rök som gör att man även kan 

röka »udda« livsmedel, t ex smör, sallader 

och choklad. Fungerar bra att använda 

inne – under fläkten… Kostar drygt 1 000 kr.

Digital termometer

Proffsens digitala termometer har en tråd-

smal mätspets, bara 1 millimeter i diame-

ter. Har ett stort temperaturintervall från 

–50°C till +1 150°C. En skala upp till 200°C 

visar på tiondels grad. Kostar 1 200 kr.

Ipinumplåt

Ugnsplåt med speciallegering som ger 

den extra god värmebeständighet, 

har effekt som en baksten. Ena sidan 

har grillränder. Passar bra att grilla på i 

ugnen. Den andra sidan är slät, vilket gör 

den passande till bröd- och pizzabak. 

Värmebeständigheten gör att tillagnings-

tiden förkortas avsevärt. Även frysta 

råvaror kan läggas direkt på plåten. Finns 

även en variant som kan användas på 

kolgrillen. Kostar 750 kr.

Sous vide foam tape

En s k skumtejp som 

tätar vakuumpåsen 

vid instick av digital 

termometer. Saknar 

man termometer 

får man förlita sig på 

tid- och temperatur- 

tabeller.

Vattenbehållare

Ska klara 100°C och 

gärna ha lock.

Cirkulator

Doppvärmare med 

cirkulationspump. 

Håller värmen 

med en tiondels 

grad noggrannhet. 

Lätt att skruva på 

en kastrull eller 

annan värmetålig 

behållare. Har låg 

energiförbrukning.

9
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HIGH TECH-MAT

– Glöm osande stekbord och stänkande fritö
ser. Fra

mtidens mat kommer att 

lagas i ugn och med slutna specialmaskiner! Det säger professor Gert Klötzke. 

Sous vide-cirkulator, Pacojet, Ipinumplåt, Hot mixer och värmesifon är 

välkända begrepp i de fina krogköken. Snart kan flera av dessa bli vanliga för 

oss hemmamatlagare också. Häng med på en »lektion« i modern matlagning.

AV TONY WALLIN   RECEPT GERT KLÖTZKE   FOTO PELLE BERGLUND

Det som händer i restaurangköken brukar förr 

eller senare avspegla sig i hemmaköken. Mikro-

vågsugnen är ett exempel. Induktionsspisen är 

ett annat. Introduktion av dessa skedde i sfären 

av magins landskap; det var något svårförklar-

ligt. Och även inom restaurangbranschen gick 

det trögt i början. I dag är dessa innovationer 

tämligen vanliga… Nu väntar nya »måsten« för 

alla som vill hänga med. 

Gastronomiprofessorn Gert Klötzke har 

inte varit sen att prova på de senaste teknikerna. 

Redan på 1980
-talet försökte han laga »allt« 

i mikron. Det var lite överentusiastiskt! I dag 

använder han mikron mer sparsamt. Ny teknik 

har dock alltid lockat honom, så vad ser profes-

sor Klötzke i kökskristallkulan nu?

– På moderna restauranger lagas det mesta 

i ugn i dag. Professionella ugnar klara höga 

temperaturer, ånga, grill, fö
rinställda tillagnings-

program, exakt styrning av tid och temperatur 

samt att de har olika tillagningszoner. 

Hemmaugnar med � er pro� sfunktioner spås 

komma. Högt pris och hög energiförbrukning är 

baksidor. Därför ser Gert även andra möjligheter. 

– Ett komplement till 
ugnen blir sous vide-

matlagning. Det innebär att man har ett vatten-

bad med en s k cirkulator; en doppvärmare som 

håller exakt temperatur. Råvarorna vakuumför-

packas och tillagas i vattenbadet på låg tempera-

tur. Förutom att sm
akerna koncentreras och att 

även det segaste köttet blir supermört � nns det 

många fördelar: såväl låg energiförbrukning som 

att det är ett praktiskt sätt att i god tid förbereda 

såväl fest- so
m vardagsmat.

Vänd och kolla in hur enkel Gerts matlagning 

blir med pro� siga köksmaskiner.
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Med iPinium Tina kan du reducera mer än 80% av upptiningstiden och ofta med 50% mindre viktförlust eller mer. 
Samtidigt behåller du samma högkvalitativa och fräscha slutresultat på din mat.

Kort sagt kan man säga att iPinium Tina gör en revolutionerande skillnad när det gäller arbetsflöde och planering i storkök. 
Tack vare fräschören med att använda iPinium Tina är det inget problem att ersätta färska produkter med frysta.

    Upptiningstid med Upptiningstid med
    kylskåp eller kylrum iPinium Tina

Köttfärs  (90 kg)    36 timmar   6 timmar 
Tärnat/skivat nötkött (70 kg) 28 timmar   5 timmar 
Rostbiff (60 kg)    40 timmar  12 timmar 
Laxfilé (95 kg)    18 timmar   3 timmar 
Fläskkarré (100 kg)   21 timmar   4 timmar 
Lammkött (120 kg)   16 timmar   3 timmar 
Kycklingbröst (150 kg)   18 timmar   2 timmar 
Torskfilé (90 kg)    21 timmar   2 timmar 

    Viktförlust i  Viktförlust med
    kylskåp eller kylrum iPinium Tina

Köttfärs (90 kg)    10% (-9,0 kg)  4% (-3,6 kg)
Tärnat/skivat nötkött (70 kg) 9% (-6,3 kg)  4% (-2,8 kg) 
Rostbiff (60 kg)    9% (-5,4 kg)  3% (-1,8 kg)
Laxfilé (95 kg)    8% (-7,6 kg)  3% (-2,9 kg) 
Fläskkarré (100 kg)   6% (-6,0 kg)  3% (-3,0 kg)
Lammkött (120 kg)   6% (-7,2 kg)   3% (-3,6 kg)
Kycklingbröst (150 kg)   16% (-24,0 kg)  9% (-13,5 kg) 
Torskfilé (90 kg)    9% (-8,1 kg)  3% (-2,7 kg)

Så mycket kan du spara 
på ett år med iPinium Tina:

restaurang

250 
måltider/dag

280 arbets-
dagar/år

konferens-
anläggning
500 
måltider/dag

365 arbets-
dagar/år

personal-
matsal
1 800 
måltider/dag

250 arbets-
dagar/år

sjukhus

1 000 
måltider/dag

365 arbets-
dagar/år

centralkök

3 000 
måltider/dag

280 arbets-
dagar/år

55 975 kr

145 290 kr

286 594 kr
315 748 kr

668 719 kr



Råvara     Yttemperatur (börvärde)  Ungefärlig upptiningstid
    °C    timmar
Oxfilé      +1,0     3,5
Fransyska     +1,5     8,0
Fläskkarré     +1,5     6,0
Tärnat nötkött     +1,0     5,5
Kalvfilé      +1,0     3,0
Kycklingfilé     +1,0     2,5
Kyckling, hel, 1 kg    +1,5     6,0
Torskfilé, vattenglacerad, styckfryst  +1,0     1,5
Hälleflundra, ca. 30 kg    +2,0     8,0
Laxfilé      +1,0     3,0
Lax, hel, 4-5 kg     +1,5     6,0
Kattfisk, hel     +1,5     6,0
Räkor, vattenglacerade, styckfrysta  +1,0     1,5
Kräftor, styckfrysta    +1,0     2,5
Pilgrimsmusslor     +1,0     1,5
Grönsaker     +1,0     0,5

Yttemperatur och upptiningstider

”Alla vet hur svårt det är 
att planera upptining av 
frysta råvaror i ett kök. 

Därför är det en stor 
fördel att både kunna 
planera och tina råvaror 
på ett hygieniskt och 
hälsosamt sätt.”

Andreas Forsström     
R & D iPinium

Då olika typer av livsmedel har olika fryspunkter, varierar yttemperaturens börvärde

Exempel på fryspunkter för olika typer av livsmedel:
Nötkött     -1,7 °C 
Griskött     -2,2 °C 
Fisk     -2,5 °C
Grönsaker    -1,1 °C  
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”Det både syns och känns 
när något håller högsta 
klass. Våra kunder kräver 
det bästa.”

Atle Björkman
Hotel Manager 

Royal Caribbean Cruises Limited

Teknisk specifikation
Egenskaper    iPinium Tina 1200 R   iPinium Tina180
Produktnummer    S500501101    S500600001
Bruttokapacitet (DIN 8952) –I.  1200     180
Kylenhet    Centralkyla    Inbyggd kompressor
Kontrollfunktion    Mekanisk    Mekanisk
Termostat    Elektronisk    Elektronisk
Termometer    Digital     Digital
Utvändiga mått – mm:
  Längd    1140     830
  Djup/med öppen dörr  840/1850    795/1300
  Höjd    2100     1060
Invändiga mått – mm:
  Bredd    945     400
  Djup    685     640
  Höjd    1670     600
Vattenanslutning    Ø ¾”     Ø ¾”
Avloppsanslutning   Självfall mot golvbrunn i front  Ø ¾”
Antal dörrar    1     1
Dörrhängning    Höger sida    Höger sida
Effekt kompressor – kW   -     0,3
Max fasström - A   9,1     8,0
Kylmedel    R134a     R134a
Kylmedelsvikt – kg   -     0,9
Kyleffekt – kW    1,5     0,4
Förångartemperatur - °C   -5     -10
Total effekt – kW   4     1,5
Nettovikt – kg    250     150
Nätspänning    400V, 3N, 50Hz   230V, 1N, 50Hz



Tina är bara en av 
kryddorna i iPiniumfamiljen

Det är intresset för god mat som gör att vi finns till. 
Som gör att vi lockas till produkter som förhöjer upplevelsen av smak. Vi har privilegiet att erbjuda 

högkvalitativa och unika produkter inom kök, matlagning, 
beredning och förvaring av mat.

Varje dag hittar vi detaljer som höjer känslan för matlagningen. 
Små och stora kvalitetsförbättringar, miljö och energibesparande finesser 

samt ny design som går hand i hand med hälsomyndigheternas krav.

Vår vision är att göra din matlagning både roligare och lättare och dessutom ge dig ett smakrikare slutresultat. 
Självklart med en bättre miljö och ekonomi i åtanke.

Har du några som helst frågor rörande våra produkter, 
eller kanske en egen idé som underlättar 

livet i köket, är du varmt välkommen att höra av dig.

”När man ser de fördelar som 
iPinium-produkterna ger är det 
roligt att vara kock och få med-
verka till att också vanliga kon-
sumenter nu kan använda proff-
sprodukter. 

Jag hittar bara mer och mer 
möjligheter – från frukost via 
lunch till middagstillagning!”

Gert Klötzke    
professor i gastronomi vid Umeå 

Universitet, mångårig chef för svenska 
kocklandslaget

”Kökskonsultens uppgift är att desig-
na professionella kök med bra flöden 
för att optimera logistiken. Upptining 
av råvaror är en stor del i detta flöde 
vilket varit svårt att lösa i brist på ad-
ekvat  utrustning.

Upptiningsskåpet iPinium Tina har 
de egenskaper och tekniska lösningar 
som krävs för ett bra resultat. Skåpet 
är något som vi inom branschen efter-
frågat och löser logistiken med frysta 
råvaror. 

iPinium Tina uppfyller även med god 
marginal myndighetens krav för en 
kontrollerad och säker upptining.”

Inge Dahlgren    
storkökskonsult / kökschef
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Färsk kräfta

Fryst kräfta och färsktinad
med iPinium Tina 

Fryst kräfta och traditionellt tinad

Vid traditionell upptining (bild 3) 
bildas en mörk “sköld”.

När kräftan färsktinas med iPinium 
Tina (bild 2) är kräftan fortfarande som 
färsk. 



www.iPinium.se

Tina är bara en av 
kryddorna i iPiniumfamiljen

Det är intresset för god mat som gör att vi finns till. 
Som gör att vi lockas till produkter som förhöjer upplevelsen av smak. Vi har privilegiet att erbjuda 

högkvalitativa och unika produkter inom kök, matlagning, 
beredning och förvaring av mat.

Varje dag hittar vi detaljer som höjer känslan för matlagningen. 
Små och stora kvalitetsförbättringar, miljö och energibesparande finesser 

samt ny design som går hand i hand med hälsomyndigheternas krav.

Vår vision är att göra din matlagning både roligare och lättare och dessutom ge dig ett smakrikare slutresultat. 
Självklart med en bättre miljö och ekonomi i åtanke.

Har du några som helst frågor rörande våra produkter, 
eller kanske en egen idé som underlättar 

livet i köket, är du varmt välkommen att höra av dig.



  www.iPinium.se  


