
Optimal binding, 
god farvedannelse 

og -stabilitet

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7



KREATIVE IDEER
Med Kreative Ideer kan du nemt og hurtigt hente 
inspiration til nye opskrifter og blive opdateret 
med de seneste trends. 

Kreative Ideer består af mange forskellige 
brochurer, som indeholder inspirationsmateriale 
inden for produktkategorier og anledninger. 

Alle opskrifter er testet mht. produktion og smag 
- og du kan derfor være sikker på et godt resultat hos 
både dig og dine kunder. 

Kreative Ideer bliver løbende opdateret og er således 
en sammensætning af nye trends og vore kunders 
salgssucceser.

Brug de Kreative Ideer til:
• Inspirationsmateriale 
• Nem og hurtig måde at blive opdateret
• Nye salgsmuligheder
• Fokus på salgssucceser 

Vi håber denne brochure vil give dig ny inspiration 
– og husk, hvis du har spørgsmål til opskrifterne eller 
brug for anden rådgivning, er du velkommen til at 
kontakte din fagkonsulent eller kundeservice på 
86 42 96 66.



GRILLPØLSE  
MED KANTAREL OG URTER

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7

Opskriftnr. 27-0436

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
4,000	kg	 Brystflæsk	u/svær	og	ben
2,000 kg Isvand
0,300	kg	 Kantarel/Urte	marinade	(G10660)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,075	 kg	 Kogesalt,	fint	raffineret	(DK99015)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,040 kg Tomatsnips 9 mm. (E6230)
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
0,020 kg Persille, Skåret 2-5 mm. (E4720)
	 	 Lammetarm	26/28	(DK99036)

FREMSTILLING:
• Svinekød	og	brystflæsk	hakkes	hver	for	sig	igennem	 

5 mm hulskiven.
• Svinekødet kommes i lynhakkeren og lynes tørt nogle  
omgange,	hvorefter	Lynprofi	FC	7,	alt	saltet,	samt	3/4	 
af isvandet tilsættes.

• Når	dette	er	lynet	til	en	bindefars	tilsættes	brystflæsk,	 
Profrisk	EU,	Kantarel/Urte	marinade	og	det	resterende	 
isvand.

• Lynes til en god emulsion og den ønskede grovhed er  
opnået. 

• Tomatsnips og Persille, skåret tilsættes ved de sidste  
par omgange.

• Sluttemperatur	12-14°C.	

STOPNING:
• Farsen	stoppes	i	Lammetarm	26/28	(DK99036). 

TØRRING:
• Ved	50°C	i	ca.	30	min.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).

RYGNING:
• Ved	70°C	i	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået	(tid	og	temperatur	er	vejledende). 

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.	
• Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer.



GROV 
ITALIENER

Opskriftnr. 27-0444

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
4,000	kg	 Brystflæsk	u/svær	og	ben
2,000 kg Isvand
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,075	 kg	 Kogesalt,	fint	raffineret	(DK99015)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,150 kg Krydderiblanding Italiensk Finocchio (I06580)
0,015 kg Rosmarin, Skåret (E5600)
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
	 	 Lammetarm	26/28	(DK99036)

FREMSTILLING:
• Svinekød	og	brystflæsk	hakkes	igennem	5	mm	 

hulskiven.
• Kødet	håndæltes	med	salt	og	Lynprofi	FC	7,	og	 

isvandet tilsættes gradvist.
• Når en god emulsion er opnået tilsættes Krydderi- 

blanding Finocchio, Rosmarin og Profrisk EU og æltes  
med	til	det	er	jævnt	fordelt	i	farsen.

• Sluttemperatur	12-14°C.  
Tip:	Farsen	kan	ligeledes	mixes	på	lynhakker	(baglæns	 
kørsel) eller røres på røremaskine. 

STOPNING:
• Farsen	stoppes	i	Lammetarm	26/28	(DK99036). 

TØRRING:
• Ved	50°C	i	ca.	30	min.(tid	og	temperatur	er	vejledende).	

RYGNING:
• Ved	70°C	i	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået	(tid	og	temperatur	er	vejledende). 

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.	
• Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7



RØGET PAPRIKA  
PØLSE

Opskriftnr. 27-0445

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
1,000 kg Oksekød (8-14% fedt)
3,000	kg	 Snitter	u/svær
2,000 kg Isvand
0,100	 kg	 Kogesalt,	fint	raffineret	(DK99015)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,100 kg Debreziner, Zigeunersalami, Paprikapølse,  
  Kabanossy (I26330)
0,100 kg Røget Paprika (EM11735)
0,100 kg Paprikasnips Grøn, 2-3 mm. (E8690)
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
	 	 Lammetarm	26/28	(DK99036)

FREMSTILLING:
• Svinekød, oksekød og snitter hakkes hver for sig  

igennem 5 mm hulskiven.
• Svine- og oksekødet fyldes i lynhakkeren og lynes  
tørt	nogle	omgange,	hvorefter	saltet	og	1/3	af	isvandet	 
tilsættes.

• Når	det	er	lynet	fint	ud	tilsættes	Lynprofi	FC	7,	og	det	 
resterende isvand tilsættes gradvist. Der lynes til en  
god emulsion er opnået.

• De hakkede snitter tilsættes, og der lynes til den  
ønskede grovhed er opnået.

• Debreziner - Zigeunersalami - Paprikapølse - Kabanossy,  
Røget Paprika, Paprikasnips og Profrisk EU tilsættes  
ved	de	sidste	par	omgange	og	lynes/mixes	med	til	de	 
er	jævnt	fordelt	i	farsen.

• Sluttemperatur	ca.	12-14°C.	

STOPNING:
• Farsen	stoppes	i	lammetarme	kal.	26/28	(DK99036)	 

eller anden ønsket tarm.   

TØRRING:
• Ved	45°C	i	ca.	20	min.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).

RYGNING:
• Ved	70°C	i	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået	(tid	og	temperatur	er	vejledende). 

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.
• Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer.

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7



GRILLPØLSE
DOBBELT	BACON

Opskriftnr. 27-0446

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
2,000	kg	 Snitter	u/svær
2,000 kg Røget bacon
2,000 kg Isvand
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,175 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
	 	 Svinetarme	28/30	100	Yards	i	pose	m/lage	 
  A Kvalitet (DK99030)

FREMSTILLING:
• Svinekød og snitter hakkes hver for sig igennem 5 mm  

hulskiven.
• Bacon hakkes igennem 8 mm hulskiven.
• Svinekødet fyldes i lynhakkeren og lynes tørt nogle  
omgange,	hvorefter	Nitritsaltet	og	1/3	af	isvandet	 
tilsættes.

• Når	det	er	lynet	fint	ud	tilsættes	Lynprofi	FC	7,	og	det	 
resterende isvand tilsættes gradvist. Der lynes til en  
god emulsion er opnået.

• De hakkede snitter tilsættes, og der lynes til den  
ønskede grovhed er opnået.

• Det hakkede bacon og Bacon Flavoured Rub tilsættes  
ved	de	sidste	par	omgange	og	lynes/mixes	med	til	det	 
er	jævnt	fordelt	i	farsen.

• Sluttemperatur	ca.	12-14°C.			

STOPNING:
• Farsen	stoppes	i	svinetarme	kal.	28/30	(DK99030)	eller	 

anden ønsket tarm. 

TØRRING:
• Ved	45°C	i	ca.	20	min.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).

RYGNING:
• Ved	70°C	i	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået	(tid	og	temperatur	er	vejledende). 

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.
• Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer.

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7



URTEGRILLPØLSE
MED	SYLTEDE	HVIDLØG

Opskriftnr. 27-0441

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
4,000	kg	 Snitter	u/svær
2,000 kg Isvand
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,075	 kg	 Kogesalt,	fint	raffineret	(DK99015)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,100 kg Dekora Middelhavskrydderi Antisaft (G82770)
0,050 kg Thüringer Stege- & Grillpølse (I27720)
0,150	 kg	 Hvidløg,	syltede,	drænet
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
	 	 Lammetarm	26/28	(DK99036)

FREMSTILLING:
• Svinekød og snitter hakkes hver for sig igennem 5 mm  

hulskiven.
• Svinekødet fyldes i lynhakkeren og lynes tørt nogle  
omgange,	hvorefter	saltet	og	1/3	af	isvandet	tilsættes.

• Når	det	er	lynet	fint	ud	tilsættes	Lynprofi	FC	7,	og	det	 
resterende isvand tilsættes gradvist. Der lynes til en  
god emulsion er opnået.

• De hakkede snitter tilsættes, og der lynes til den  
ønskede grovhed er opnået.

• De drænede syltede hvidløg hakkes og tilsættes  
sammen med Dekora Middelhavskrydderi Antisaft,  
Thüringer Stege- & Grillpølse og Profrisk EU ved de  
sidste	par	omgange	og	lynes/mixes	med	til	det	er	jævnt	 
fordelt i farsen.

• Sluttemperatur	ca.	12-14°C.		

STOPNING:
• Farsen	stoppes	i	lammetarme	kal.	26/28	(DK99036)	 

eller anden ønsket tarm. 

TØRRING:
• Ved	45°C	i	ca.	20	min.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).

RYGNING:
• Ved	70°C	i	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået	(tid	og	temperatur	er	vejledende). 

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.
• Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer.

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7



TACO	
FRANKFURTER

Opskriftnr. 27-0442

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
1,000 kg Oksekød (8-14% fedt)
3,000	kg	 Snitter	u/svær
2,000 kg Isvand
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,100	 kg	 Kogesalt,	fint	raffineret	(DK99015)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,100	 kg	 Krydderiblanding	Mexican	Fajita	(I37870)
0,050 kg Paprikasnips, Rød 2-3 mm. (E8680)
0,050 kg Paprikasnips Grøn, 2-3 mm. (E8690)
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
	 	 Svinetarme	28/30	100	Yards	i	pose	m/lage	 
  A Kvalitet (DK99030)

FREMSTILLING:
• Svinekød, oksekød og snitter hakkes hver for sig  

igennem 5 mm hulskiven.
• Svine- og oksekødet fyldes i lynhakkeren og lynes tørt  
nogle	omgange,	hvorefter	saltet	og	1/3	af	isvandet	 
tilsættes.

• Når	det	er	lynet	fint	ud	tilsættes	Lynprofi	FC	7	og	det	 
resterende isvand tilsættes gradvist. Der lynes til en  
god emulsion er opnået.

• De hakkede snitter tilsættes, og der lynes til den  
ønskede grovhed er opnået.

• Krydderiblanding	til	Mexican	Fajita,	Paprikasnips	og	 
Profrisk EU tilsættes ved de sidste par omgange og  
lynes/mixes	med	til	det	er	jævnt	fordelt	i	farsen.

• Sluttemperatur	ca.	12-14°C.		

STOPNING:
• Farsen	stoppes	Svinetarme	28/30	(DK99030)	eller	 

anden ønsket tarm. 

TØRRING:
• Ved	50°C	i	ca.	30	min.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).

RYGNING:
• Ved	70°C	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået	(tid	og	temperatur	er	vejledende). 

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.	 
Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer.

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7



GRILLPØLSE  
MED BRIE OG ROSMARIN

Opskriftnr. 27-0447

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
1,000 kg Oksekød (8-14% fedt)
3,000	kg	 Snitter	u/svær
2,000 kg Isvand
0,100 kg Nitritsalt (DK40011) 
0,050	kg	 Kogesalt,	fint	raffineret	(DK99015)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,100	 kg	 Dekora®Hvidløg/Rosmarin	(G82190)
0,750 kg Brie
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
	 	 Lammetarm	26/28	(DK99036)	

FREMSTILLING:
• Svinekød, oksekød og snitter hakkes hver for sig  

igennem 5 mm hulskiven.
• Svine- og oksekødet fyldes i lynhakkeren og lynes tørt  
nogle	omgange,	hvorefter	saltet	og	1/3	af	isvandet	 
tilsættes.

• Når	det	er	lynet	fint	ud	tilsættes	Lynprofi	FC	7,	og	det	 
resterende isvand tilsættes gradvist. Der lynes til en  
god emulsion er opnået.

• De hakkede snitter tilsættes, og der lynes til den  
ønskede grovhed er opnået.

• Brien skæres i mindre stykker og tilsættes sammen  
med	Dekora	Hvidløg/Rosmarin	og	Profrisk	EU	ved	de	 
sidste	par	omgange	og	lynes/mixes	med	til	det	er	jævnt	 
fordelt i farsen.

• Sluttemperatur	ca.	12-14°C.		

STOPNING:
• Farsen	stoppes	i	lammetarme	kal.	26/28	(DK99036)	 

eller anden ønsket tarm. 

TØRRING:
• Ved	45°C	i	ca.	20	min.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).	

RYGNING:
• Ved	70°C	i	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.
• Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer.

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7



GRILLPØLSE 
TOMAT
Opskriftnr. 27-0448

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
1,000 kg Oksekød (8-14% fedt)
3,000	kg	 Snitter	u/svær
2,000 kg Isvand
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,050	kg	 Kogesalt,	fint	raffineret	(DK99015)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,150 kg Tomat Rub (G10930)
0,075 kg Tomatsnips 9 mm. (E6230)
0,050	kg	 Krydderblanding	til	Wiener/frankfurter	Rød	 
  (I08420)
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
	 	 Svinetarme	28/30	100	Yards	i	pose	m/lage	 
  A Kvalitet (DK99030)

FREMSTILLING:
• Svinekød, oksekød og snitter hakkes hver for sig  

igennem 5 mm hulskiven.
• Svine- og oksekødet fyldes i lynhakkeren og lynes tørt  
nogle	omgange,	hvorefter	saltet	og	1/3	af	isvandet	 
tilsættes.

• Når	det	er	lynet	fint	ud	tilsættes	Lynprofi	FC	7,	og	det	 
resterende isvand tilsættes gradvist. Der lynes til en  
god emulsion er opnået.

• De hakkede snitter tilsættes, og der lynes til den  
ønskede grovhed er opnået.

• Krydderiblanding	til	Wiener/frankfurter	Rød,	Tomat	 
Rub, Tomatsnips og Profrisk EU tilsættes ved de sidste  
par	omgange	og	lynes/mixes	med	til	det	er	jævnt	 
fordelt i farsen.

• Sluttemperatur	ca.	12-14°C. 

STOPNING:
• Farsen	stoppes	i	svinetarme	kal.	28/30	(DK99030)	eller	 

anden ønsket tarm.  

TØRRING:
• Ved	45°C	i	ca.	20	min.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).	

RYGNING:
• Ved	70°C	i	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået	(tid	og	temperatur	er	vejledende).	 

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.
• Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer.	

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7



BEEF	GYROS	
PØLSE

Opskriftnr. 27-0443

INGREDIENSER:
8,000 kg Oksekød (18-20% fedt)
2,000 kg Isvand
0,100	 kg	 Kogesalt,	fint	raffineret	(DK99015)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,070	kg	 Lynprofi	FC	7	(I09090)
0,030 kg Profrisk EU (I41360)
0,150 kg Dekora®Gyros (I34260)
0,100 kg Løg, tørrede 2-5 mm (E7000)
	 	 Lammetarm	26/28	(DK99036)	

FREMSTILLING:
• Oksekødet hakkes igennem 5 mm hulskiven.
• Cirka	halvdelen	af	oksekødet	fyldes	i	lynhakkeren	og	 
lynes	tørt	nogle	omgange,	hvorefter	alt	saltet	og	1/3	 
af isvandet tilsættes.

• Når	det	er	lynet	fint	ud	tilsættes	Lynprofi	FC	7,	og	det	 
resterende isvand tilsættes gradvist. Der lynes til en  
god emulsion er opnået.

• Det resterende oksekød tilsættes sammen med Dekora  
Gyros,	Løg	2-5	mm	og	Profrisk	EU	og	der	mixes	til	det	 
er	jævnt	fordelt	i	farsen.

• Sluttemperatur	ca.	12-14°C.	 

STOPNING:
• Farsen	stoppes	i	lammetarme	kal.	26/28	(DK99036)	 

eller anden ønsket tarm.  

TØRRING:
• Ved	45°C	i	ca.	20	min.	(tid	og	temperatur	er	vejledende).	

RYGNING:
• Ved	70°C	i	ca.	30	min.	eller	til	den	ønskede	farve	er	 
opnået	(tid	og	temperatur	er	vejledende).	 

KOGNING:
• Ved	80°C	til	en	kernetemperatur	på	75°C.
• Afkøles	fra	65°C	til	under	10°C	på	max.	3	timer.

KREATIVE IDEER
GRILLPØLSER - LYNPROFI FC7
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 MOGUNTIA A/S  l  Agerskellet 50-56  l  DK-8920 Randers NV  l  Tlf. +45 86 42 96 66  l  www.moguntia.dk


