KREATIVE IDEER
SPEGEPØLSER

Lidt ud
over det
sædvanlige

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.

KREATIVE IDEER
SPEGEPØLSER

GROV SPEGEPØLSE
HVIDLØG/ROSMARIN
Opskriftnr. 11-0029

INGREDIENSER:
5,500 Kg
3,000 Kg
1,500 Kg
0,200 Kg
0,100 Kg
0,100 Kg
0,060 Kg
0,050 Kg
0,006 Kg
		

Skinkekød, skært
Oksekød, hakket (8-12% fedt)
Spæk u/svær
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Dekora Hvidløg/rosmarin (G82190)
Ren GDL (I52362)
Dextrose, 1 kg (E2550)
Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900)
Hukki, kal. 105/63 m/snor Hammelkappe (T87706)

FREMSTILLING:

• Kød og spæk skæres i mindre stykker og skalfryses.
• Det skalfrosne kød og spæk hakkes igennem 8 mm hulskiven.
• Herefter æltes kødet med de øvrige ingredienser.
• Æltes grundigt sammen enten med hånden eller i en røremaskine.
• Sluttemperatur ca. 0°C.

STOPNING:

• Massen stoppes i Hukki, kal. 105/63 m/snor Hammelkappe.
• Kan også stoppes i oksebundender.
• Snøres og hænges op.

MODNING/RYGNING:
• Modning:
• Røg: 		
• Lufttørres:

I kølerum ved højst +5°C i 12 timer.
Ved 18-20°C.
Ved 15-18°C i 4-5 uger før salg.
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MIDDELHAV INSPIRERET
SPEGEPØLSE
Opskriftnr. 12-0014

INGREDIENSER:
4,000 Kg
4,000 Kg
2,000 Kg
0,300 Kg
0,100 Kg
0,200 Kg
0,006 Kg
		

Svinekød (8-14% fedt)
Oksekød (8-14% fedt)
Spæk u/svær
RFB Middelhavs Spegepølse 300 g (G88190)
Nitritsalt (DK40011)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900)
Hukki, kal. 85/50 Skimmel (T87705)

FREMSTILLING:

• Det ferske oksekød hakkes på 8 mm hulskive og stilles på køl.
• Det frosne svinekød lynes tørt nogle omgange, hvorefter RFB
Middelhavs Spegepølse og Rowu Ferm Westfalenlob tilsættes
og der lynes ned til 8-10 mm.
• Det frosne spæk tilsættes og det hele lynes ned til 6-8 mm.
• Saltet og det hakkede oksekød tilsættes og der mixes til det er
jævnt fordelt i farsen.
• Sluttemperatur 0°C.

STOPNING:

• Farsen stoppes straks i Hukki, kal. 85/50 Skimmel.

MODNING/RYGNING:
• Dag 1:
• Dag 3: 		
		
• Dag 7: 		
• Svind 15-20%:
		
		

Modning på røgstænger ved 12-22°C i 1-2 døgn
Rygning modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8
timer til den ønskede farve og smag er opnået.
Eftermodning på køl ved max. 5°C.
Når der er opnået et vægttab på min. 15-20%
i forhold til pølsens vægt lige efter stopning,
er pølsen klar til salg.
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SPICY PEPPERONI
SPEGEPØLSE
Opskriftnr. 12-0016

INGREDIENSER:
5,000 Kg
3,000 Kg
2,000 Kg
0,300 Kg
0,230 Kg
0,100 Kg
0,100 Kg
0,006 Kg
		

Svinekød (8-14% fedt)
Oksekød (8-14% fedt)
Spæk u/svær
RFB Italiensk Spegepølse (I96091)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Krydderiblanding Pepperoni (I08160)
Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900)
Hukki kal. 60/50 Sort/Hvid elastisk gitternet (T87412)

FREMSTILLING:

• Det ferske oksekød hakkes på 8 mm hulskive og stilles på køl.
• Det frosne svinekød lynes tørt nogle omgange, hvorefter RFB
Italiensk Spegepølse og Rowu Ferm Westfalenlob tilsættes og
der lynes ned til 8-10 mm.
• Det frosne spæk tilsættes og det hele lynes ned til 6-8 mm.
• Saltet, Krydderiblanding Pepperoni og det hakkede oksekød
tilsættes og der mixes til det er jævnt fordelt i farsen.
• Sluttemperatur 0°C.

STOPNING:

• Stoppes i Hukki kal. 60/50 Sort/Hvid elastisk gitternet.

MODNING/RYGNING:
• Dag 1: 		
• Dag 3: 		
		
• Dag 7: 		
• Svind 15-20%:
		
		

Modning på røgstænger ved 12-22°C i 1-2 døgn.
Rygning modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8
timer til den ønskede farve og smag er opnået.
Eftermodning på køl ved max. 5°C.
Når der er opnået et vægttab på min. 15-20%
i forhold til pølsens vægt lige efter stopning,
er pølsen klar til salg.
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KROSALAMI
MED SENNEPSKORN
Opskriftnr. 13-0221

INGREDIENSER:
4,000 Kg
4,000 Kg
2,000 Kg
0,050 Kg
0,230 Kg
0,100 Kg
0,200 Kg
0,075 Kg
0,006 Kg
		
		

Svinekød (3-6% fedt)
Oksekød (3-6% fedt)
Rygspæk u/svær
Ren GDL (I52362)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Rowunit til Spegepølse Westfalenlob (I15271)
Sennep, gul, hel, 1 kg (E8900)
Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900)
Hukki, kal. 105/50, rød/hvid wabennet, KF,
rød/hvid sløjfe (T87698)

FREMSTILLING:

• Det frosne okse- og svinekød lynes sammen med Rowu Ferm
Westfalenlob og Ren GDL ned til ca. 2-4 mm.
• Det frosne spæk og Rowunit Westfalenlob iblandes og det
hele lynes ned til 2-3 mm.
• Saltet og Sennep, gul, hel, tilsættes ved de sidste omgange.
• Sluttemperatur ca. 0°C.

STOPNING:

• Stoppes i Hukki, kal. 105/50, rød/hvid wabennet, KF, rød/hvid sløjfe.

MODNING/RYGNING:
• Dag 1: 		
• Dag 3: 		
• 		
• Dag 7: 		
• Svind 15-20%:
		
		

Modning på røgstænger ved 12-22°C i 1-2 døgn
Rygning modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8
timer til den ønskede farve og smag er opnået.
Eftermodning på køl ved max. 5°C.
Når der er opnået et vægttab på min. 15-20%
i forhold til pølsens vægt lige efter stopning,
er pølsen klar til salg.
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OKSESPEGEPØLSE
À LA TOSCANA
Opskriftnr. 13-0251

INGREDIENSER:
8,000 Kg
2,000 Kg
0,300 Kg
0,230 Kg
0,100 Kg
0,100 Kg
0,006 Kg
		

Oksekød (8-14% fedt)
Spæk u/svær
RFB Middelhavs Spegepølse 300 g (G88190)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Krydderiblanding Toscana 1 kg (G23450)
Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900)
THukki V kal. 60/50, rød/sort elastiknet (T87411)

FREMSTILLING:

• Det frosne okse- og svinekød (÷10°C) lynes sammen med RFB
Middelhavs Spegepølse og Rowu Ferm Westfalenlob ned til 2-4 mm.
• Det frosne spæk iblandes, og det hele lynes ned til 2-3 mm.
• Saltet og Krydderiblanding Toscana tilsættes ved de sidste omgange
og køres med så det bliver jævnt fordelt i farsen.
• Sluttemperatur 0°C

STOPNING:

• Farsen stoppes straks i Hukki V kal. 60/50, rød/sort elastiknet.

MODNING/RYGNING:
• Dag 1: 		
• Dag 3: 		
		
• Dag 7: 		
• Svind 15-20%:
		
		

Modning på røgstænger ved 12-22°C i 1-2 døgn
Rygning modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8 		
timer til den ønskede farve og smag er opnået.
Eftermodning på køl ved max. 5°C.
Når der er opnået et vægttab på min. 15-20%
i forhold til pølsens vægt lige efter stopning,
er pølsen klar til salg.
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PEBERSPEGEPØLSE
MED VESTERHAVSOST
Opskriftnr. 13-0252

INGREDIENSER:
4,000 Kg
4,000 Kg
2,000 Kg
0,500 Kg
0,300 Kg
0,230 Kg
0,100 Kg
0,040 Kg
0,006 Kg
		

Oksekød (8-14% fedt)
Svinekød (8-14% fedt)
Spæk u/svær
Vesterhavsost
RFB Pebersalami FB (I09120)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Peber, sort, hel (E0105)
Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900)
Hukki V, kal. 165/40 Dråbeform (T87707)

FREMSTILLING:

• Det frosne okse- og svinekød lynes sammen med RFB
Pebersalami og Rowu Ferm Westfalenlob ned til ca. 2-4 mm.
• Det frosne spæk iblandes og det hele lynes ned til 1-2 mm.
• Saltet, Vesterhavsost i små tern og Peber, sort, hel tilsættes ved de
sidste omgange og mixes med så det bliver jævnt fordelt i farsen.
• Sluttemperatur ca. 0°C

STOPNING:

• Farsen stoppes i Hukki V, kal. 165/40 Dråbeform.

MODNING/RYGNING:
• Dag 1: 		
• Dag 3: 		
		
• Dag 7: 		
• Svind 15-20%:
		
		

Modning på røgstænger ved 12-22°C i 1-2 døgn
Rygning modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8
timer til den ønskede farve og smag er opnået.
Eftermodning på køl ved max. 5°C.
Når der er opnået et vægttab på min. 15-20%
i forhold til pølsens vægt lige efter stopning,
er pølsen klar til salg.
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SPEGEPØLSE MED
VALNØDDER OG ÆBLER
Opskriftnr. 13-0255

INGREDIENSER:
4,000 Kg
4,000 Kg
2,000 Kg
0,300 Kg
0,230 Kg
0,100 Kg
0,300 Kg
0,100 Kg
0,006 Kg
		

Oksekød (8-14% fedt)
Svinekød (8-14% fedt)
Spæk u/svær
RFB Sønderjysk Spegepølse u/hvidløg (I07750)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Valnødder
Æblegranulat, 1 kg (E1520)
Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900)
Hukki, kal. 50/30, rød/hvid snornet (T87551)

FREMSTILLING:

• Det frosne okse- og svinekød lynes sammen med RFB
spegepølse m/hvidløg og Rowu Ferm Westfalenlob ned til
ca. 2-4 mm.
• Det frosne spæk iblandes og det hele lynes ned til 1-2 mm.
• Saltet, valnødder og den afvejede mængde Æblegranulat tilsættes
og køres med de sidste omgange.
• Mixes/lynes til det er jævnt fordelt i farsen og den ønskede grovhed
er opnået.
• Sluttemperatur ca. 0°C.

STOPNING:

• Farsen stoppes straks i Hukki, kal. 50/30, rød/hvid snornet.

MODNING/RYGNING:
• Dag 1: 		
• Dag 3: 		
		
• Dag 7: 		
• Svind 15-20%:
		
		

Modning på røgstænger ved 12-22°C i 1-2 døgn
Rygning modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8
timer til den ønskede farve og smag er opnået.
Eftermodning på køl ved max. 5°C.
Når der er opnået et vægttab på min. 15-20%
i forhold til pølsens vægt lige efter stopning,
er pølsen klar til salg.
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UNGARSK PUSSTA
SPEGEPØLSE
Opskriftnr. 13-0256

INGREDIENSER:
3,500 Kg
3,500 Kg
3,000 Kg
0,200 Kg
0,100 Kg
0,080 Kg
0,080 Kg
		
0,050 Kg
0,050 Kg
0,010 Kg
0,006 Kg
		

Svinekød (8-14% fedt)
Oksekød (8-14% fedt)
Brystflæsk u/ben og svær
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Ren GDL (I52362)
Debreziner, Zigeunersalami, Paprikapølse,
Kabanossy, 1 kg (I26330)
Paprika, Edelsüss, 1 kg (E5220)
Dekora Pussta 1,5 Kg (I51430)
Vita-Rot, 1 kg (I42700)
Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900)
Textil, kal. 60/40, Ungarsk Pussta (T75918)

FREMSTILLING:

• Det frosne brystflæsk køres et par omgange i lynhakkeren
sammen med Ren GDL, Debreziner, Rowu Ferm Westfalenlob,
Vita-Rot og Paprika, Edelsüss.
• Det skalfrosne okse- og svinekød tilsættes og det hele køres til den
ønskede grovhedhed er opnået.
• Saltet og Dekora Pussta tilsættes ved de sidste omgange og køres
med så det bliver jævnt fordelt i farsen.
• Sluttemperatur 0°C.

STOPNING:

• Farsen stoppes straks i Textil, kal. 60/40, Ungarsk Pussta.

MODNING/RYGNING:
• Dag 1: 		
• Dag 3: 		
		
• Dag 7: 		
• Svind 15-20%:
		
		

Modning på røgstænger ved 12-22°C i 1-2 døgn
Rygning modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8
timer til den ønskede farve og smag er opnået.
Eftermodning på køl ved max. 5°C.
Når der er opnået et vægttab på min. 15-20%
i forhold til pølsens vægt lige efter stopning,
er pølsen klar til salg.
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Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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