
Ekstra smag 
til kødet

- nemt, hurtigt og med 
mange fordele

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE



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
SPRÆNGTE SVINESTEGE

KRYDDERSPRÆNGT  
SKINKECULOTTE - PASTRAMI 

Opskriftnr. 52-0386

INGREDIENSER:
5,000 kg Skinkeculotte
0,750 kg Lagetilvækst
0,100 kg Dekora Pastrami (I59720)

Sprøjtelage/kummelage
10,000 kg Koldt vand
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,600 kg Salfos F Krydderurter (I44990)
 
FREMSTILLING:
• Kødet sprøjtes med en tilvækst på 15%. 
• Lægges derefter i samme lage ca. 20 timer for gennemsaltning.
• Efter endt saltning vendes fedtsiden af culotten i den afvejede 

mængde Dekora Pastrami.    

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175 °C i ca. 35-40 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C. 
• Stegen bør gennemsteges, da den er stiksaltet.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 



COGNAC MARINERET 
KRYDDERSPRÆNGT SVINEFILET

Opskriftnr. 52-0371

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE

INGREDIENSER:
1,000 kg Svinefilet
0,100 kg Lagetilvækst
0,100 kg Dekora Marilet Cognac (G86630)
 Look stegefilm (D77332)
 Snøregarn (DK20920)

Sprøjtelage/kummelage
10,000  kg Koldt vand
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,600 kg Salfos F Honning (I08250)

FREMSTILLING:
• Kødet sprøjtes med en tilvækst på 10%. 
• Lægges i samme lage ca. 20 timer for gennemsaltning.
• Efter endt saltning marineres fileterne i den afvejede mængde 

Dekora Marilet Cognac.
• Fileterne pakkes til sidst ind i stegefilm, hvorefter de snøres.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i forvarmet ovn ved 160°C i ca. 50 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C. 
• Lad stegen hvile ca. 10 min. før udskæring.
• Bør gennemsteges da fileten er stiksaltet. 



Sprængte svinestege
med smag...

SALFOS F
Hvis du ønsker at give dine  
svinestege smag så prøv Salfos F, som 
er en pulverblanding til  
fremstilling af lage med fosfat.

Salfos F er nem og hurtig at  
anvende og giver dine produkter  
en god afrundet smag af krydderier

Vælg mellem:

Salfos F Honning
(varenr. I08250) 

Salfos F Jamaica
(varenr. I98770) 

Salfos F Krydderurter
(varenr. I44990) 

Så nemt er det...

0,400 kg nitritsalt

q

0,500 kg kogesalt

11,500 kg lage

0,600 kg Salfos F

10,000 kg vand        

Denne lage er beregnet ud af 15% tilvækst. 

Flere fordele
• Bevirker en ensartet gennem-

saltning 
• Optimal og stabil farvedannelse
• Mindsker koge- og stegesvindet 

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE



KRYDDERSPRÆNGT  
SKINKEFILET
- PROVENCE

SENNEPS MARINERET  
KRYDDERSPRÆNGT  
SVINEFILET

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE

Opskriftnr. 52-0388

INGREDIENSER:
5,000 kg Svinefilet
0,500 kg Lagetilvækst
0,500 kg Dekora Marilet Kryddersennep (I91820)
 Look stegefilm (D77332)
 Snøregarn (DK20920)

Sprøjtelage/kummelage
10,000 kg Koldt vand
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,600 kg Salfos F Honning (I08250)
 
FREMSTILLING:
• Kødet sprøjtes med en tilvækst på 10%. 
• Lægges i samme lage ca. 20 timer for gennemsaltning.
• Efter endt saltning marineres fileterne i den afvejede mængde 

Dekora Marilet Kryddersennep. 
• Fileterne pakkes ind i stegefilm, hvorefter de snøres.   

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i forvarmet ovn ved 160°C i ca. 60 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C.
• Lad stegen hvile ca. 10 min. før udskæring. 
• Bør gennemsteges da fileten er stiksaltet. 

Opskriftnr. 52-0453

INGREDIENSER:
5,000 kg Skinkeyderlår u/svær
0,500 kg Lagetilvækst
0,050 kg Dekora Provence (I53510)
 Look stegefilm (D77332)
 Snøregarn (DK20920)

Sprøjtelage/kummelage
10,000  kg Koldt vand
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,600 kg Salfos Krydderurter (I44990)

 FREMSTILLING:
• Kødet sprøjtes med en tilvækst på 10%. 
• Lægges i samme lage ca. 20 timer for gennemsaltning.
• Efter endt saltning krydres spæksiden af fileterne i den  

afvejede mængde Dekora Provence.
• Fileterne pakkes ind i stegefilm, hvorefter de snøres.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i forvarmet ovn ved 160°C i ca. 60 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C. 
• Lad stegen hvile ca. 10 min. før udskæring.
• Bør gennemsteges da fileten er stiksaltet. 



KRYDDERSPRÆNGT  
SKINKECULOTTE
- MEXICO

HONNING/ORANGE  
KRYDDERSPRÆNGT 
SKINKEKLUMP M/NØDDER

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE

Opskriftnr. 52-0280

INGREDIENSER:
1,000 kg Skinkeklump u/fedt og sener
0,150 kg Lagetilvækst
0,100 kg Hasselnøddeflager

Sprøjtelage/kummelage
10,000 kg Koldt vand
0,600 kg Salfos F Honning (I08250)
0,480 kg Akaciehonning
1,000 kg Appelsinjuice
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
 
FREMSTILLING:
• Svineklumperne sprøjtes med en tilvækst på 15%. 
• Lægges i samme lage i ca. 20 timer for gennemsaltning.
• Efter saltning vendes fedtkanten i den afvejede mængde  

hasselnøddeflager.   

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 160°C i ca. 50 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C.
• Stegen bør gennemsteges, da den er stiksaltet. 

Opskriftnr. 52-0387

INGREDIENSER:
5,000 kg Skinkeculotte
0,750 kg Lagetilvækst
0,150  kg Dekora Mexico Rød (G83860)

Sprøjtelage/kummelage
10,000  kg Koldt vand
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,600 kg Salfos F Jamaica (I98770)

 FREMSTILLING:
• Kødet sprøjtes med en tilvækst på 15%.
• Lægges derefter i samme lage ca. 20 timer for gennemsaltning.
• Efter endt saltning vendes fedtsiden af culotten i den afvejede 

mængde Dekora Mexico Rød.  

TILBEREDNING HOS FORBRUGER:
• Steges i en forvarmet ovn ved 160°C i ca 35-40 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C. 
• Stegen bør gennemsteges da den er stiksaltet.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 



KRYDDERSPRÆNGT SKINKESTEG  
- KRYDDERURTER 

Opskriftnr. 52-0454

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE

INGREDIENSER:
5,000 kg Skinkeyderlår u/svær
0,500 kg Lagetilvækst
0,050 kg Dekora Middelhavskrydderi Antisaft, 1 kg (G82770)

Sprøjtelage/kummelage
10,000  kg Koldt vand
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,600 kg Salfos F Krydderurter (I44990)

 FREMSTILLING:
• Kødet sprøjtes med en tilvækst på 10%. 
• Lægges i samme lage ca. 20 timer for gennemsaltning.
• Efter endt saltning krydres spæksiden af skinken med den  

afvejede mængde Dekora Middelhavskrydderi Antisaft.   

TILBEREDNING:
• Steges i forvarmet ovn ved 175 °C i ca. 60 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C. 
• Lad stegen hvile ca. 10 min. før udskæring.
• Bør gennemsteges da stegen er stiksaltet. 



ORANGEMARINERET
SVINEFILET 

Opskriftnr. 52-0450

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinefilet
0,400 kg Lagetilvækst
0,400 kg Dekora Marilet California (I09360)

Sprøjtelage/kummelage
10,000  kg Koldt vand
0,500 kg Nitritsalt (DK40011)
0,400 kg Kogesalt (DK99015)
0,600 kg Kasslat, flydende (I42370)

 FREMSTILLING:
• Fileterne tilskæres, hvorefter de lægges i lagen i ca. 48 timer.
• Lad fileterne dryppe godt af for saltlage, inden de marineres i den 

afvejede mængde Dekora Marilet California. 

TILBEREDNING:
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca 75 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.



GRILLNAKKE
PESTO MARINERET 

Opskriftnr. 52-0456

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE

INGREDIENSER:
4,000 kg Nakkefilet
0,400 kg Lagetilvækst
0,400 kg Dekora Marilet Rød Pesto (I36200)
0,300 kg Koldt vand til opblødning
0,100 kg Dekora Julieschka (I51490)
  Snøregarn (DK20920)

Sprøjtelage/kummelage
10,000  kg Koldt vand
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,600 kg Kasslat Flydende (I42370)

FREMSTILLING:
• Nakkefileterne flækkes ud til et fladt stykke og sprøjtes med  

en tilvækst på 10%. 
• Kødet saltes i samme lage i 6-8 timer for gennemsaltning.
• Dekora Julieschka opblødes i koldt vand. 
• Lad henstå til vandet er opsuget.
• Efter saltning marineres kødet med den afvejede mængde  

Dekora Marilet Rød Pesto.
• Den opblødte Julieschka fordeles på stykkerne af nakkefilet,  

som derefter rulles og snøres med Snøregarn, rød/hvid.

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i forvarmet ovn ved 175°C i ca. 50 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C. 
• Lad stegen hvile ca. 10 min. før udskæring.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 
• Bør gennemsteges da stegen er stiksaltet.



INDISK KARRY  
MARINERET GRILLFILET 

Opskriftnr. 52-0455

KREATIVE IDEER
SPRÆNGTE SVINESTEGE

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinefilet
0,400 kg Lagetilvækst
0,400 kg Dekora Marilet Indisk Karry (I37360)
0,180  kg Koldt vand til opblødning
0,060 kg Dekora Julieschka (I51490)
  Snøregarn (DK20920)

Sprøjtelage/kummelage
10,000 Kg Koldt vand
0,400 kg Nitritsalt (DK40011)
0,500 kg Kogesalt (DK99015)
0,600 kg Kasslat Flydende (I42370)

 

FREMSTILLING:
• Svinefileterne tilskæres og sprøjtes med en tilvækst på 10%. 
• Kødet saltes i samme lage natten over for gennemsaltning.
• Dekora Julieschka opblødes i koldt vand. 
• Lad henstå til vandet er opsuget.
• Efter saltning laves der en lomme inden under hinden  

hvorefter fileterne marineres med den afvejede mængde 
Dekora Marilet Indisk Karry.

• Den opblødte Dekora Julieschka fyldes ind under hinden og 
fileten snøres med Snøregarn, rød/hvid.  

Tilberedning hos forbruger:
• Steges i forvarmet ovn ved 175°C i ca. 50 min. eller til en  

kernetemperatur på 75°C. 
• Lad stegen hvile ca. 10 min. før udskæring.
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill. 
• Bør gennemsteges da fileten er stiksaltet.
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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


