KREATIVE IDEER
TUBLIN POSER

Tørmodning
af kød
- med mere
smag

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
TUBLIN POSER

BRESAOLA
Opskriftnr. 59-0066

INGREDIENSER:

10,000kg Okseinderlår
0,700 kg Rødvin
0,250 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0,200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
0,125 kg Nitritsalt (DK40011)
0,100 kg Peber, Sort, Fin Knust (E6340)
0,100 kg Hvidløg, Granuleret. (E0800)
0,020 kg Vita-Rot (I42700)
		 Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

FREMSTILLING:

• Okseinderlårerne afpudses og tilskæres.
• Alt salt og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt
ind i kødet.
• Tilsæt Profrisk Optimal og rødvin, der ligeledes gnides
godt ind i kødet.
• Hvis muligt kommes kødet i tumbleren, hvor det kører
30 min. så Profrisk Optimal bliver godt arbejdet ind i
kødet.
• Peber, Sort, Fin Knust og Hvidløg, Granuleret fyldes i
tumbleren, og der køres i ca. 1 min. således, at krydderiet
bliver ligeligt fordelt på kødet.

SALTNING:

• Kødet saltes i vacuumpose i ca. 7-14 dage, hvor det
vendes flere gange under forløbet.

BEHANDLING/MODNING:

• Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning 1-2 timer gerne på riste.
• Kødet vacuumpakkes igen i Tublin 5 poser og lægges
til modning på køl.
• Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 8-10 uger.

RYGNING:

• Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag min.
30-60 min. efter smag for at hæmme skimmeldannelse.

EFTERMODNING:

• Kødet kan eftermodnes efter smag.
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LOMO
Opskriftnr. 59-0065

INGREDIENSER:

10,000kg Svinefilet
0,250 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0,200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
0,125 kg Nitritsalt (DK40011)
0,100 kg Paprika, Rosen (E2795)
0,030 kg Hvidløg, Granuleret. (E0800)
0,020 kg Vita-Rot (I42700)
		 Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

FREMSTILLING:

• Svinefileten tilskæres.
• Alt salt og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt
ind i kødet.
• Tilsæt Profrisk Optimal, der ligeledes gnides godt ind i
kødet.
• Hvis muligt kommes kødet i en tumbler, hvor det kører
30 min. så Profrisk Optimal bliver godt arbejdet ind i
kødet.
• Paprika Rosen og Hvidløg, Granuleret fyldes i tumbleren,
og der køres i ca. 1 min. således, at krydderiet bliver
ligeligt fordelt på kødet.

SALTNING:

• Kødet saltes i vacuumpose i ca. 7-14 dage, hvor det
vendes flere gange under forløbet.

BEHANDLING/MODNING:

• Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning 1-2 timer gerne på riste.
• Kødet vacuumpakkes igen i Tublin 5 poser og lægges til
modning på køl.
• Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 8-10 uger.

RYGNING:

• Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag min.
30-60 min. efter smag for at hæmme skimmeldannelse.

EFTERMODNING:

• Kødet kan eftermodnes efter smag.
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COPPA
Opskriftnr. 59-0067

INGREDIENSER:
10,000kg
0,250 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,125 kg
0,020 kg
		

Nakkefilet
Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
Hvidløg/Rosmarin krydderiblanding (G82190)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Vita-Rot (I42700)
Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

FREMSTILLING:

• Nakkefileterne afpudses og skæres i passende stykker.
• Alt salt og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt ind
i kødet.
• Tilsæt Profrisk Optimal, der ligeledes gnides godt ind i
kødet.
• Hvis muligt kommes kødet i en tumbler, hvor det kører
30 min. så Profrisk Optimal bliver godt arbejdet ind i
kødet.
• Hvidløg/Rosmarin krydderiblanding fyldes i tumbleren,
og der køres i ca. 1 min. således, at krydderiet bliver
ligeligt fordelt på kødet.

SALTNING:

• Kødet saltes i vacuumpose i ca. 7-14 dage, hvor det
vendes flere gange under forløbet.

BEHANDLING/MODNING:

• Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning 1-2 timer gerne på riste.
• Kødet vacuumpakkes igen i Tublin 5 poser og lægges
til modning på køl.
• Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 8-10 uger.

RYGNING:

• Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag min.
30-60 min. efter smag for at hæmme skimmeldannelse.

EFTERMODNING:

• Kødet kan eftermodnes efter smag.
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HVAD ER EN TUBLIN® POSE?
En Tublin® pose er ikke et emballeringsmateriale men en speciel
vakuumpose, der er velegnet til tørre-, ryge- eller modningsprocesser.
Posen anvendes ved tørmodning af kød og hjælper med at forbedre
sikkerhed og udbytte.
Under modningen fordamper det vand, der produceres under modningen uden at overfladen udtørrer eller at kødet inficeres med bakterier.
Posen beskytter nemlig mod indtrængning af bakterier og skimmelsporer.

TYPER AF TUBLIN® POSER?
Der findes flere forskellige typer Tublin® poser. Vi har valgt at tage
2 varianter på lager:
Tublin® 5
Tublin® 5

250 x 500 x 0,4 mm
400 x 700 x 0,4 mm

25 stk. pr. pose
25 stk. pr. pose

DK21510-00
DK21560-00

Tublin® 10
Tublin® 10

250 x 500 x 0,5 mm
400 x 700 x 0,5 mm

25 stk. pr. pose
25 stk. pr. pose

DK21520-00
DK21550-00

ANVENDELSE
Tublin® 5 anvendes til tørring af spegede kødstykker
Kødtyper: Gris, okse og lam
Produkttyper: Lomo, Coppa, Bresaola, skinker m.m.
Tublin® 10 anvendes til modning af rå/ferske kødstykker
Kødtyper: Okse og vildt
Produkttyper: Højreb, oksefilet, rib-eye m.m.
NB: Tublin® 10 kan desuden også anvendes til
Grisekam Dry Age
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SVEJSNING
Tublin® poserne er fremstillet i et nylon baseret materiale.
Pas på da poserne kan smelte ved for høj varme. Derfor skal du være
opmærksom på svejsetråden i din maskine.

HVORFOR ANVENDE TUBLIN® POSER
Svaret er simpelt - du sparer tid, og der er mindre spild ved afpudsning
efter modning.

TIDLIGERE PROCES				TUBLIN® PROCES
1. Råvare udvælgelse/tilskæring			
2. Saltning/krydring					
3. Tørring						
4. Modning i kølerum				
5. Afvaskning					
6. Sættes i modningsrum og podes			
7. Afvaskning					
8. Modningsrum					
9. Afvaskning
10. Modningsrum
11. Afvaskning
12. Modningsrum
13. Afvaskning
14. Ønsket fasthed er opnået
15. Tørre
16. Vakuumpakkes og klar til salg

1. Råvare udvælgelse/tilskæring
2. Saltning/krydring
3. Tørring
4. Pakning/modning i Tublin® pose
5. Afvaskning
6. Ønsket fasthed er opnået
7. Tørre
8. Vakuumpakkes og klar til salg

MERE SMAG
Husk at du kan tilføre ekstra smag inden pakning i Tublin® poserne
med bl.a. MOGUNTIAS mange krydderiblandinger.
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TØRRET OKSEKØD MED
FERMENTERET SMAG
Opskriftnr. 59-0072

INGREDIENSER:
10,000kg
0,300 kg
0,250 kg
0,200 kg
0,125 kg
0,020 kg
		

Okseyderlår, afpudset
RFB Middelhavs Spegepølse (G88190)
Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Vita-Rot (I42700)
Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

FREMSTILLING:

• Okseyderlårene afpudses og tilskæres.
• Alt salt og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt ind
i kødet.
• Tilsæt Profrisk Optimal, der ligeledes gnides godt ind i
kødet.
• Hvis muligt kommes kødet i tumbleren, hvor det kører
30 min. så Profrisk Optimal bliver godt arbejdet ind i
kødet.
• RFB Middelhavs Spegepølse kommes i tumbleren, og
der køres i ca. 1 min. således, at krydderiet bliver ligeligt
fordelt på kødet.

SALTNING:

• Kødet saltes i vacuumpose i ca. 7-14 dage, hvor det
vendes flere gange under forløbet.

BEHANDLING/MODNING:

• Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning 1-2 timer gerne på riste.
• Kødet vacuumpakkes igen i Tublin 5 poser og lægges
til modning på køl.
• Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 8-10 uger.

RYGNING:

• Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag min.
30-60 min. efter smag for at hæmme skimmeldannelse.

EFTERMODNING:

• Kødet kan eftermodnes efter smag.
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SPEGESKINKE
Opskriftnr. 59-0068

INGREDIENSER:
10,000kg
0,250 kg
0,200 kg
0,125 kg
0,150 kg
0,020 kg
0,050 kg
		

Skinkeyderlår m/svær
Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Westfalenstolz Krydderi (I42210)
Vita-Rot (I42700)
Peber, Sort, Fin Knust (E6340)
Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

FREMSTILLING:

• Skinkeyderlårene tilskæres.
• Alt salt og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt ind
i kødet.
• Tilsæt Profrisk Optimal, der ligeledes gnides godt ind i
kødet.
• Hvis muligt kommes kødet i en tumbler, hvor det kører
30 min. så Profrisk Optimal bliver godt arbejdet ind i
kødet.
• Westfalenstolz krydderi og peber, sort, fin knust fyldes
i tumbleren, og der køres i ca. 1 min. således, at krydderiet bliver ligeligt fordelt på kødet.

SALTNING:

• Kødet saltes i vacuumpose i ca. 14 dage, hvor det
vendes flere gange under forløbet.

BEHANDLING/MODNING:

• Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning 1-2 timer gerne på riste.
• Kødet vacuumpakkes igen i Tublin 5 poser og lægges
til modning på køl.
• Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 10-14 uger.

RYGNING:

• Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag min.
30-60 min. efter smag for at hæmme skimmeldannelse.

EFTERMODNING:

• Kødet kan eftermodnes efter smag.
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TØRRET OKSEKØD MED
PASTRAMIKRYDDERI
Opskriftnr. 59-0073

INGREDIENSER:
10,000kg
0,250 kg
0,200 kg
0,125 kg
0,020 kg
0,200 kg
		

Oksetykkam
Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Nitritsalt (DK40011)
Vita-Rot (I42700)
Dekora Pastrami (I59722)
Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

FREMSTILLING:

• Oksetykkam afpudses og tilskæres.
• Alt salt og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt
ind i kødet.
• Tilsæt Profrisk Optimal, der ligeledes gnides godt ind i
kødet.
• Hvis muligt kommes kødet i tumbleren, hvor det kører
30 min. så Profrisk Optimal bliver godt arbejdet ind i
kødet.
• Dekora Pastrami i tumbleren, og der køres i ca. 1 min.
således, at krydderiet bliver ligeligt fordelt på kødet.

SALTNING:

• Kødet saltes i vacuumpose i ca. 7-14 dage, hvor det
vendes flere gange under forløbet.

BEHANDLING/MODNING:

• Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning 1-2 timer gerne på riste.
• Kødet vacuumpakkes igen i Tublin 5 poser og lægges
til modning på køl.
• Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 8-10 uger.

RYGNING:

• Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag min.
30-60 min. efter smag for at hæmme skimmeldannelse.

EFTERMODNING:

• Kødet kan eftermodnes efter smag.

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

MOGUNTIA A/S

l

Agerskellet 50-56

l

DK-8920 Randers NV

l Tlf. +45 86 42 96 66 l www.moguntia.dk

