
 TØRREDE SPECIALITETER

Specialiteter af  
høj kvalitet og med  

masser af smag

KREATIVE IDEER



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
TØRREDE SPECIALITETER

COPPA 

Opskriftnr. 59-0043

INGREDIENSER:
10,000 kg Nakkefilet
0,200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
0,120 kg Nitritsalt (DK40011)
0,265 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0,016 kg Vita-Rot (I42700)
0,200 kg Dekora Hvidløg/Rosmarin (G82190)
  Hukki VFX, Traditionel, kal. 100,  
  opstokket 20 meter pr. rulle (T87711-53)

FREMSTILLING:
• Nakkefileterne afpudses og tilskæres.
• Tøringredienserne blandes sammen og gnides  

godt ind i kødet.
• Tilsæt Profrisk Optimal, der ligeledes gnides godt  

ind i kødet.
• Nakkefileterne kommes op i tumbleren, hvor  

det kører 30 min. så Profrisk Optimal bliver godt 
arbejdet ind i kødet.

• Dekora Hvidløg/Rosmarin fyldes i tumbleren, og der 
køres i ca. 1 min således, at krydderiet bliver ligeligt 
fordelt på kødet.

STOPNING:
• De krydrede nakkefileter kommes i Hukkitarm,  

clipses og hænges på røgstativ.

MODNING:
• Kødet modnes i ca. 10 dage ved 5-10°C.

RYGNING:
• Ryges let ved 18-20°C. 

EFTERMODNING:
• Eftermodnes i ca. 10 dage.

FORDELE VED AT  
ANVENDE HUKKITARM

• Efterlader ikke struktur i kødet

• Pænere og ensartet form

• Kontrollerer væskeudtrækket  

 og tørrer dermed hurtigt

• Beskytter produktet

• Bedre hygiejne



BRESAOLA 

Opskriftnr. 59-0033

INGREDIENSER:
10,000kg Okseinderlår u/fedt og sener 
1,000 kg Lagetilvækst 

Sprøjtelage/kummelage 
9,300 kg Koldt vand  
1,250 kg Kogesalt (DK99015)  
1,000 kg Nitritsalt (DK40011)  
1,200  kg Dextrose (E2550)  
0,700 kg Rødvin (økologisk)  
0,100 kg Fortex flydende hvidløg(I42050)  
0,060 kg Rowu Ferm Fermento (I19930)
  Hukki VFX, Traditionel, kal. 100,  
  opstokket 20 meter pr. rulle (T87711-53) 

FREMSTILLING:
• Kødet sprøjtes med en tilvækst på 10% og tumbles  

efterfølgende ca. 60 min.

STOPNING:
• Stoppes i Hukkitarm og clipses.    

MODNING/RYGNING: 
Tid Temp.  °C Relativ  

fugtighed %
Rygning

24 timer 23-25 85-90

24 timer 20-22 80-85

Til ønsket 
farve og smag

20-22 - Rygning

5 døgn 20-22 75-80

14-21 døgn 28-20 70-75
 
• Efterfølgende vacuumpakkes inderlåret og det 

eftermodnes i kølerum i 7 døgn inden salg.
• Ovenstående skema skal ses som vejledende og 

varierer fra kunde til kunde.

FORDELE VED AT  
ANVENDE HUKKITARM

• Efterlader ikke struktur i kødet

• Pænere og ensartet form

• Kontrollerer væskeudtrækket  

 og tørrer dermed hurtigt

• Beskytter produktet

• Bedre hygiejne
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                                                           © Indasia 

SALTBLANDING TIL SPEGEDE
KØDSTYKKER - SALTET I VAKUUM 

Opskriftnr. 59-0012

INGREDIENSER:
2,500 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
1,000 kg Rå Schinkat R (I42191)
1,000 kg Nitritsalt (DK40011)
1,000 kg Westfalenstolz Krydderi (I42211)

FREMSTILLING:
• Ovennævnte blandes godt sammen.
• Pr. kg fersk skinke afvejes 100 g af blandingen.
• Skinken gnides godt ind med saltblandingen og 

kommes sammen med det tiloversblevne salt i en 
vakuumpose, og der trækkes vakuum.

• Lægges derefter i et rum med helst 6-10°C og 
vendes ca. hver 2.-3. dag under saltningsstiden.

SALTNINGSTIDER VEJLEDENDE:
Hele skinker (8-10 kg): 30 dg., 30 dg. modning
Rulleskinker: 21 dg., 21 dg. modning
Rulleskinker (over 4 kg): 25 dg., 25 dg. modning
Spaltskinker: 18 dg., 21 dg. modning
Stegeflæsk: 6 dg., ingen modning
Dyrekølle: 10 dg., 10 dg. modning
Nøddeskinker (klump): 10 dg., 10 dg. modning
Skinkespæk: 8 dg., 10 dg. modning    

MODNING/RYGNING: 
• Ingen udvanding.
• Modningen skal foregå ved en luftfugtighed på 

70-80% og med en vis luftcirkulation samt ligge på 
planker, så vandet kan løbe væk.

• Herefter koldryges skinkerne ved 20-22°C indtil den 
ønskede smag og farve er opnået.

• Ved fremstilling af spegeskinker er den optimale 
temperatur for saltning og eftermodning mellem 
6°C og 10°C.

• Da vi ikke på grund af farvedannelsen og farvesta-
biliteten kan anbefale dig at salte under +4°C, skal vi 
anbefale saltning i vakuumpose.

• Ved saltrum skal vi anbefale kombineret tør- og 
vådsaltning.

• Generelt vil kødstykker med et spæklag på 1,5-3 cm 
give bedre færdigprodukter end hvis kødstykkerne 
har for tyndt et spæklag.
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PANCHETTA 

Opskriftnr. 59-0052

INGREDIENSER:
10,000 kg Brystflæsk u/svær og ben
0,200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
0,120 kg Nitritsalt (DK40011)
0,265 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0,016 kg Vita-Rot (I42700)
0,200 kg Dekora Middelhavskrydderi Antisaft (G82770)
  Hukki VFX, Traditionel, kal. 100,  
  opstokket 20 meter pr. rulle (T87711-53)

FREMSTILLING:
• Brystflæsket tilskæres og afpudses.
• Tøringredienserne blandes sammen og gnides godt  

ind i kødet.
• Tilsæt Profrisk Optimal, der ligeledes gnides godt ind  

i kødet.
• Brystflæsket kommes op i tumbleren, hvor det kører  

30 min., så Profrisk Optimal bliver godt arbejdet ind  
i kødet.

• Dekora Middelhavskrydderi fyldes i tumbleren, og der 
køres i ca. 1 min således, at krydderiet bliver ligeligt 
fordelt på kødet.

STOPNING:
• De krydrede stykker brystflæsk rulles og kommes  

i Hukkitarm (alternativt kogenet), clipses og hænges 
på røgstativ  

MODNING:
• Kødet modnes i ca. 10 dage ved 5-10°C. 

RYGNING:
• Ryges let ved 18-20°C. 

EFTERMODNING:
• Eftermodnes i ca. 10 dage.

FORDELE VED AT  
ANVENDE HUKKITARM

• Efterlader ikke struktur i kødet

• Pænere og ensartet form

• Kontrollerer væskeudtrækket  

 og tørrer dermed hurtigt

• Beskytter produktet

• Bedre hygiejne
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LOMO 

Opskriftnr. 59-0042

INGREDIENSER:
10,000 kg  Svinefilet
0,300 kg RFB Middelhavs Spegepølse 300 g (G88190)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
0,100 kg Paprika, Rosen, 1 kg (E2795)
0,030 kg Hvidløg granuleret, 1 kg (E0800)
 
FREMSTILLING:
• Svinefileten tilskæres og snøres.
• RFB Middelhavs Spegepølse og salt blandes og  

drysses ud over kødet, som herefter vacuumpakkes.

MODNING:
• Kødet modnes i vacuumposen i ca. 10 dage, hvor det  

vendes flere gange under forløbet.     

BEHANDLING:
• Kødet tages ud af vacuumposen og det resterende  

salt/krydderiblanding skylles af.
• Herefter drysses kødet med den afvejede mængde  

Paprika, Rosen og Hvidløg, granuleret.
• Modnes på rist eller lignende i ca. 1 uge så kødet kan  

drænes.

RYGNING:
• Ryges let ved 18-20°C. 

EFTERMODNING:
• Kødet vacuumpakkes og eftermodnes i ca. 8 dage.

KREATIVE IDEER
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SPEGET SVINEFILET
- GYROS KRYDRET

SPEGET SVINEFILET
- PROVENCE KRYDRET
Opskriftnr. 59-0020

Opskriftnr. 59-0026

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinefilet
0,080 kg Rå Schinkat R (I42191)
0,080 kg Nitritsalt (DK40011)
0,030 kg Dekora Provence (I53511)

 FREMSTILLING:
• Svinefileten gnides godt med følgende blanding Rå Schinkat R, 

nitritsalt og Dekora Provence.
• Svinefileten kommes derefter i en vakuumpose sammen med  

den tiloversblevne krydderiblanding. 
• Lægges på køl i 4-5 uger, hvorefter svinefileten tages ud af 

vakuumposen og modnes i ca. 3-4 dage med luftcirkulation. 

TØRRING:
• Ved 20-22°C i ca. 2-3 timer. 

RYGNING:
• Ved 20-22°C i ca. 8 timer eller til den ønskede smag og farve  

er opnået.

INGREDIENSER:
4,000 kg Svinefilet
0,120 kg Tirolese (I42240)
0,080 kg Rå Schinkat R (I42191)
0,080 kg Nitritsalt (DK40011)
0,030 kg Dekora Gyros (I34260) 

 FREMSTILLING:
• Svinefileten gnides grundigt med krydderiblandingen,  

Rå Schinkat R og nitritsaltet.  

MODNING/RYGNING:
• Svinefileten lægges på køl i 5 dage, hvor man vender og gnider 

kødet hver 2. dag.
• Filet og overskydende krydderi vakuummeres og lægges på køl  

i 7 dage, hvor man vender kødet hver 2. dag.
• Svinefileten modner herefter 7 dage, afvaskes i koldt vand,  

hvorefter den koldryges indtil ønsket smag og farve.
• Kan evt. eftermodnes til ønsket fasthed.  

KREATIVE IDEER
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LANGTIDSSALTET
BACON 
Opskriftnr. 52-0283

INGREDIENSER:
10,000 kg Brystflæsk m/svær, u/ben
0,200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,040 kg Rå Schinkat R (I42191)
0,030 kg Dextrose (E2550)
0,020 kg Westfalenstolz Krydderi (I42211)
0,010 kg Rowu Ferm Fermento (I19930)

FREMSTILLING:
• Alle ingredienser blandes godt sammen.
• Det tilskårne brystflæsk saltes i vakuumposer,  

1 stk. i hver sammen med de øvrige ingredienser. 
• Vakuumposerne med indhold lægges i rum ved  

ca. 10°C i 14-16 dage, hvor de vendes og masseres  
2 gange om ugen (må ikke blive mælkehvid i lagen).

• Kødet tages ud af poserne og skylles med koldt vand,  
hvorefter baconen stroppes op (2 steder).

MODNING/RYGNING:
• Hænges til tørring i tørt rum med træk i 2-4 uger  

(skal være godt tørt).
• Ryges ved 16-18°C til den ønskede farve og smag  

er opnået.
• Vakuumpakkes og lægges i kølerum klar til salg.     

KREATIVE IDEER
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TYROLER SKINKE 

Opskriftnr. 59-0014

INGREDIENSER:
4,000 kg Skinke, hel m/ben (18% fedt)
0,120 kg Tirolese (I42240)
0,080 kg Nitritsalt (DK40011)
0,080 kg Rå Schinkat R (I42191)

FREMSTILLING:
• Skinken udbenes og inderlåret fraskæres, således at man har  

et plant kødstykke.
• Skinken gnides grundigt med krydderiblanding, Rå Schinkat R  

og nitritsaltet.

 
MODNING/RYGNING:
• Skinken lægges på køl i 5 dage, hvor man vender og gnider  

kødet hver 2. dag. 
• Kød og krydderi vakummeres og lægges på køl i 7 dage, hvor  

man vender kødet hver 2. dag. 
• Skinken modner herefter 7 dage, afvaskes i koldt vand, hvorefter 

den koldryges indtil ønsket smag og farve. 
• Kan evt. eftermodnes til ønsket fasthed.  

KREATIVE IDEER
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SPEGESKINKE 

Opskriftnr. 59-0032

INGREDIENSER:
10,000 kg Skinkeyderlår m/lårtunge og hoftestykke 
1,000 kg Lagetilvækst 

Sprøjtelage/kummelage 
10,000kg Koldt vand  
1,000 kg Kogesalt (DK99015)  
1,250 kg Nitritsalt (DK40011)  
1,200 kg Dextrose (E2550)  
0,060 kg Rowu Ferm Fermento (I19930) 

FREMSTILLING:
• Kødet sprøjtes med en tilvækst på 10%. 
• Tumbles efterfølgende ca. 60 min. 

STOPNING:
• Stoppes i net eller snøres.     

MODNING/RYGNING: 
Tid Temp.  °C Relativ  

fugtighed %
Rygning

24 timer 23-25 85-90

24 timer 20-22 80-85

Til ønsket 
farve og smag

20-22 - Rygning

5 døgn 20-22 75-80

14-21 døgn 28-20 70-75
 
• Efterfølgende vacuumpakkes yderlåret og det efter-

modnes i kølerum i 7 døgn inden salg.
• Ovenstående skema skal ses som vejledende og 

varierer fra kunde til kunde.
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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


