
PRODUKTFOKUS
Efterårsidéer til frokostbordet

...altid ringe til din fagkonsulent eller 
kundeservice og få gode råd og ideer. 
Vi er altid parate til at finde en løsning 
til dig.
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Komplet pølseblanding, der kan tilsættes  
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).

Amerikansk inspireret med en sød/stærk, 
røget smag af chili, koriander, fennikel og 
hvidløg.

ANDEPATÉ M/ÆBLER OG VALNØDDER
Opskr i f t s  nummer:  33-0093

Indhold
4,000 kg Andebryst u/ben, m/skind
2,000 kg Andelever
0,800 kg Spæk u/svær
1,000 kg Varm suppe
0,350 kg Pate, Ardenner FB (I02150)
0,080 kg Nitritsalt (DK40011)
0,080 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
0,080 kg Æblegranulat, 1 kg (E1520)
0,300 kg Valnødder, hakkede
 Flexi-box Laval (DK98202)                        
8,690 Kg

Fremstilling
• Andebrysterne og spækket koges hver for sig ved  

80°C til en kernetemperatur på 68°C.
• Suppen holdes varm.
• Andeleveren hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• De kogte andebryster og spækket hakkes på  

3 mm hulskiven, hvorefter det lynes med saltet,  
den afvejede mængde Ardenner Pate FB og varm  
suppe.

• Der lynes til en god emulsion er opnået. 
• Den hakkede andelever tilsættes. 
• Æblegranulaten og valnødderne køres med de sidste  

par omgange.
• Patemassen fyldes i Flexi-box Laval. 

            

Tilberedning
• Bages i vandbad ved 100°C til en kernetemperatur  

på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.
• Efter afkøling pyntes pateerne med sky (I07800) og  

RØGET OG KOGT SKINKEPØLSE MED AND  
OG HVIDLØG/ROSMARIN
Opskr i f t s  nummer:  22-0083

Indhold
2,000 kg Andekød u/ben og skind
4,600 kg Skinkeklump u/fedt og sener
3,000 kg Is/vand
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,150 kg Schinkat 500 (I44010)
0,100 kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
0,100 kg Dekora Hvidløg/rosmarin (G82190) 
 Dantarm Faser I klar, kal. 55/40 (T65048)    
10,050 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Skinkeklumperne hakkes gennem 13 mm hulskiven. 
• Andekødet afpudses og skæres i tern af 2 x 2 cm.
• Skinkekødet håndæltes med salt, Schinkat 500 og Dekora 

Hvidløg/rosmarin. Der æltes til tørstofferne er godt fordelt.
• Herefter tilsættes isvandet gradvist og der æltes til en god 

binding er opnået. 
• Til sidst vendes andeternene i farsen.
• Farsen sættes i kølerummet natten over og næste dag æltes 

farsen godt igennem inden stopning.    

Stopning
• Farsen stoppes i Dantarm Faser I klar, kal. 55/40. 

Tørring
• Ved 60°C i 40-50 min. 

Rygning
• Ved 60-65°C i ca. 45 min. eller til den ønskede farve  

er opnået. 

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

Gode og smagfulde idéer 
til frokostbordet med et lille twist.
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ORANGEMARINERET ANDEBRYST  
MED LAKRIDS CRUNCH
Opskr i f t s  nummer:  83-1042

Indhold
1,000 kg Andebryst m/skind
0,100 kg Dekora Marilet California (I09360)
0,020 kg Mandelsplitter
0,020 kg Lakridspulver (DK98580)                   
1,140 Kg

Fremstilling
• Skindsiden på andebrysterne ridses i tern og marineres i 

den afvejede mængde Dekora Marilet California.
• Mandelsplitter og Lakridspulver blandes og skindsiden 

på andebrysterne vendes heri. 
            

Tilberedning
• Steges i en forvarmet ovn ved 175°C i ca. 30-35 min. 

eller til en kernetemperatur på 75°C. 
• Lad andebrystet hvile 10 min. før udskæring. 

SPICY BRIE MED CHOKOLADE OG MARCIPAN
Opskr i f t s  nummer:  106-0022

Indhold
0,050 kg Krydderpanade Mexican Cornflakes (I91330)
0,100 kg Rittersport med marcipan
0,450 kg Flødeost, naturel
0,900 kg Brie, hel                                                    
1,500 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Det meste af flødeosten røres sammen med chokolade med 

marcipan skåret i små stykker.
• Brien halveres vandret. 
• Smøreost med chokolade og marcipan fordeles på den ene 

halvdel, og den anden halvdel lægges på.
• Den resterende smøreost smøres på kanten af den sammen-

lagte brie, hvorefter kanten vendes i den knuste Krydder-
panade Mexican Cornflakes.    

Komplet pølseblanding, der kan tilsættes  
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).

Amerikansk inspireret med en sød/stærk, 
røget smag af chili, koriander, fennikel og 
hvidløg.

Gode og smagfulde idéer 
til frokostbordet med et lille twist.


