
PRODUKTFOKUS
Amerikansk inspirerede grillpølser

...altid ringe til din fagkonsulent og 
få gode råd og ideer til rå måltidsløs-
ninger, som passer til dit sortiment. 
Alle fagkonsulenter hos Indasia er 
faguddannet og er altid parate til at 
finde en løsning for dig.

GAUCHO GRILLER - RØGET
Opskr i f t s  nummer:  27-0403

Indhold
4,000 Kg Svinekød (8-14% fedt) 
3,500 Kg Snitter u/svær 
2,500 Kg Isvand 
0,850 Kg Krydderiblanding FB ‘Gaucho Griller’ (G23890) 
0,100 Kg Nitritsalt (DK40011) 
 Svinetarme 28/30 100 Yards i pose m/lage (DK99030) 
10,950 Kg

Fremstilling
• Svinekød og bovsnitter hakkes hver for sig igennem 3 mm hulskiven 

og stilles i kølerum. 
• Svinekødet kommes op i lynhakkeren og der lynes tørt nogle  

omgange hvorefter saltet, Krydderiblanding FB “Gaucho Griller”  
og 3/4 af isvandet tilsættes. 

• Når dette er lynet fint ud tilsættes de hakkede snitter og det 
resterende isvand. 

• Der lynes til en god emulsion og den ønskede grovhed er opnået.
• Sluttemperatur ca. 12-14°C. 

Stopning
• Stoppes i svinetarme 28/30 eller anden ønsket tarm.  

Tørring
• Ved 50°C i ca. 20 min.  

Rygning
• Ved 70°C i ca. 30 min. eller til en pæn gylden farve er opnået. 

Kogning
• Ved 80°C til en kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer.    
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GAUCHO GRILLER
UDEN MEL OG MÆLK

Komplet pølseblanding, der kan  
tilsættes enten kogesalt (koges) eller  
nitritsalt (ryges).   
Er desuden uden mel og mælk.

Sydamerikansk inspireret med en smag af 
løg, hvidløg, chili, spidskommen, allehånde 
og rødvin.
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HOT’N’SWEET CHILI GRILLER - RØGET
Opskr i f t s  nummer:  27-0404

Indhold
4,000 Kg Svinekød (8-14% fedt) 
3,500 Kg Snitter u/svær 
2,500 Kg Isvand 
0,850 Kg Krydderiblanding FB ‘Hot`n`Sweet Chili Griller’ (G23900) 
0,100 Kg Nitritsalt (DK40011) 
 Lammetarme 26/28 (DK99036)                                              
10,950 Kg

Fremstilling
• Svinekød og bovsnitter hakkes hver for sig igennem 3 mm hulskiven 

og stilles i kølerum. 
• Svinekødet kommes op i lynhakkeren og der lynes tørt nogle  

omgange hvorefter saltet, Krydderiblanding FB “Hot`n`Sweet  
Chili Griller” og 3/4 af isvandet tilsættes. 

• Når dette er lynet fint ud tilsættes de hakkede snitter og det 
resterende isvand. 

• Der lynes til en god emulsion og den ønskede grovhed er opnået. 
• Sluttemperatur ca. 12-14°C. 

Stopning
• Stoppes i lammetarme 26/28 eller anden ønsket tarm. 

Tørring
• Ved 50°C i ca. 20 min.    

Rygning
• Ved 70°C i ca. 30 min. eller til en pæn gylden farve er opnået.  

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

HOT’N’SWEET CHILI GRILLER
UDEN MEL OG MÆLK

Komplet pølseblanding, der kan  
tilsættes enten kogesalt (koges) eller  
nitritsalt (ryges).   
Er desuden uden mel og mælk.

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


