PRODUKTFOKUS
Rå Grillpølser med sikkerhed

Kuttermit C, OPTIMAL
Komplet pølseblanding, der kan tilsættes
Kuttermit C, OPTIMAL er en hjælpestofenten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).
blanding til fremstilling af rå grillpølser.
Sikrer
god binding,
farvestabilitet
og optimal
Amerikansk
inspireret
med en sød/stærk,
holdbarhed.
røget smag af chili, koriander, fennikel og
hvidløg.

SALSICCIA - ROSMARIN OPTIMAL
O p s k r i f t n r. : 2 6 - 0 1 6 1

Indhold
4,500
4,500
0,500
0,500
0,250
0,150
0,100
0,100

kg Svinekød (8-14% fedt)
kg Brystflæsk u/svær og ben
kg Isvand
kg Rødvin
kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
kg Dekora Hvidløg/Rosmarin (G82190)
kg Kuttermit KC 10 (G87770)
kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Lammetarm 18/20 (DK99034)
10,600 Kg

Fremstilling
• Svinekød og brystflæsk hakkes igennem 5 mm hulskiven.
• Kødet mixes efterfølgende grundigt med Kuttermit
KC 10 og salt, hvor vand og rødvin tilsættes gradvist.
• Blandes til en god emulsion er opnået.
• Profrisk Optimal og Dekora Hvidløg/Rosmarin tilsættes
til sidst og mixes med til det er jævnt fordelt i massen.
Stopning
• Farsen stoppes i lammetarm 18/20 (DK99034) eller
anden ønsket tarm.
Tip
• Pølsen kan sælges som en “snegl” med et grillspyd
igennem.

BONDEKONENES STEGEPØLSE OPTIMAL
O p s k r i f t n r. : 2 6 - 0 1 6 2

Indhold
9,000
1,000
0,250
0,100
0,100
0,150
0,025

kg Svinekød (18-20% fedt)
kg Isvand
kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
kg Kuttermit KC 10 (G87770)
kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
kg Rowunit til Bondekonens Stegepølse (I13401)
kg Ramsløg, Skåret (E2820)
Lammetarm 22/24 (DK99033)
10,625 Kg

Fremstilling
• Svinekødet hakkes igennem 5 mm hulskiven.
• Kødet mixes efterfølgende grundigt med Kuttermit KC 10
og salt, hvor vandet tilsættes gradvist.
• Blandes til en god emulsion er opnået.
• Profrisk Optimal, Ramsløg og Rowunit til Bondekonens
Stegepølse tilsættes til sidst og mixes med til det er jævnt
fordelt i massen.
Stopning
• Farsen stoppes i Lammetarm 22/24 (DK99033) eller
anden ønsket tarm.

PRODUKTFOKUS
Rå Grillpølser med sikkerhed

Profrisk Optimal, Flydende
Komplet pølseblanding, der kan tilsættes
Profrisk Optimal, Flydende er en blanding
enten kogesalt (koges) eller nitritsalt (ryges).
af lactat og acetat der giver optimal
beskyttelse mod vækst af bakterier såsom
Amerikansk
inspirereti levnedsmidler.
med en sød/stærk,
Listeria
og Salmonella
røget smag af chili, koriander, fennikel og
hvidløg.

CHORIZO OPTIMAL
O p s k r i f t n r. : 2 6 - 0 1 6 3

Indhold
4,500
4,500
1,000
0,250
0,100
0,100
0,150

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Svinekød (8-14% fedt)
Brystflæsk u/svær og ben
Isvand
Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
Kuttermit KC 10 (G87770)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Debreziner, Zigeunersalami,
Paprikapølse, Kabanossy (I26330)
Lammetarm 22/24 (DK99033)
10,600 Kg

MERGUEZ OPTIMAL
O p s k r i f t n r. : 2 6 - 0 1 6 4

Indhold

Fremstilling
• Kødet hakkes igennem 5 mm hulskiven.
• Kødet mixes efterfølgende grundigt med Kuttermit
KC 10 og salt, hvor vandet tilsættes gradvist.
• Blandes til en god emulsion er opnået.
• Profrisk Optimal og Debreziner, Zigeunersalami,
Paprikapølse, Kabanossy tilsættes til sidst og mixes
med til det er jævnt fordelt i massen.
Stopning
• Farsen stoppes i Lammetarm 22/24 (DK99033) eller
anden ønsket tarm.

9,000
1,000
0,250
0,150
0,100
0,100

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Oksekød (18-20% fedt)
Isvand
Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
Dekora Shish Kebab Antisaft (I37860)
Kuttermit KC 10 (G87770)
Kogesalt, fint raffineret (DK99015)
Lammetarm 22/24 (DK99033)
10,600 Kg

Fremstilling
• Oksekødet hakkes igennem 5 mm hulskiven.
• Kødet mixes efterfølgende grundigt med Kuttermit KC 10
og salt, hvor vandet tilsættes gradvist.
• Blandes til en god emulsion er opnået.
• Profrisk Optimal og Dekora Shish Kebab Antisaft tilsættes
til sidst og mixes med til det er jævnt fordelt i massen.
Stopning
• Farsen stoppes i Lammetarm 22/24 (DK99033) eller
anden ønsket tarm.
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