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Med Det Kreative Køkken kan du nemt 
og hurtigt hente inspiration til nye 
opskrifter og blive opdateret med de 
seneste trends. 

Det Kreative Køkken 
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. 
Det Kreative Køkken bliver 
løbende opdateret og er 
således en sammensætning 
af nye trends og vore 
kunders salgssucceser.

Brug Det Kreative Køkken 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.

DET KREATIVE KØKKEN
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Opskriftnr. 73-1240 

Indhold:  
 7,000 kg Svinekød (8-14% fedt) 
 2,500 kg Koldt vand 
 0,900 kg Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer (M85941)

10,400 kg

Fremstilling 
• Svinekødet hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer iblandes. 
• Vandet tilsættes gradvist og farsen æltes grundigt.

Tilberedning 
• Farsen formes med en ske og steges i fedtstof på en varm 
  pande til en kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Ingredienser: 
Er beregnet på det rå produkt. 
Svinekød 67%, vand 24%, kartoffelstivelse, salt, løg, fiber, dextrose, 
eddikepulver, krydderier (muskat, peber, paprika, koriander,  
allehånde, chili), rødebedepulver, krydderiekstrakt (paprika).

GRILLFRIKADELLER 
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GRILLFRIKADELLER  
     MED ÆBLE BBQ SAUCE

Opskriftnr: 73-1241

Indhold 
 7,000 kg Svinekød (8-14% fedt) 
 2,500 kg Koldt vand 
 1,000 kg Æble BBQ Sauce (DK98746) 
 0,900 kg Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer (M85941) 
 0,300 kg BBQ Rub (G23880)

11,700 kg

Fremstilling 
• Svinekødet hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer, Æble BBQ Sauce og  
 BBQ Rub iblandes. 
• Vandet tilsættes gradvist og farsen æltes grundigt.

Tilberedning 
• Farsen formes med en ske og steges i fedtstof på en varm  
  pande til en kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Ingredienser: 
Er beregnet på det rå produkt. 
Svinekød 60%, vand 21%, Æble BBQ Sauce 8,5% (sukker, 
æblepuré, vand, honning, brændevinseddike, salt, krydderier 
(paprika, hvidløg, chili, peber), modificeret majsstivelse (E 1422), 
løg, tomat, krydderiekstrakt (paprika), appelsinkoncentrat, 
stabilisator (E 415), konserveringsmiddel (E 202), røget 
salt, vegetabilsk olie (solsikke)), kartoffelstivelse, BBQ Rub 
(krydderier (paprika, chili, peber, cayenne), salt, rørsukker, løg, 
rapsolie, løvstikke, antiklumpningsmiddel (E 551)), salt, løg, 
fiber, dextrose, eddikepulver, krydderier (muskat, peber, paprika, 
koriander, allehånde, chili), rødbedepulver, krydderiekstrakt 
(paprika).
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Opskriftnr: 73-1251

Indhold 
 7,000 kg Svinekød (8-14% fedt) 
 2,500 kg Koldt vand 
 1,000 kg Røget Honning marinade (G86490) 
 0,900 kg Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer (M85941) 
 0,500 kg Pulled Spice (G86810) 
 0,500 kg Chorizopølse i skiver

12,400 kg

Fremstilling 
• Svinekødet hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer og Røget Honning   
 marinade iblandes. 
• Vandet tilsættes gradvist og farsen æltes grundigt. 
• Til sidst skæres Chorizo skiverne i små stykker og æltes i. 
• Farsen afvejes (ca. 125 g), formes til frikadeller og vendes med  
 den afvejede mængde Pulled Spice krydderi.

Tilberedning 
• Farsen steges i fedtstof på en varm pande til en  
  kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Ingredienser: 
Er beregnet på det rå produkt. 
Svinekød 56%, vand 21%, Røget Honning marinade 9% 
(vegetabilsk olie (raps, delvis hærdet), krydderier (løg, 
peber, røget koriander, paprika), salt, honning, sukker, tang, 
krydderiekstrakt), Pulled Spice 4% (salt, krydderier (paprika, 
løg, røget koriander, spidskommen, hvidløg, chili, persille), 
sukker, tomatpulver, krydderiekstrakt (paprika), tangpulver 
(kelp)), chorizo 3% (XXX), kartoffelstivelse, salt, løg, fiber, 
dextrose, eddikepulver, krydderier (muskat, peber, paprika, 
koriander, allehånde, chili), rødbedepulver, krydderiekstrakt 
(paprika).

GRILLFRIKADELLER  
      MED RØGET HONNING  
                           OG CHORIZO
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Opskriftnr. 73-1244 

Indhold:  
 7,000 kg Svinekød (8-14% fedt) 
 2,500 kg Koldt vand 
 1,000 kg Paprika Smokey marinade (G83470) 
 0,900 kg Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer (M85941) 
 0,100 kg Bacon i skiver

 11,500 kg

Fremstilling 
• Svinekødet hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer og Paprika Smokey 
  marinade iblandes. 
• Vandet tilsættes gradvist og farsen æltes grundigt. 
• Farsen formes med en ske og pakkes ind i 2 skiver bacon.

Tilberedning 
• Steges i ovn ved 175°C i ca. 15-20 min. til en   
  kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Ingredienser: 
Er beregnet på det rå produkt. 
Svinekød 61%, vand 21%, Paprika Smokey marinade 9% 
(vegetabilsk olie (raps, delvis hærdet), salt, krydderier (hvidløg, 
peber, røget koriander, paprika), dextrose, krydderiekstrakter 
(paprika, gurkemeje, chili)), kartoffelstivelse, salt, bacon 1% (XXX), 
løg, fiber, dextrose, eddikepulver, krydderier (muskat, peber, paprika, 
koriander, allehånde, chili), rødbedepulver, krydderiekstrakt (paprika).

GRILLFRIKADELLER  
 MED PAPRIKA
 SMOKEY OG BACON

GRILLFRIKADELLER  
      MED RØGET HONNING  
                           OG CHORIZO
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Ingredienser: 
Er beregnet på det rå produkt. 
Svinekød 60%, vand 21%, Æble BBQ Sauce 8,5% (sukker, æblepuré, 
vand, honning, brændevinseddike, salt, krydderier (paprika,  
hvidløg, chili, peber), modificeret majsstivelse (E 1422), løg, tomat, 
krydderiekstrakt (paprika), appelsinkoncentrat, stabilisator (E 415), 
konserveringsmiddel (E 202), røget salt, vegetabilsk olie (solsikke)), 
snackpølse 4% (XXX), kartoffelstivelse, BBQ Rub (krydderier 
(paprika, chili, peber, cayenne), salt, rørsukker, løg, rapsolie, løvstikke, 
antiklumpningsmiddel (E 551)), salt, løg, fiber, dextrose, eddikepulver, 
krydderier (muskat, peber, paprika, koriander, allehånde, chili), 
rødbedepulver, krydderiekstrakt (paprika).

GRILLRULLER MED  
      ÆBLE BBQ SAUCE   
      OG SNACK PØLSE
Opskriftnr. 73-1242 

Indhold:  
 7,000 kg Svinekød (8-14% fedt) 
 2,500 kg Koldt vand 
 1,000 kg Æble BBQ Sauce (DK98746) 
 0,900 kg Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer (M85941) 
 0,500 kg Snack pølse 
 0,300 kg BBQ Rub (G23880) 
       Grillspyd m/håndtag 150 mm, 
          250 stk./ps. (DK98011)

   12,200 kg

Fremstilling 
• Svinekødet hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer, Æble BBQ Sauce og  BBQ Rub iblandes. 
• Vandet tilsættes gradvist og farsen æltes grundigt.  
• Snack pølser skæres i små stykker på ca. ½ cm og  tilsættes til sidst i farsen. 
• Farsen afvejes (ca. 125 g) og formes til ruller. 
• Rullerne sættes på spyd 

Tilberedning 
• Steges i ovn ved 175°C i ca. 15-20-min. til en  kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.
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GRILLRULLER MED  
     NORDISK MARINADE  
                           OG OST

Opskriftnr: 73-1248

Indhold 
 7,000 kg Svinekød (8-14% fedt)  
 2,500 kg Koldt vand 
 1,000 kg Nordisk marinade (G89780) 
 1,000 kg Mozzarella, revet 
 0,900 kg Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer (M85941) 
      Grillspyd m/håndtag 150 mm, 
                250 stk./ps. (DK98011)

12,400 kg

Fremstilling 
• Svinekødet hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer, Nordisk marinade  
  og revet mozzarella iblandes. 
• Vandet tilsættes gradvist og farsen æltes grundigt. 
• Farsen afvejes (ca. 125 g) og formes til ruller. 
• Rullerne sættes på spyd

Tilberedning 
• Steges i ovn ved 175°C i ca. 15-20-min. til en  
  kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Ingredienser: 
Er beregnet på det rå produkt. 
Svinekød 56%, vand 21%, Nordisk marinade 8% (vegetabilsk 
olie (raps, delvis hærdet), krydderier (skalotteløg, hvidløg, chili, 
peber, ramsløg, persille), salt, peberfrugt, tomat, gulerødder, 
citronolie (solsikkeolie)), MOZZARELLA 8%, kartoffelstivelse, 
salt, løg, fiber, dextrose, eddikepulver, krydderier (muskat, 
peber, paprika, koriander, allehånde, chili), rødbedepulver, 
krydderiekstrakt (paprika).

GRILLRULLER MED  
      ÆBLE BBQ SAUCE   
      OG SNACK PØLSE
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Opskriftnr: 73-1249

Indhold 
 7,000 kg Svinekød (8-14% fedt) 
 2,500 kg Koldt vand 
 1,000 kg Røget Honning marinade (G86490) 
 0,900 kg Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer (M85941) 
 0,100 kg Bacon i skiver 
      Grillspyd m/håndtag 150 mm, 
                250 stk./ps. (DK98011)

11,500 kg

Fremstilling 
• Svinekødet hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer og Røget Honning  
 marinade iblandes. 
• Vandet tilsættes gradvist og farsen æltes grundigt.  
• Farsen afvejes (ca. 125 g), formes til ruller og omvikles med  
 bacon. 
• Rullerne sættes på spyd

Tilberedning 
• Steges i ovn ved 175°C i ca. 15-20 min. til en   
  kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

Ingredienser: 
Er beregnet på det rå produkt. 
Svinekød 61%, vand 21%, Røget Honning marinade 9% 
(vegetabilsk olie (raps, delvis hærdet), krydderier (løg, 
peber, røget koriander, paprika), salt, honning, sukker, 
tang, krydderiekstrakt), kartoffelstivelse, salt, bacon (XXX) 
1%, løg, fiber, dextrose, eddikepulver, krydderier (muskat, 
peber, paprika, koriander, allehånde, chili), rødbedepulver, 
krydderiekstrakt (paprika).

GRILLRULLER MED  
      RØGET HONNING  
                           OG BACON
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Ingredienser: 
Er beregnet på det rå produkt. 
Svinekød 61%, vand 21%, Paprika Smokey marinade 8% 
(vegetabilsk olie (raps, delvis hærdet), salt, krydderier (hvidløg, 
peber, røget koriander, paprika), dextrose, krydderiekstrakter 
(paprika, gurkemeje, chili)), Pulled Spice 3% (salt, krydderier 
(paprika, løg, røget koriander, spidskommen, hvidløg, chili, persille), 
sukker, tomatpulver, krydderiekstrakt (paprika), tangpulver (kelp)), 
chorizopølse 4% (XXX), kartoffelstivelse, salt, løg, fiber, dextrose, 
eddikepulver, krydderier (muskat, peber, paprika, koriander, 
allehånde, chili), rødbedepulver, krydderiekstrakt (paprika).

GRILLRULLER  
      MED PAPRIKA  
      SMOKEY OG CHORIZO
Opskriftnr. 73-1245 

Indhold:  
 7,000 kg Svinekød (8-14% fedt) 
 2,500 kg Koldt vand 
 1,000 kg Paprika Smokey marinade (G83470) 
 0,900 kg Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer (M85941) 
 0,500 kg Chorizopølse i skiver 
 0,500 kg Pulled Spice (G86810) 
       Grillspyd m/håndtag 150 mm, 
          250 stk./ps. (DK98011)

 12,400 kg

Fremstilling 
• Svinekødet hakkes gennem 3 mm hulskiven. 
• Rørt Krydderfars u. tilsætningsstoffer og Paprika Smokey  marinade iblandes. 
• Chorizo skiverne skæres i små stykker og æltes i. 
• Vandet tilsættes gradvist og farsen æltes grundigt. 
• Farsen afvejes (ca. 125 g), formes til ruller og vendes med  den afvejede mængde Pulled Spice krydderi. 
• Rullerne sættes på spyd 

Tilberedning 
• Steges i ovn ved 175°C i ca. 15-20 min. til en  kernetemperatur på 75°C. 
• Afkøles fra 65°C til under 10°C på max. 3 timer. 
• Er ligeledes velegnet til kuglegrill.

GRILLRULLER MED  
      RØGET HONNING  
                           OG BACON
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MOGUNTIA A/S  l  Agerskellet 50-56  l  DK-8920 Randers NV l  Tlf. +45 86 42 96 66 
www.moguntia.dk


