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Det Kreative Køkken består af mange 
forskellige brochurer, som indeholder 
inspirationsmateriale inden for produkt-
kategorier 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 sammen-
sætning 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 kun-
deservice på telefon 86 42 96 66.

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

VI HAR GJORT DET 
NEMT FOR DIG AT 
VÆRE KREATIV ...
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COPPA
Opskriftnr.: 59-0067

Ingredienser:
10.000 kg Nakkefilet
0.250 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0.200 kg Dekora® Hvidløg/Rosmarin (G82190)
0.200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.125 kg Nitritsalt (DK40018)
0.020 kg  Vita-Rot (I42700) 

Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

10.795 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Nakkefileterne afpudses og skæres i passende stykker. 
Alt saltet og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt ind i kødet. 
Hvis muligt kommes kødet i en tumbler, sammen med Profrisk Optimal, hvor 
det kører 30 min. 

Dekora Hvidløg/Rosmarin fyldes i tumbleren, og der køres i ca. 1 min. 
således, at krydderiet bliver ligeligt fordelt på kødet. 
Hvis du ikke har en tumbler tilsættes Profrisk Optimal og gnides ind i kødet. 
Herefter tilsættes Dekora Hvidløg/Rosmarin, som fordeles ligeligt på kødet.

Saltning / stopning
Kødet saltes i vacuumpose i ca. 7-14 dage, hvor det vendes flere gange 
under forløbet.

Behandling / modning
Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning 1-2 timer 
gerne på riste.
Kødet vacuumpakkes i Tublin 5 poser og lægges til modning på køl.
Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 8-10 uger.

Rygning
Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag i 30-60 min. efter smag, 
for at hæmme skimmeldannelse

Eftermodning
Kødet kan eftermodnes efter smag.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 30% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Nakkefilet 132 g, salt, surhedsregulerende midler (E 325, E 262), krydderier 
(hvidløg, paprika, rosmarin, persille, ingefær, purløg), dextrose, antioxidant  
(E 300), konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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TØRRET OKSEKØD MED PASTRAMI KRYDDERI
Opskriftnr.: 59-0073

Ingredienser:
10.000 kg Oksetykkam
0.250 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0.200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.200 kg Pastrami Krydderi (G29660)
0.125 kg Nitritsalt (DK40018)
0.020 kg  Vita-Rot (I42700) 

Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

10.795 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Nakkefileterne afpudses og skæres i passende stykker. 
Alt saltet og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt ind i kødet. 
Hvis muligt kommes kødet i en tumbler, sammen med Profrisk Optimal, hvor 
det kører 30 min.  
Pastrami Krydderi fyldes i tumbleren, og der køres i ca. 1 min. således, at 
krydderiet bliver ligeligt fordelt på kødet. 
Hvis du ikke har en tumbler tilsættes Profrisk Optimal og gnides ind i kødet. 
Herefter tilsættes Pastrami Krydderi, som fordeles ligeligt på kødet.

Saltning / stopning
Kødet saltes i vacuumpose i ca. 7-14 dage, hvor det vendes flere gange 
under forløbet.

Behandling / modning
Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning i 1-2 timer, gerne 
på riste.
Kødet vacuumpakkes i Tublin 5 poser og lægges til modning på køl.
Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 8-10 uger.

Rygning
Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag i 30-60 min. efter smag, 
for at hæmme skimmeldannelse.

Eftermodning
Kødet kan eftermodnes efter smag.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 30% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Oksetykkam 131 g, salt, surhedsregulerende midler (E 325, E 262), 
grøntsager (løg, karotter, peberfrugt), krydderier (peber, koriander, chili), 
hydrolyseret vegetabilsk protein, hvidløg, antioxidanter (E 300, E 330), 
dextrose, starterkultur, konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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TAPASSALAMI
Opskriftnr.: 13-0396

Ingredienser:
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
2.000 kg Rygspæk u/ svær 910208
0.300 kg RFB Middelhavs / Chorizo (G88190)
0.230 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.200 kg Dekora®Mexico Rød (G83860)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.050 kg Romglut, Flydende (I43550)
0.006 kg BESSASTART® Starterkulturen (M8920)

10.886 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Det frosne grise- og oksekød lynes tørt nogle omgange, hvorefter RFB 
Middelhavs/chorizo og BESSASTART Starterkulturen tilsættes og der lynes 
ned til 8-10 mm.
Det frosne spæk tilsættes og det hele lynes ned til 4-5 mm.
Til sidst tilsættes alt saltet og Romglut. Det køres med til det er jævnt fordelt 
i farsen. 
Sluttemperatur ca. 0 °C.

Saltning / stopning
Farsen køres ud på "medister hornet" og vendes i Mexico Rød.
Spegepølsen anbringes på en finmasket rist til færdigmodning.
OBS. Som vist på billedet kan farsen også vendes i andre krydderier, fx 
Provence krydderi (E3800), Hvidløg/Rosmarin (G82190), Hvidløgsflager 
(E7401) eller din favorit krydderiblanding.
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Behandling / modning
Dag 1: Modning ved 12-22°C i 1 døgn
Dag 3:  Rygning / modning ca. 3 døgn. Intensiv røg 6-8 timer til den ønskede 

farve og smag er opnået.
Dag 7: Eftermodning på køl ved max. 5°C.

Svind 20%: Når der er opnået et vægttab på min. 20% i forhold til pølsens 
vægt lige efter stopning, er pølsen klar til salg.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 22,5% af det færdige produkt.
Til 100 g. færdigvare er anvendt:
Grisekød 60 g, oksekød 48 g, spæk, salt, FRB Middelhavs/Chorizo (krydderier 
(paprika, peber), surhedsregulerendemiddel (E 575), dextrose, hydrolyseret 
vegetabilsk protein (raps, majs), aroma, antioxidant (E 300, E 330)), Dekora® 
Mexico Rød (krydderier (paprika, løg, hvidløg, spidskommen, chili), salt, 
gærekstrakt, krydderiekstrakt (paprika), antioxidant (E 330)), Romglut (vand, 
smagsforstærker (E 621) 22%, krydderiekstrakter (peber, chili), original 
Jamaica rom, stabilisatorer (E 413, E 414), konserveringsmiddel (E 202)), 
starterkultur. TØRRET OG RØGET.



8

SPEGESKINKE MED WESTFALENSTOLZ
Opskriftnr.: 59-0106

Ingredienser:
1.000 kg Skinkeyderlår m/svær
0.025 kg Profrisk Optimal, Flydende (I67970)
0.020 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.013 kg Nitritsalt (DK40018)
0.008 kg Westfalenstolz Krydderi (I42210)
0.008 kg Tirolese (I42240)
0.002 kg  Vita-Rot (I42700) 

Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

1.075 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Nakkefileterne afpudses og skæres i passende stykker. 
Alt saltet og Vita-Rot blandes sammen og gnides godt ind i kødet. 
Hvis muligt kommes kødet i en tumbler, sammen med Profrisk Optimal, hvor 
det kører 30 min.  
Westfalenstolz krydderi og Tirolese fyldes i tumbleren, og der køres i ca. 1 
min. således, at krydderiet bliver ligeligt fordelt på kødet. 
Hvis du ikke har en tumbler tilsættes Profrisk Optimal og gnides ind i kødet. 
Herefter tilsættes Westfalenstolz krydderi og Tirolese, som fordeles ligeligt på 
kødet.

Saltning / stopning
Kødet saltes i vacuumpose i ca. 14 dage, hvor det vendes flere gange under 
forløbet.

Behandling / modning
Kødet tages ud af vacuumposen og lægges til afdrypning 1-2 timer, gerne 
på riste.
Kødet vacuumpakkes i Tublin 5 poser og lægges til modning på køl.
Kødet modnes til et svind på 25-35% - cirka 10-14 uger.

Rygning
Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag i 30-60 min. efter smag, 
for at hæmme skimmeldannelse.

Eftermodning
Kødet kan eftermodnes efter smag.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 30% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Skinke 133 g, salt, krydderier (enebær, koriander, SENNEP, allehånde, peber, 
hvidløg, kanel, basilikum, merian, oregano), surhedsregulerende midler  
(E 325, E 262), dextrose, antioxidant (E 300), konserveringsmiddel (E 250). 
TØRRET OG RØGET.
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CHORIZO MED CHILI
Opskriftnr.: 13-0397

Ingredienser:
8.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
2.000 kg Rygspæk u/ svær
0.300 g RFB Middelhavs / Chorizo (G88190)
0.230 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.030 kg Cayennepeber, Pulver (E5105)
0.030 kg Chili rød med frø, knust (E9770)
0.006 kg BESSASTART® Starterkulturen (M8920)

10.396 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Det frosne grisekød lynes tørt nogle omgange, hvorefter RFB Middelhavs/chorizo 
og BESSASTART Starterkulturen tilsættes og der lynes ned til 8-10 mm.
Det frosne spæk tilsættes og det hele lynes ned til 4-5 mm.
Til sidst tilsættes alt saltet, chili rød med frø, knust og cayennepeber. 
Dette køres med til det er jævnt fordelt i farsen.
Sluttemperatur ca. 0 °C.

Saltning / stopning
Farsen stoppes straks i en valgfri røgbar tarm og bindes i ring. Efter stopning 
hænges pølserne på røgstok.

Behandling / modning
Dag 1: Modning på røgstænger ved 12-22°C. i 1-2 døgn.
Dag 3:  Rygning / modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8 timer. Til den ønskede 

farve og smag er opnået.
Dag 7:  Eftermodning ved 18-22°C. til et svind på 20-25% i forhold til pølsens 

vægt lige efter stopning. Når dette er opnået er pølsen klar til salg.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 22,5% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 110 g, spæk, salt, krydderier (chili, cayennepeber, paprika, 
peber), surhedsregulerende middel (E 575), dextrose, hydrolyseret 
vegetabilsk protein, aroma, antioxidanter (E 300, E 330), starterkultur, 
konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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GROV SPEGEPØLSE MED HVIDLØGSFLAGER
Opskriftnr.: 11-0037

Ingredienser:
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
2.000 kg Spæk u/svær
0.300 kg RFB Dansk Salami m/farve (I07740)
0.230 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.040 kg Hvidløgsflager 10 mm. (E7400)
0.040 kg Hvidløgsflager 2,38 - 4,00 mm. (E7401)
0.006 kg  BESSASTART® Starterkulturen (M8920) 

Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

10.716 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Oksekød, grisekød og spæk skæres i passende stykker og skalfryses.  
Det frosne skal kød hakkes på 13 mm hulskive.
Alt saltet, RFB Dansk Salami m/farve, Hvidløgsflager og BESSASTART® 
Starterkulturen mixes godt sammen med kød og spæk.

Saltning / stopning
Farsen køres ud på ”medister hornet” og vendes i Hvidløgsflager 10 mm 
samt Hvidløgsflager 2,38 - 4,00 mm.. 
Spegepølsen anbringes på en finmasket rist til færdigmodning. 

Behandling / modning
Dag 1: Modnes ved 12-22°C, i 1-2 døgn
Dag 3: Rygning / modning ca. 1 døgn. intensiv røg 3-6 timer.
Dag 4: Vaccuumpakkes i Tublin 5 poser og lægges til modning på køl.
Dag 28: Modnes til et svind på 20-25% er opnået- cirka 4-6 uger.

Rygning
Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag i 30 min. eller efter smag, 
for at hæmme skimmeldannelse.

Eftermodning
Kødet kan eftermodnes efter smag.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 22,5% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 60 g, oksekød 48 g, spæk 13 g, salt, hvidløg, LAKTOSE, syre 
(E 575), krydderier (peber, koriander, ingefær, chili, hvidløg), dextrose, 
hydrolyseret vegetabilsk protein, antioxidanter (E 300, E 330), farvestof  
(E 120), starterkultur, konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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GROV SPEGEPØLSE MED VESTERHAVSOST
Opskriftnr.: 11-0041

Ingredienser:
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
2.000 kg Spæk u/svær
0.700 kg Vesterhavsost
0.300 kg RFB Middelhavs / Chorizo (G88190)
0.230 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.006 kg  BESSASTART® Starterkulturen (M8920) 

Tublin 5 - Dry Aged Bags (DK21510)

11.336 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Oksekød, grisekød og spæk skæres i passende stykker og skalfryses.
Det skalfrosne kød og spæk hakkes på 13mm.
Alt saltet, RFB Middelhavs/Chorizo, BESSASTART Starterkulturen og 
Vesterhavsost mixes godt sammen med kød og spæk.

Saltning / stopning
Farsen stoppes straks i valgfri røgbar tarm.

Behandling / modning
Dag 1: Modnes på røgstænger/net ved 12-22°C i 1-2 døgn.
Dag 3: Rygning / modning ca. 1 døgn. Intensiv røg 3-6 timer.
Dag 4: Vaccuumpakkes i Tublin 5 poser og lægges til modning på køl.
Dag 28: Modnes til et svind på 25-30% er opnået - cirka 4-6 uger.

Rygning
Kødet pakkes ud, tørres og koldryges samme dag i 30 min. eller efter smag, 
for at hæmme skimmeldannelse.

Eftermodning
Kødet kan eftermodnes efter smag.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 22,5% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 54 g, oksekød 54 g, spæk 13 g, VESTERHAVSOST 7 g, salt, 
krydderier (paprika, peber), surhedsregulerendemiddel (E 575), dextrose, 
hydrolyseret vegetabilsk protein, aroma, antioxidant (E 300, E 330), 
starterkultur, konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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MIDDELHAVSINSPIRERET CHORIZO MED PEBERFRUGT

Opskriftnr.: 13-0403

Ingredienser:
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
2.000 kg Rygspæk u/ svær
0.300 g RFB Middelhavs / Chorizo (G88190)
0.230 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.150 kg Paprikasnips, Rød 2-3 mm. (E8680)
0.150 kg Paprikasnips Grøn, 2-3 mm. (E8690)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.006 kg BESSASTART® Starterkulturen (M8920)

10.636 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Det frosne grise- og oksekød lynes tørt nogle omgange, hvorefter RFB 
Middelhavs/chorizo og BESSASTART Starterkulturen tilsættes og der lynes 
ned til 8-10 mm.
Det frosne spæk tilsættes og det hele lynes ned til 4-5 mm.
Til sidst tilsættes alt saltet og paprikasnips (rød og grøn) og det køres med til 
det er jævnt fordelt i farsen.
Sluttemperatur ca. 0 °C.

Saltning / stopning
Farsen stoppes straks i røgbar tarme kal. 45.

Behandling / modning
Dag 1: Modning på røgstænger ved 12-22°C. i 1-2 døgn
Dag 3:  Rygning / modning ca. 4 døgn. Intensiv røg over bøgesmuld/flis 6-8 

timer. Til den ønskede farve og smag er opnået.
Dag 7:  Eftermodning ved 18-22°C. til et svind på 20-25% i forhold til pølsens 

vægt lige efter stopning. Når dette er opnået er pølsen klar til salg.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 22,5% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 60 g, oksekød 48 g, spæk, salt, paprikasnips (rød, grøn), krydderier 
(paprika, peber), surhedsregulerende middel (E 575), dextrose, hydrolyseret 
vegetabilsk protein, aroma, antioxidanter (E 300, E 330), starterkultur, 
konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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MIDDELHAVSINSPIRERET CHORIZO MED HVIDLØG/ROSMARIN

Opskriftnr.: 13-0404

Ingredienser:
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
2.000 kg Rygspæk u/ svær
0.300 g RFB Middelhavs / Chorizo (G88190)
0.230 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.125 kg Dekora® Hvidløg/Rosmarin (G82190)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.006 kg BESSASTART® Starterkulturen (M8920)

10.461 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Det frosne grise- og oksekød lynes tørt nogle omgange, hvorefter RFB 
Middelhavs/chorizo og BESSASTART Starterkulturen tilsættes og der lynes 
ned til 8-10 mm.
Det frosne spæk tilsættes og det hele lynes ned til 4-5 mm.
Til sidst tilsættes alt saltet og Dekora® Hvidløg/Rosmarin og det køres med til 
det er jævnt fordelt i farsen.
Sluttemperatur ca. 0 °C.

Saltning / stopning
Farsen stoppes straks i røgbar tarme kal. 45.

Behandling / modning
Dag 1: Modning på røgstænger ved 12-22°C. i 1-2 døgn
Dag 3:  Rygning / modning ca. 4 døgn. Intensiv røg over bøgesmuld/flis 6-8 

timer. Til den ønskede farve og smag er opnået.
Dag 7:  Eftermodning ved 18-22°C. til et svind på 20-25% i forhold til pølsens 

vægt lige efter stopning. Når dette er opnået er pølsen klar til salg.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 22,5% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 60 g, oksekød 48 g, spæk, salt, krydderier (hvidløg, paprika, 
rosmarin, persille, ingefær, purløg, peber), surhedsregulerende middel (E 
575), dextrose, hydrolyseret vegetabilsk protein, aroma, antioxidanter (E 300, 
E 330), starterkultur, konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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COCKTAILPØLSER UDEN MEL OG MÆLK
Opskriftnr.: 27-0356

Ingredienser:
5.000 kg Grisekød (8-12% fedt)
3.000 kg Snitter u/svær
2.000 kg Isvand
0.850 kg Wienerpølse FB uden mel og mælk (G86280)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)

10.950 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Grisekød og snitter hakkes hver for sig igennem 3 mm hulskiven.
Grisekødet fyldes i lynhakkeren og lynes tørt nogle omgange, hvorefter 
Nitritsalt og 1/3 af isvandet tilsættes.
Når det er lynet fint ud tilsættes Wienerpølse FB uden mel og mælk og det 
resterende isvand.
Der lynes til en god emulsion er opnået.
Til sidst tilsættes de hakkede snitter og der lynes til den ønskede grovhed er 
opnået.
Sluttemperatur ca. 12-14°C.

Saltning / stopning
Farsen stoppes i Lammetarme kal.18/20 (DK99034) eller anden ønsket tarm.

Behandling / modning
Tørring ved 45°C i ca. 20 min.

Rygning
Ved 70°C i ca. 30 min. eller til den ønskede farve er opnået.

Eftermodning
Koges ved 80°C til en kernetemperatur på 75°C. Afkøles fra 65°C til under 
10°C på max. 3 timer.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 7,5% af det færdige produkt.
Grisekød 62%, grisekødssnitter, vand, salt, kartoffelstivelse, dextrose, 
kartoffelpulver, krydderier (peber, løg, paprika, muskat, kardemomme), 
stabilisatorer (E 451, E 407a), antioxidant (E 316), konserveringsmiddel 
(E 250). I naturtarm.
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MIDDELHAVSINSPIRERET CHORIZO MED TOMAT
Opskriftnr.: 13-0405

Ingredienser:
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
2.000 kg Rygspæk u/ svær
0.300 kg RFB Middelhavs / Chorizo (G88190)
0.300 kg Tomatsnips 9 mm. (E6230)
0.230 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.006 kg BESSASTART® Starterkulturen (M8920)

10.936 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Det frosne grise- og oksekød lynes tørt nogle omgange, hvorefter RFB 
Middelhavs/chorizo og BESSASTART Starterkulturen tilsættes og der lynes 
ned til 8-10 mm.
Det frosne spæk tilsættes og det hele lynes ned til 4-5 mm.
Til sidst tilsættes alt saltet og tomatsnips og det køres med til det er jævnt 
fordelt i farsen.
Sluttemperatur ca. 0 °C.

Saltning / stopning
Farsen stoppes straks i røgbar tarme kal. 45.

Behandling / modning
Dag 1: Modning på røgstænger ved 12-22°C. i 1-2 døgn
Dag 3:  Rygning / modning ca. 4 døgn. Intensiv røg over bøgesmuld/flis 6-8 

timer. Til den ønskede farve og smag er opnået.
Dag 7:  Eftermodning ved 18-22°C. til et svind på 20-25% i forhold til pølsens 

vægt lige efter stopning. Når dette er opnået er pølsen klar til salg.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 22,5% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 60 g, oksekød 48 g, spæk, tomat, salt, krydderier (paprika, 
peber), surhedsregulerende middel (E 575), dextrose, hydrolyseret 
vegetabilsk protein, aroma, antioxidanter (E 300, E 330), starterkultur, 
konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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ITALIENSK TAPASRULLE MED PROVENCE
Opskriftnr.: 13-0406

Ingredienser:
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
2.000 kg Spæk u/svær
0.800 kg Oliven, sorte, u/sten
0.800 kg Feta Ost i tern
0.800 kg Tomater, soltørrede
0.300 kg RFB Italiensk Spegepølse (I96091)
0.200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.200 kg PROVENCE KRYDDERI (E3800)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.006 kg BESSASTART® Starterkulturen (M8920)

13.206 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Det frosne okse- og grisekød lynes sammen med RFB Italiensk Spegepølse 
og BESSASTART® Starterkulturen ned til ca. 2-4 mm.
Det frosne spæk iblandes og det hele lynes ned til 1-2 mm.
Oliven, feta og soltørrede tomater tilsættes og lynes med.
Saltet tilsættes ved de sidste omgange og køres med til det er jævnt fordelt 
i massen.
Sluttemperatur ca. 0°C.

Saltning / stopning
Farsen køres ud på "medister hornet" og spegepølsen vendes i Provence 
Krydderi.
Spegepølsen anbringes på en finmasket rist.

Behandling / modning
Dag 1: Modning ved 12-22°C i 1 døgn
Dag 3:  Rygning / modning ca. 3 døgn. Intensiv røg 6-8 timer til den ønskede 

farve og smag er opnået.
Dag 7:  Eftermodning på køl ved max. 5°C.

Svind 20%: Når der er opnået et vægttab på min. 20% i forhold til pølsens 
vægt lige efter stopning, er pølsen klar til salg.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 20% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 58 g, oksekød 46 g, spæk, oliven, FETA, soltørrede tomater, 
salt, urter (rosmarin, timian, basilikum, merian, oregano), krydderier 
(paprika, peber, hvidløg), surhedsregulerende middel (E 575), dextrose, 
smagsforstærker (E 621), antioxidanter (E 300, E 330), starterkultur, 
konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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ITALIENSK TAPASRULLE MED PEBERFRUGT
Opskriftnr.: 13-0402

Ingredienser:
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
2.000 kg Spæk u/svær
0.800 kg Oliven, sorte, u/sten
0.800 kg Feta Ost i tern
0.800 kg Tomater, soltørrede
0.300 kg RFB Italiensk Spegepølse (I96091)
0.200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.200 kg Paprikasnips Grøn, 2-3 mm. (E8690)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.006 kg BESSASTART® Starterkulturen (M8920)

13.206 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Det frosne okse- og grisekød lynes sammen med RFB Italiensk Spegepølse 
og BESSASTART® Starterkulturen ned til ca. 2-4 mm.
Det frosne spæk iblandes og det hele lynes ned til 1-2 mm.
Oliven, feta og soltørrede tomater tilsættes og lynes med. 
Saltet tilsættes ved de sidste omgange og køres med til det er jævnt fordelt 
i massen.
Sluttemperatur ca. 0°C.

Saltning / stopning
Farsen køres ud på "medister hornet" og spegepølsen vendes i paprikasnips, 
grøn eller rød.
Spegepølsen anbringes på en finmasket rist.

Behandling / modning
Dag 1: Modning ved 12-22°C i 1 døgn
Dag 3:  Rygning / modning ca. 3 døgn. Intensiv røg 6-8 timer til den ønskede 

farve og smag er opnået.
Dag 7: Eftermodning på køl ved max. 5°C.

Svind 20%: Når der er opnået et vægttab på min. 20% i forhold til pølsens 
vægt lige efter stopning, er pølsen klar til salg.

Rygning
-

Eftermodning
-

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 20% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 58 g, oksekød 46 g, spæk, oliven, FETA, soltørrede tomater, salt, 
peberfrugt (grøn), krydderier (paprika, peber, hvidløg), surhedsregulerende 
middel (E 575), dextrose, smagsforstærker (E 621), antioxidanter (E 300, E 
330), starterkultur, konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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ITALIENSK SPEGERULLE
Opskriftnr.: 13-0407

Ingredienser:
4.000 kg Grisekød (8-14% fedt)
4.000 kg Oksekød (8-14% fedt)
2.000 kg Spæk u/svær
0.800 kg Oliven, sorte, u/sten
0.800 kg Tomater, soltørrede
0.800 kg Feta Ost i tern
0.300 kg RFB Italiensk Spegepølse (I96091)
0.200 kg Kogesalt, fint raffineret (DK40019)
0.100 kg Nitritsalt (DK40018)
0.006 kg BESSASTART® Starterkulturen (M8920)

13.006 kg

Anbefalet fremstilling:
Fremstilling:
Det frosne okse- og grisekød lynes sammen med RFB Italiensk Spegepølse 
og BESSASTART® Starterkulturen ned til ca. 2-4 mm.
Det frosne spæk iblandes og det hele lynes ned til 1-2 mm.
Oliven, feta og soltørrede tomater tilsættes og lynes med.
Saltet tilsættes ved de sidste omgange og køres med til det er jævnt fordelt 
i massen.
Sluttemperatur ca. 0°C.

Saltning / stopning
Farsen stoppes straks i valgfri røgbar tarm i passende kaliber.

Behandling / modning
Dag 1: Modning på røgstænger ved 12-22°C. i 1-2 døgn
Dag 3:  Rygning / modning ca. 4 døgn. Intensiv røg 6-8 timer. Til den ønskede 

farve og smag er opnået.
Dag 7: Eftermodning på køl ved max. 5°C.

Svind 20%: Når der er opnået et vægttab på min. 20% i forhold til pølsens 
vægt lige efter stopning, er pølsen klar til salg.

Ingredienser:
Er beregnet ud fra et svind på 20% af det færdige produkt.
Til 100 g færdigvare er anvendt:
Grisekød 58 g, oksekød 46 g, spæk, oliven, FETA, soltørrede tomater, 
salt, krydderier (paprika, peber, hvidløg), surhedsregulerende middel (E 
575), dextrose, smagsforstærker (E 621), antioxidanter (E 300, E 330), 
starterkultur, konserveringsmiddel (E 250). TØRRET OG RØGET.
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