
PRODUKTFOKUS
Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)

...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.

BACONMARINERET REVELSBEN
Opskr i f t s  nummer:  52-0470

Indhold
4,000 kg Brystflæsk u/ben og svær
0,200 kg Lagetilvækst
0,100 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
0,400 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)   
 Stegepose 35x43 cm (DK82108)           
4,700 kg

Sprøjtelage/kummelage:
10,000 kg Koldt vand
0,400 kg Kogesalt (DK99015)
0,500 kg Nitritsalt (DK40011)
0,600 kg Kasslat, Flydende (I42374)

Fremstilling
• Fedtsiden ridses i tern på flæsket.
• Lægges i saltlagen i 10-12 timer for let saltning.
• Lad flæsket dryppe godt af for saltlage, inden det  

krydres med den afvejede mængde Bacon Flavoured 
Rub.

• De krydrede revelsben kommes i en ovnfast salgs- 
emballage og den afvejede mængde Bacon Flavoured 
BBQ Sauce hældes over. 
            

Tilberedning hos forbruger
• Steges i en forvarmet ovn ved 150°C i ca. 90 min.  

eller til en kernetemperatur på 75°C.
• Kan med fordel steges i en stegepose. 

BACONMARINERET KALKUNCUVETTE
Opskr i f t s  nummer:  83-1051

Indhold
1,000 kg Kalkuncuvette
0,150 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
0,020 kg Bacon Flavoured Rub (G29720)
 Stegepose 35x43 cm (DK82108)            
1,170 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Kalkuncuvetten krydres med den afvejede mængde  

Bacon Flavoured Rub, kommes i en ovnfast salgsemballage  
og den afvejede mængde Bacon Flavoured BBQ Sauce  
hældes over.     

Tilberedning hos forbruger
• Steges i en forvarmet ovn ved 150°C i ca. 90 min. eller  

til en kernetemperatur på 75°C.
• Kan med fordel steges i en stegepose. 

Bacon Flavoured BBQ Sauce er en klar-til-brug sauce 
med en smag af peppadew peber, bacon, tomat, 
ingefær og chili.

Egner sig særdeles godt til oksekød, 
svinekød og fjerkræ samt tilbehørsretter.
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BACONMARINERET RØDKÅLSALAT  
MED VALNØDDER
Opskr i f t s  nummer:  94-0132

Indhold
1,000 kg Rødkål, fintsnittet
0,160 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
0,160 kg Salatost i tern
0,120 kg Mandariner i både
0,080 kg Granatæble, kerner
0,060 kg Valnødder                                             
1,580 Kg

Fremstilling
• Fintsnittet rødkål og granatæblekerner marineres i  

den afvejede mængde Bacon Flavoured BBQ Sauce.
• Den marinerede rødkål pyntes af med salatost,  

mandariner i både og valnødder. 
            

Tilberedning hos forbruger
• Kan serveres som tilbehør til alle typer kød, fisk  

eller fjerkræ. 

BACONMARINERET BULGURSALAT  
MED GRØNKÅL
Opskr i f t s  nummer:  92-0035

Indhold
1,000 kg Bulgur, kogt
0,200 kg Kidneybønner, røde
0,160 kg Bacon Flavoured BBQ Sauce (G29730)
0,100 kg Grønkål, rå
0,100 kg Peanuts, saltede                                  
1,560 Kg                                                                                   

Fremstilling
• Bacon Flavoured BBQ Sauce hældes over den kogte  

kolde bulgur, hvorefter den marinerede bulgur blandes  
med de øvrige ingredienser.     

Tilberedning hos forbruger
• Kan serveres som tilbehør til alle typer kød, fisk  

eller fjerkræ. 

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.

WE       BACON


