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...altid ringe til din fagkonsulent eller 
kundeservice og få gode råd og ideer. 
Vi er altid parate til at finde en løsning 
til dig.

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.

KOGT SALAMI
Opskr i f t s  nummer:  25-0037

Indhold
5,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
3,000 kg Spæk u/svær
1,000 kg Oksekød (8-14% fedt)
1,000 kg Isvand
0,350 kg Kogt Salamiblanding FB (G29170)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
 Top, guld, kal. 60/40 (T65012)      
10,450 kg

Fremstilling
• Svinekød, oksekød og spæk hakkes hver for sig  

igennem 3 mm hulskiven.
• Svine- og oksekødet fyldes i lynhakkeren og lynes  

tørt nogle omgange.
• Herefter tilsættes Kogt Salamiblanding FB og Nitritsalt.
• Isvandet tilsættes gradvist.
• Lynes fint ud til en god emulsion er opnået
• Det hakkede spæk tilsættes og lynes til den ønskede 

grovhed er opnået.
• Sluttemperatur ca. 12-14°C. 

            

Stopning
• Farsen stoppes straks i Top, sort, kal. 60/40 

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

KOGT SALAMI MED PEBER
Opskr i f t s  nummer:  25-0032

Indhold
5,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
3,000 kg Spæk u/svær
1,000 kg Oksekød (8-14% fedt)
1,000 kg Isvand
0,350 kg Kogt Salamiblanding FB (G29170)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,050 kg Peber, Sort, Grov Knust (E6320)
 Top, rød, kal. 60/40 (T65017)       
10,500 kg                                                                                   

Fremstilling
• Svinekød, oksekød og spæk hakkes hver for sig igennem  

3 mm hulskiven.
• Svine- og oksekødet fyldes i lynhakkeren og lynes tørt  

nogle omgange.
• Herefter tilsættes Kogt Salamiblanding FB og Nitritsalt.
• Isvandet tilsættes gradvist.
• Lynes fint ud til en god emulsion er opnået
• Det hakkede spæk tilsættes og lynes til den ønskede grovhed 

er opnået. Peber, Sort, Grov Knust blandes i farsen de sidste 
par

• omgange så det bliver jævnt fordelt i farsen.
• Sluttemperatur ca. 12-14°C.      

Stopning
• Farsen stoppes straks i Top, rød, kal. 60/40 

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

Kogt Salamiblanding FB
Færdigblanding til fremstilling af kogt salami 
med en smag af peber, ingefær og koriander.
Indeholder røgaroma.
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KOGT HVIDLØGSALAMI
Opskr i f t s  nummer:  25-0033

Indhold
5,000 kg Svinekød (8-14% fedt)
3,000 kg Spæk u/svær
1,000 kg Oksekød (8-14% fedt)
1,000 kg Isvand
0,350 kg Kogt Salamiblanding FB (G29170)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
0,020 kg Hvidløg, Granuleret (E0800)
 Top, guld, kal. 60/40 (T65012)       
10,470 kg

Fremstilling
• Svinekød, oksekød og spæk hakkes hver for sig  

igennem 3 mm hulskiven.
• Svine- og oksekødet fyldes i lynhakkeren og lynes  

tørt nogle omgange.
• Herefter tilsættes Kogt Salamiblanding FB og Nitritsalt.
• Isvandet tilsættes gradvist.
• Lynes fint ud til en god emulsion er opnået.
• Det hakkede spæk tilsættes og lynes til den ønskede 

grovhed er opnået. 
• Hvidløg, Granuleret blandes i farsen de sidste par 

omgange, så det bliver jævnt fordelt i farsen.
• Sluttemperatur ca. 12-14°C. 

Stopning
• Farsen stoppes straks i Top, guld, kal. 60/40 (T65012) 

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

 

KOGT FJERKRÆ SALAMI
Opskr i f t s  nummer:  25-0036

Indhold
9,000 kg Fjerkrækød
1,000 kg Isvand
0,350 kg Kogt Salamiblanding FB (G29170)
0,100 kg Nitritsalt (DK40011)
 Top, rød, kal. 60/40 (T65017)     
10,450 kg                                                                                   

Fremstilling
• Fjerkrækødet hakkes igennem 3 mm hulskiven.
• Halvdelen af kødet fyldes i lynhakkeren og lynes  

tørt nogle omgange.
• Herefter tilsættes Kogt Salamiblanding FB og Nitritsalt.
• Isvandet tilsættes gradvist.
• Lynes fint ud til en god emulsion er opnået
• Det resterende kød tilsættes og lynes til den ønskede  

grovhed er opnået.
• Sluttemperatur ca. 12-14°C.    

Stopning
• Farsen stoppes straks i Top, sort, kal. 60/40 (T65018). 

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

 

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.

Kogt Salami på 24 timer
Du kan nemt og hurtigt lave en flot salami 
med god røgsmag og et lavt fedtindhold. 
Blandingen indeholder koncentreret røg, 
hvilket giver en ensartet god røgsmag uden 
brug af røgovn.


