
PRODUKTFOKUS
RFB Spansk Chorizo

GROVHAKKET CHORIZO
Opskr i f t s  nummer:  12-0017

Indhold
5,000 Kg Svinekød (8-14% fedt) 
3,000 Kg Oksekød (8-14% fedt) 
2,000 Kg Spæk u/svær 
0,400 Kg RFB Spansk Chorizo (G25320-90) 
0,230 Kg Kogesalt, fint raffineret (DK99015) 
0,100 Kg Nitritsalt (DK40011) 
0,006 Kg Rowu Ferm Westfalenlob, 30 g (I19900) 
 Hukki, kal. 45/30 (T87051)                     
10,736 Kg

Fremstilling
• Det ferske oksekød hakkes på 8 mm hulskive og stilles på køl. 
• Det frosne svinekød lynes tørt nogle omgange, hvorefter RFB 

Spansk Chorizo og Rowu Ferm Westfalenlob tilsættes. 
• Der lynes ned til 8-10 mm. 
• Det frosne spæk tilsættes og det hele lynes ned til 6-8 mm. 
• Saltet og det hakkede oksekød tilsættes og der mixes til det  

er jævnt fordelt i farsen. 
• Sluttemperatur 0°C. 

Stopning
• Farsen stoppe straks i Hukki, kal. 45/30. 
• Farsen kan ligeledes stoppes i svinetarme og afbindes i ringe.  

Modning/rygning
• 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 15-20%: Når der er opnået et vægttab på min. 15-20% i  

  forhold til pølsens vægt lige efter stopning, er   
  pølsen klar til salg.  

RFB Spansk Chorizo

RFB Spansk Chorizo er en komplet 
blanding til fremstilling af Chorizo
med en smag af paprika, peber, chili, 
kommen, koriander, hvidløg og løg.

Kan også laves i andre kalibre samt i 
svinetarme.



PRODUKTFOKUS

DYPPEFIX  
... når spegepølsen skal i festtøjet

Dyppefix I41101
Med Dyppefix kan du 
få grove krydderier til 
at sidde fast som et 
dekorativt lag på både 
pølser og skinker. 

På den måde er det 
nemt at give dine 
produkter særpræg 
og et farvespil til hele 
pålægsdisken.

Tarmen pilles af undtagen de sidste  
3 cm i stoppeenden.

Dyppes i den 40°C varme dyppefix. Vendes i et Indasia DEKORA® krydderi.
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