
Tapas
inspiration

Kolde  |  Varme  |  Store  |  Små



Tapas er navnet på en 
række små retter, som 
du kan servere alene 
som forret eller som 
snack, eller du kan sæt-
te sammen til et større 
måltid.

Med tapasserveringer, 
er du sikker på, der er 
noget for enhver smag. 
Flere mindre retter, der 
samlet komplementerer 
hinanden og kan give 
spændende nye smags-
oplevelser.  

I denne folder har vi 
samlet nogle lækre op-
skrifter, som du kan 
lade dig inspirere af. 
Fælles for alle retterne 
er, at de er udviklet med 
en eller flere af vores 
produkter, der alle er 
velegnede til tapasser-
veringer, og som du kan 
købe hos din lokale 
grossist. 

Danish Crown Profes-
sional ønsker dig god 
arbejdslyst i køkkenet 
og dine gæster velbe-
komme.  •

Tapas
for alle

-lækre småretter
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Små hapsere 
inspiration

På danishcrownprofessional.com finder du masser 
af spændende opskrifter på hapsere og andet 

lækkert, der passer perfekt til tapas.
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Aubergineruller med bacon & hvidløgsmayonnaise

Bacon om æble, sveske og dadler

Små hapsere 
inspiration

Knochen Schinken  
med torsk, grønkålspesto 

og rodfrugtsfritter
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TAPASINSPRATIONFind flere opskrifter på danishcrownprofessional.com

Til 10 personer, 10 stk

Ingredienser 
10 skiver leverpostej, Danish 
Crown Professional, 2 cm tykke
12 skiver bacon, Danish Crown 
Professional
10 skiver saltkød, Danish Crown 
Professional 
10 skiver rugbrød
100 g sky
1 bakke karse
Evt. løgringe
Olie
Salt og peber

Tilberedning
Rul en silikonemåtte sammen og
beklæd den med bagepapir. Rul
de 12 skiver bacon rundt om 

måtten med lidt mellemrum. Rist 
baconen i ovn ved 220 °C til den er 
gylden og sprød. Lad den køle af 
lidt og tag den forsigtigt af røret. 
Lav en sky og fordel den på en 
bakke, så den bliver ca. ½ cm høj. 
Lad den stivne på køl.
Udstik rugbrødet med udstikker i
samme størrelse som baconrøret 
og rist stykkerne på en pande med 
lidt olie. Udstik leverpostej, salt-
kød og sky med samme størrelse 
udstikker.
Start med at sætte bacon ned om
rugbrødet, derefter leverpostej, så
saltkød og til sidst skyen. Det 
skulle nu gerne passe med højden.
Pynt med karse og servér evt. med
løgringe.

Dyrlægens natmad

Dyrlægens 
natmad

Smørrebrød 
a la tapas

Servér det gode klassiske smørrebrød 
på en helt ny måde.
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Roastbeef med rødbedesalat og valnødder

Ribbenssteg på ristet 
rugbrød med fennikel 

og syltet pære

Smørrebrød 
a la tapas
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Til 10 personer

•  Supplér alle tapasserveringer med friskbagt brød 
og pesto.

• Kombinér det søde, salte, syrlige og crispy.
•  Med et bredt udvalg af flere små retter tilgodeses 

alles smagsløg.
•  Muligt at bruge rester fra dagen før og dermed 

mindske madspild.
• Gode muligheder for at styre portionsstørrelsen.

Mester’s Udvalgte  
Frikadeller, 35 g  

med friterede  
artiskokhjerter  

og fennikel

Mester’s 
udvalgte 

frikadeller 
med friterede artiskok-

hjerter og fennikel

Tips & tricks 
om tapas

Ingredienser 
20 Mester’s udvalgte frikadeller 35 g, 
Danish Crown Professional
20 artiskokhjerter fra dåse (saltlage) 
skåret i halve
Mel
Rapsolie til friture

Fennikelsalat:
2 fennikler
3 spsk. olivenolie
2 spsk. citronsaft
Salt og peber
Frisk estragon

Tilbehør: Brød

Tilberedning
Vend artiskokhjerterne i mel og 
ryst det overskydende mel fra. 
Frituresteg artiskokhjerterne til de 
bliver gyldne. Snit fennikel meget 
tyndt på et mandolinjern og vend 
den med olivenolie, citronsaft, salt, 
peber og frisk estragon. Varm fri-
kadellerne i ovnen og anret dem på 
små tallerkner med artiskokhjerter 
og fennikelsalat.
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Ingredienser
600 g hakket grisekød, 8-12% fedt, 
Danish Crown Professional
75 g hakket løg
2 fed hvidløg
2 tsk. oregano
½-1 tsk. knust chili
300 g champignon i skiver
Salt og peber
175 g frisk mozzarella i små tern
½ dl hakket persille
10 mini-baguetter
250 g cherry- eller dadeltomater
1 spsk. hvid balsamico
1 tsk. honning
½ tsk. knust chili
Hakket persille

Tilberedning
Svits kødet i lidt olie sammen med 
løg og hvidløg. Kom oregano, chili 
og champignon ved og steg endnu 
4-5 minutter. Smag til med salt og 
peber og bland med mozzarella 
samt persille.

Skær brødene halvt igennem i 
midten som til en hotdog og pil 
lidt af fyldet ud.
Fyld brødene med blandingen og 
stop det godt ned i brødene.
Læg dem i et ovnfast fad og bag 
dem ca. 10 minutter ved 210 °C, 
til brødene er gyldne og osten 
smeltet.
Skær tomaterne i kvarte og knus 
dem en anelse. Bland med balsa-
mico, honning, chili og persille. 
Smag til med salt og peber. 
Servér straks toppet med tomat-
salat.

Fyldt italiensk 
mini-baguette

Til 10 personer

Tip!
Kan også pakkes ind i 

filodej som trekanter og 
bages sprøde med 
tomatsalaten som 

tilbehør.

Fyldt italiensk 
mini-baguette

Tips & tricks 
om tapas

Ta
pa

s 
in

sp
ir

at
io

n

9



10

Ta
pa

s 
in

sp
ir

at
io

n

Pizza sliders

Småt & godt 
tapas-mini-måltider

Til 12 personer

Pizzasliders
Ingredienser 
12 økologiske oksekødsfrikadeller, 
Danish Crown Professional
300 g pulled pork, Danish Crown 
Professional
12 skiver pepperoni i skiver, 
Danish Crown Professional
50 g gær
1 liter vand
1,6 kg hvedemel
15 g salt
1-2 rødløg
2 fed hvidløg
Olie
1 grøn squash
1 rød chili
2 spsk. tomatpuré
3 bøftomater
Salt og peber
200 g revet ost

Tilberedning
Pizzadej (laves dagen før):
Opløs gær i lunken vand, tilsæt

400 g mel og rør godt sammen.
Tilsæt salt og mel, til dejen bliver
fast og slipper. Del dejen i små
boller og lad dem hæve natten 
over.
Tomatfyld:
Hak rødløget fint og rist det let i 
en gryde med olie. Tilsæt finthak-
ket squash, finthakket chili og 
tomatpuré.
Skær tomaterne i fine tern som
vendes i til sidst og lad det simre.
Smag til med salt og peber.
Rul bollerne ud og form dem som
små både.
Fyld hver båd med tomatfyld.
I 4 af bådene fyldes oksefrikadel-
lerne og toppes med revet ost. Bag 
nu alle bådene ved 225 °C efter 5
minutter tilsættes 4 både pulled 
pork og ost og de sidste både fyl-
des med pepperoni. Bådene bages 
færdig, til de er gyldne og sprøde.



Ingredienser
15 chorizo-brunchpølser, Danish 
Crown Professional
15 oksebrunchpølser, Danish 
Crown Professional

Hotdogbrød - ca. 25-30 stk.:
50 g smør
½ liter kærnemælk
50 g gær
4 tsk. sukker
1½ tsk. salt
600 g hvedemel
200 g fuldkornsmel

Chili-mayonnaise:
250 g mayonnaise
2 spsk. Sriracha chilisauce
1 tsk. tabasco
1 tsk. cayennepeber

Lynsyltede skalotteløg:
4 bananskalotteløg skåret i tynde 
strimler
4 spsk. æbleeddike
4 spsk. sukker

Pynt:
30 g rucolasalat 
2 spsk. sorte sesamfrø
Frisk karse

Tilberedning
Smelt smørret og tilsæt kærne-
mælken. Hæld blandingen i en 
skål og rør gæren ud i mælken. 
Tilsæt resten af ingredienser-
ne (hold lidt mel tilbage). Ælt 
dejen grundigt sammen og stil 
den tildækket til hævning i 45 
minutter. Vend dejen ud på et 
meldrysset bord og ælt den 
grundigt igennem. Del dejen i 
25-30 små stykker og form dem til 
aflange brød. Fordel brødene på 
bageplader med papir og lad dem 
efterhæve tildækket i 30 minutter. 
Bag brødene ved 200 °C i ca. 12-15 
minutter. 
Bland alle ingredienserne til chili-
mayonnaisen og smag til. Vend 
skalotteløg med æbleeddike og 
sukker. Lad blandingen trække 
på køl, indtil retten skal serveres. 
Rist pølserne på en pande ved lav 
varme, til de er gyldne og brune 
på begge sider. Skær hotdogbrø-
dene op og fyld dem med lidt 
salat og dressing. Læg pølserne i 
og fordel ekstra chili-mayonnaise 
på toppen. Drys med sesamfrø, 
karse og servér.

Mini-hotdogs
med chorizo– og oksebrunchpølser

Til 10 personer

Mini hotdogs 
med  

brunchpølser
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Til 10 personer

Bruschetta 
Maiale Tonnato

Ingredienser 
1 kg kamfilet af gris u/ben, tilsat 
lage, hvidløgsmarineret, Danish 
Crown Professional
500 g små tomater
125 g drænet tun i olivenolie
100 g mayonnaise
10 g kapers
1-2 ansjoser
1-2 spsk. citronsaft
Fintrevet citronskal fra ½ økolo-
gisk citron
½ dl stegesky, siet og skummet 
Salt og peber
10 skiver brød
Kapersbær
Parmesan
Rucolasalat

Tilberedning
Steg i ovnen ved ca. 160 °C til 
centrumtemperaturen er 72 °C. 
Vær varsom med at salte, da lagen 
i forvejen indeholder salt.
Halvér tomater og læg dem på en 
bageplade. Krydr med salt og pe-
ber og spray med olie. Bag toma-
terne ved 110 °C i 1½ time.
Blend tun, mayonnaise, kapers, 
ansjoser, citronsaft og citronskal 
til det er cremet. Justér konsisten-
sen med stegesky og smag til med 
salt og peber.
Skær kødet i skiver og anret på 
ristede brødskiver. Kom saucen 
henover og pynt med kapers, to-
mater, parmesan og rucolasalat.

Tip!
Kan også fyldes i sand-
wichboller eller serveres 

som kold anretning 
med brød som 

tilbehør.

Bruchetta Maiale  
Tonnato

Den lille sult 
med den store smag
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Ingredienser 
10 snackpølser med rosmarin og 
chili, Danish Crown Professional

Tomatsauce:
3 spsk. olivenolie
1 finthakket løg
2 fed hakket hvidløg
1 spsk. tomatpuré
1 dåse hakkede tomater
1 tsk. paprika
2 tsk. stødt chili, fx chipolte
Salt og peber
Lidt sukker

Kartofler:
900 g skrællede kartofler skåret i 
tern
2 spsk. olivenolie
Salt og peber

Aioli:
2 æggeblommer
1 spsk. hvidvinseddike
2 fed hvidløg
1 tsk. salt
Peber
3 dl koldpresset rapsolie

Tilbehør: Hakket bredbladet persille

Tilberedning
Varm olivenolien op i en gryde. 
Sautér løgene til de er blanke i 
olien. Tilsæt hvidløg og tomatpuré 
og sautér det kort. Hæld hakkede 
tomater i gryden sammen med 
chili og paprika. Lad saucen simre 
i ca. 15 minutter under låg (kan 
med fordel trække til dagen efter). 
Fordel kartoflerne i en gastrobakke 
og vend dem med olie samt salt og 
peber. Rist dem i ovnen ved 200 °C 
varmluft i ca. 35-40 minutter, eller 
til de er gyldne. 
Pisk æggeblommer sammen med 
eddike, hvidløg, salt og peber i en 
foodprocessor. Tilsæt olien i en 
tynd stråle, mens foodprocessoren 
kører. Rist pølserne på en pande i 
lidt fedtstof og servér med tomat-
sauce, kartofler og aioli.

Snackpølse 
med patatas bravas, 

spicy tomatsauce og aioli

Til 10 personer

Snackpølse med  
rosmarin & chili

med patatas bravas,  
spicy tomatsauce 

og aioli

Pulled Pork rilletteGrillet svampetoast med brud af  
kalkunbryst

Den lille sult 
med den store smag
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Charcuterie 
som tapas

Du kan også vælge at servere forskelligt 
charcuterie suppleret med friskbagt brød og pesto. 

Der er frit valg på alle hylder, og kun fantasien 
sætter grænser for udvalget.
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Til 10 personer

Grisebolsjer

Ingredienser 
Ribbenssteg, kogeside, u/ben, 
ridset, Danish Crown Professional
Soja
Brun farin
Chili, tørret og knust
Stødt ingefær
Wakame tangsalat

Tilberedning
Skær sværen af ribbensstegen, skær 
stegen i tern og steg dem møre i 
ovnen.
Kog soja ind med brun farin, chili 
og ingefær til en tyk glace. Hæld 
glacen over de stegte tern og lad 
dem glasere færdigt i ovnen. Servér 
grisebolsjerne med tangsalat.

Charcuterie 
som tapas
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Vi arbejder hver dag på  
at gøre os fortjente til  

at være den foretrukne 
leverandør til alle jer,  

der arbejder i det  
professionelle køkken.  

Og det har vi gjort i rigtig 
mange år efterhånden.  

For det fortjener I.

Danish Crown Professional . Tulipvej 1 . DK-8940 Randers SV . Phone +45 89 10 50 00

danishcrownprofessional.com
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Vil du vide mere om vores 
udvalg af tapas-produkter? 

Tag kontakt til din lokale konsulent  
fra Danish Crown Professional.

Tilmeld dig vores  
inspirationsmail på  

danishcrownprofessional.com


