
SPÆNDENDE SPECIALITETER
PASSION FOR FOOD



DELITASTE giver dig et sikkert overblik
til at vælge de produkter, der stemmer 
overens med dine behov. Vi har mærket produkterne i brochuren med forskellige symboler. Læs her hvad de betyder.

ET SIKKERT OVERBLIK SKIVESKÅRET
Pakket og leveret 
skåret i skiver.

HALAL
Halal certificeret 
vare.

NØGLEHUL
Nemt at vælge 
sundere.

VI TILBYDER DIG ET BREDT 
SORTIMENT MED NOGET 
FOR ENHVER SMAG
DELITASTE har noget til enhver 
lejlighed med et særdeles bredt 
sortiment af bl.a. fjerkræ, pølser, 
skinker, salamier, patéer samt 
italienske og spanske 
specialiteter.

De forskellige kategorier giver dig 
den rette information og inspira-
tion til hver produktkategori.

Kontakt os for at få det materiale, 
netop du har brug for.

Velkommen til en verden af lækre pålægsspecialiteter og store smagsoplevelser.

I dette sortimentshæfte finder du en lang stribe pålægsspecialiteter, særligt 
udvalgt fra forskellige egne i Europa. Ta’ en bid, luk øjnene, og lad dine sanser 
forføre dig på en drømmerejse til Frankrig, Spanien eller til et af de mange lande, 
hvorfra vi henter storslåede smagsoplevelser.

DELITASTE blev til i 2013, hvor aktiviteterne fra Zimbo/Interfresh og Gerlach blev 
smeltet sammen. Høj kvalitet og værdi-for-pengene er fortsat omdrejnings-
punktet, forankret i begejstringen for storslåede smagsoplevelser. 

DELITASTE 
– LOKALE SPECIALITETER, 
INTERNATIONAL KVALITET

STAMHOLMEN 140 B3
2650 HVIDOVRE

TLF   33 23 32 94
FAX  33 23 32 98

DELITASTE APS WWW.DELITASTE.DK     15-DHAMMERHOLMEN 15-D







 







 

Kyllingebryst med pesto 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,2 

SMAGEN FRA MIDDELHAVS-
OMRÅDET 
Et særdeles velsmagende pro-
dukt, med smag fra Middelhavs-
området. 
De røde og grønne farver giver 
et flot samspil, der egner sig per-
fekt til pålæg, eller som en forret 
på bund af spæde spinatblade 
og ristede pinjekerner. 

51134 Varenummer 

fast 

Kyllinge Pyramide Provencal 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,5 

SMAGEN AF FRANKRIG 
Dette lækre kyllingeprodukt er 
produceret af de bedste råvarer, 
tilsat de skønne franske proven-
cale urter og rød peberfrugt. 
Pyramideformen gør den perfekt 
til bl.a. sandwich, og gør den 
spændende på enhver buffet. 
lpl 

01439 Varenummer 

fast 

Kalkun Pastrami 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,5 

PASTRAMI KRYDRET KAL-
KUNBRYST 
Det er ikke kun oksespidsbryst, 
der kan give store smagsoplevel-
ser krydret med pastramikrydde-
rier. Her er lækkert og magert 
kalkunbryst, der hos de fleste 
bringer smilet frem på læben. 
lpl 

61105 Varenummer 

fast 

Kyllingebryst med kalkunbacon 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,60 

PERFEKT KOMBINATION 
Smagen af lækkert saftigt kyllin-
gebryst, kombineret med den 
røgede baconsmag er himmelsk. 
Brug produktet som lækkert på-
læg, eller som en let ret med 
rucola salat, babyspinat, agurke-
skiver og skiver af fersken. 
lpl 

85586 Varenummer 

fast 

Kyllingebryst med soltørrede toma-
ter 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,60 

SMAGEN AF SOL OG SOM-
MER 
Lækkert saftigt kyllingebryst, 
med perfekt tilsmagning af som-
merens soltørrede tomater. 
Produktet har en dejlig mild 
smag, der passer perfekt til på-
læg, eller i en let sommersalat 
med årstidens grønt. 

85885 Varenummer 

fast 



 







 

Kyllingebryst  med broccoli 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,65 

FLOT OG SPÆNDENDE 
Kyllingebryst med broccoli er et 
forfriskende indslag på frokost-
bordet. Broccolien giver kyllinge-
farsen en flot, grønlig nuance. 
Her er tale om et godt produkt, 
der sender alle de rigtige signa-
ler og samtidig smager af noget. 
  

712862 Varenummer 

fast 

Kyllingebryst med haveurter 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,7 

LÆKKERT OG SMAGSFULD 
Kyllingebryst med haveurter in-
deholder masser af smagfulde 
krydderurter og har et højt ind-
hold af kyllingekød. Med dette 
produkt er du altid sikker på, at 
dine gæster får en god og ander-
ledes oplevelse både smags-
mæssigt og visuelt. 
lpl 

260134 Varenummer 

fast 

Kirolo Kalkun-Kylling, grillet 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,85 

FJERKRÆ AF TOPKVALITET 
Denne grillede pålægspølse be-
stående af kalkunkød og 20% 
kyllingekød er en forholdsvis 
smagsneutral vare, som egner 
sig i mange sammenhæn-
ge. Indholdet af planteolie gør 
den blød og lækker.  
lpl 

1000782 Varenummer 

fast 

Kyllingebryst med ananas og per-
sille 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

DEJLIG FRISK SMAG AF ANA-
NAS     
Dette lækre møre kyllingebryst er 
perfekt til en let sommerret med 
salat. 
Den egner sig også super godt til 
buffetten med karrydressing og 
brøndkarse. 
lpl 

06047 Varenummer 

fast 

Kyllingebryst med krydderurter 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

SMAG AF FRISKE KRYDDER-
URTER 
Magert kyllingebryst, krydret med 
persille og urter. Produktet er 
kogt og derefter stegt, hvilket 
giver en saftig og dejlig smag. 
Produktet er dejlig mildt og sær-
deles velsmagende. 
  

51132 Varenummer 

fast 



 







 

Kyllingebryst marokkansk insp. 
"Rosini" 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

SMAGEN AF AFRIKA 
Marokkansk inspireret "Rosini" er 
krydret kyllingebryst i en farse-
ring med masser af smag og 
kraft. Den har en lidt sjov form 
som en kalkun, hvilket gør den 
attraktiv på enhver buffet. 
lpl 

765516 Varenummer 

fast 

Jagtpølse Kalkun Halal 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,5 

Tysk jagtpølse, nu i fjerkræsud-
gave. Man behøver dog hverken 
være jæger eller gå på jagt for at 
nyde den, blot smøre en bolle 
eller stykke rugbrød og så nyde 
jagtpølsen, f.eks. toppet med 
agurkerelish. 
lpl 

4954 Varenummer 

fast 

Paprikapølse Kalkun Halal 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,5 

PAPRIKAPØLSE, KALKUN Rød, 
orange og grøn peberfrugt giver 
paprikapølsen en naturlig sødme 
og et flot farvespil. På de fleste 
sprog er paprika betegnelsen for 
peberfrugt og nogle gange chili - 
her er der dog kun de søde pe-
berfrugter 
lpl 

4955 Varenummer 

fast 

Kyllingebryst  med spinat 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,1 

FLOT FARVESPIL OG DEJLIG 
SMAG 
Kyllingebryst med spinat fra 
DELITASTE er et dejligt mørt 
stykke pålæg med mindst 5% 
bladspinat som fyld. Spinat er en 
af de sundeste grønsager, derfor 
er kyllingebryst med spinat en 
naturlig ingrediens i det sunde 
køkken. 

66606 Varenummer 

fast 

Kalkunbryst med sød chili 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

SØD OG PIKANT SMAG 
Dette kalkunbryst er yderst vel-
smagende med en sød, pikant 
smag af chili.  
Kalkunbrystet er flot dekoreret 
med tørret chili og egner sig ide-
elt til buffetbordet eller i en sand-
wich. 
lpl 

4951 Varenummer 

fast 



 







 

Kalkunbryst med citronpeber 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

DEJLIG FRISK I SMAGEN 
Kalkunbryst med citronpeber 
hvilket giver en utrolig dejlig frisk 
smag.  
Produktet har citronpeber ind-
vendigt og udvendigt hvilket gi-
ver det en yderst interessant 
smag. Egner sig ideelt til frokost-
buffeten eller i en sandwich. 

4952 Varenummer 

fast 

Kyllingebryst m. rød peber/persille 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

DEN SMAGFULDE KYLLING 
Denne smagfulde kylling smager 
af den søde røde peber med et 
strejf af persille. 
Den vil vække opsigt på enhver 
buffet med den fine struktur der 
mindre lidt om marmor. 
lpl 

4958 Varenummer 

fast 

Kyllingebryst provencale 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

DEN AROMATISKE SMAG 
Dette saftige produkt smager af 
aromatiske franske Provencale 
urter. 
Dette produkt vil vække opsigt 
på enhver buffet med sin struktur 
af marmor 
lpl 

4959 Varenummer 

fast 

Kalkunbryst med paprika kogt og 
røget 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

EN KLASSIKER 
Kalkunbrystet fra DELITASTE 
med den milde, aromatiske smag 
af hånd-strøet paprika har i man-
ge år været danskernes favorit. 
Det er mørt, smagfuldt og det 
saftige kødindhold er selvfølgelig 
på 95%, hvilket gør at den sma-
ger bedre. 
lpl 

712725 Varenummer 

fast 

Kogt røget kalkunbryst 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

DELITASTES SAFTIGE KAL-
KUNBRYST 
Laves af kalkunbryst af høj kvali-
tet, som dampkoges og røges på 
gammeldags facon. Den er mør, 
smagfuld, lækker og har et kød-
indhold på 95%.  
  
lpl 

712732 Varenummer 

fast 



 







 

Kalkunbryst varmrøget 'Silber' 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 3,0 

EN STORSLÅET OPLEVELSE 
Her har du et helt naturligt varm-
røget kalkunbryst - en delikates-
se af rang! Det hele kalkunbryst 
varmrøges over bøgeflis. Det 
giver en særdeles mør og saftig 
konsistens. 
lpl 

712749 Varenummer 

fast 

Fjerkræmortadella med rød peber 

Karton indhold 4 stk 

fast Vægt pr. stk. g 900 

GOD OG BILLIG 
Denne variant af mortadella med 
rød peber er et pålægsalternativ, 
der er velegnet til frokostanret-
ninger og på håndmadder.  
Prøv fx. at servere mortadellaen 
med grov, hjemmerørt remoula-
de, løgringe og persille. 
lpl 

161424 Varenummer 

fast 

Fjerkræmortadella 

Karton indhold 4 stk 

fast Vægt pr. stk. g 900 

Mortadella er særligt kendt 
fra Bologna i Norditalien, men 
også længere nordpå 
har pålægs-pølser været popu-
lære gennem tiderne.  
Denne mortadella er lavet på 
kalkun- og kyllingekød. 
lpl 

161585 Varenummer 

fast 





 







 

Spegeskinke med svær Belgisk 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 3,5 

ARDENNER - REGIONAL SPE-
CIALITET 
Her er den originale og tørsalte-
de Ardenner-spegeskinke, som 
modnes i fire måneder. Den tør-
saltes og koldrøges. God smag 
tager tid - denne skinke modnes 
samlet i 4 måneder. 

164937 Varenummer 

fast 

Ovnstegt Croustilskinke 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

SPRØD OVNSTEGT MESTER-
STYKKE 
Her er den traditionelle ovnstegte 
hollandske Croustilskinke, der er 
en kvalitetsskinke der lagemod-
nes, koges og ovnsteges. Den 
nærmest smelter på tungen - 
mør og lækker. Servér med lidt 
surt, f.eks. rødkål eller syltet 
agurk 

3111 Varenummer 

fast 

Peberskinke, kogt og røget 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

GOD KRYDRET SKINKE 
Mange betegner skinkeinderlåret 
som den fineste udskæring på 
grisen, og det er netop den, der 
anvendes til denne lækre peber-
skinke. Vær klar til at få en god 
oplevelse på gaflen.  

4903 Varenummer 

fast 

Rosmarin-Timian Skinke 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

SMAGEN AF GRÆKENLAND 
Mørt skinkeinderlår er råvaren 
for den lækre Rosmarin - Timian-
skinke, som krydres efter Græ-
kenlands kulinariske traditioner. 
Et mesterstykke! 

4904 Varenummer 

fast 

Ålerøget Skinke 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

ÅLERØGET SKINKE NÅR DEN 
ER BEDST 
Aldrig har en ålerøget skinke 
været så lækker, og netop 
smagsoplevelsen er i højsædet. 
Den røgede smag gør den for-
trinlig sammen med friske, sprø-
de grøntsager. 

4905 Varenummer 

fast 



 







 

Bruschettaskinke ca. 2 kg x 6 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,0 

BRUSCHETTASKINKE 
Solmodne tomater, basilikum, 
hvidløg og andre lækre toner fra 
Italien er hvad der møder dig 
med denne fantastiske skinke. 
Rist lidt brød – top med rød pe-
sto og læg skinken på som kro-
nen på værket. 

10175 Varenummer 

fast 

Honningskinke ½ 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,0 

GOURMETSKINKE MED HON-
NING 
Her får du en virkelig lækker 
smagsoplevelse. Honningskinke 
kan serveres i tynde skiver til 
salat med brødcroutoner og olie-/
balsamico-dressing eller ganske 
enkelt på lyst brød. 
  

88820 Varenummer 

fast 

Kogt rund skinke, 95% kød 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

SMAGFULD KOGT SKINKE 
DELITASTEs kogte skinke er 
særdeles velsmagende og inde-
holder hele 95% skinkekød og 
højst 2% saltindhold. Samtidig er 
den mør. Her får du en kogt kva-
litetsskinke, som virkelig smager 
af skinke, uden tilsætning af 
vand. 

299851 Varenummer 

fast 

Kogt skinke uden svær 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,7 

REN MØR SKINKE 
Lækkert saftigt skinkekød. Er 
meget velegnet til både pålæg, 
forretter og varme retter. 
Med dette produkt er det kun 
fantasien der sætter grænsen. 

21142 Varenummer 

fast 

Italiensk Lufttørret skinke MEC 1/4 

Karton indhold 8 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,0 

10 MÅNEDERS TÅLMODIGHED 
Den italienske lufttørrede skinke 
med det høje kvalitetsniveau, hér 
delt i fire for enklere håndtering. 
Stykket passer fint i en pålægs-
maskine, så du selv kan bestem-
me tykkelsen på skiverne. 

771739 Varenummer 

fast 



 







 

Ital. Skinke m. alpeurter blok ca 2,5 
kg 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

SMAGER AF ALPERNE 
 
Lækker italiensk skinke i blok 
dækket med alpeurter fra bjerge-
ne i regionen Umbrien i Italien. 
Pynter på enhver buffet og sma-
ger fortrinligt. 

3927 Varenummer 

fast 

Ital. Skinke La Rosa di Norcia 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

LUFTTØRRET MAGI 
Italiensk, lufttørret skinke, smukt 
dekoreret med røde peberkorn, 
hvidløgsflager, rosmarin og per-
silleblade, hvilket giver den en 
karakteristisk og delikat smag. 

3931 Varenummer 

fast 

Porchetta Rostino ca. 4,0 kg Ovn-
stegt pattegris 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

ITALIENSK TRADITION NÅR 
DEN ER BEDST 
 
En ældgammel tradition; grisen 
bliver fuldt udbenet i hånden, 
krydret med hvidløg, fennikel, 
rosmarin og andre krydderier og 
håndsnørret inden tilberedning. 
Absolut førsteklasses produkt 

3993 Varenummer 

fast 

Landskinke MEC 1/2 blok 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

LANDSKINKE NÅR DEN ER 
BEDST 
Den italienske lufttørrede skinke 
med det høje kvalitetsniveau, her 
delt i halve. Prøv fx at skære 
mellemtykke skiver og placér 
dem på et farsbrød. 

771746 Varenummer 

fast 

Italiensk lufttørret Skinke MEC 1/1 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 5,5 

10 MÅNEDERS TÅLMODIGHED 
Dette er parmaskinkens lillesø-
ster. Skinkerne er fra svin med 
en slagtevægt på typisk 120 kg 
men ellers 
er fremstillingsmetoden stort set 
den samme som vi kender den.  

771715 Varenummer 

fast 





 







 

Parmaskinke ægte 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 7 

DEN HÆDERSKRONEDE 
SKINKE 
Ligesom den skiveskårede vari-
ant er den hele Parmaskinke et 
rendyrket naturprodukt. Alt der 
skal bruges er skinke af top-
kvalitet, havsalt, det rigtige kli-
ma og masser af tid. 

739272 Varenummer 

fast 

Serranoskinke i tern 500g Topping 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. kg 0,500 

SALAT-SPECIALISTENS FAVO-
RIT 
Ægte 11 mdr. modnet serrano-
skinke i tern smager skønt i sala-
ter f.eks. med frisk æble/pære, 
kan blandes med røræg og indgå 
i rigtig mange retter som kronen 
på værket. 

3443 Varenummer 

fast 

Serrano skinke i blok 11 mdr. 1/2 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,2 

SPANSK SERRANOSKINKE 11 
MDR. 
Denne spanske serrano skinke 
har hængt til modning i hele 11 
måneder. Dette giver den en helt 
vidunderlig smagsoplevelse, 
samtidig med at den stadigvæk 
er blød og lækker. Helt sikkert en 
smagsoplevelse værd. 

00270 Varenummer 

fast 

Serrano Skinke 1/2 blok 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,2 

ÆGTE SERRANOSKINKE I 
BLOK 
Serranoskinkerne fra DELITA-
STE har altid samme høje kvali-
tet. Denne skinke udvikler den 
karakteristiske smag over 9-10 
måneder, og er naturligvis frem-
stillet i tråd med de gamle traditi-
oner og er naturligvis GTS certifi-
ceret. 

701941 Varenummer 

fast 

Iberisk Skinke 1/2 blok 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

JAMON IBERICO - MODNET 28 
MDR. 
En overvældende lækker skinke 
fra gastronomiens skatkammer. 
Michelinkokke i hele verden hyl-
der de iberiske skinker og det er 
ikke uden grund, for de er et 
klasseeksempel på at pris og 
kvalitet følges ad. 

3400 Varenummer 

fast 



 







 

Kogt Skinke i tern 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. kg 0,4 

TERN TIL SALATER, PIZZA MV. 
Mulighederne for anvendelse af 
den dejlige skinke er mange; i 
varme retter, pastasalat, blandet 
i dej i små brød og naturligvis i 
en klassisk skinkesalat. 

4914 Varenummer 

fast 

Kogt Skinke i strimler 800g 

Karton indhold 3 stk 

fast Vægt pr. stk. kg 0,800 

STRIMLER TIL SALATER, PIZ-
ZA MV. 
 
Skinkestrimler i den helt rigtige 
tykkelse som fyld i skinkesalat, 
på pizza og i sandwich. 
 
Et hurtigt og billigt måltid kan 
bestå af en ostesauce med grøn-

4942 Varenummer 

fast 

Brandenburgerskinke 1,5 kg 

Karton indhold 10 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,5 

BRANDENBURGERSKINKE 
En skøn røgsmag og dejlig mør-
hed kendetegner Brandenburger
-spegeskinken, og dens størrelse 
gør den velegnet, også til de 
mindre køkkener. Særdeles 
brugbar både til forretter, sand-
wich mv. 

262299 Varenummer 

fast 

Spegeskinke "Ammerländer" røget 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 3,5 

LÆKKER MØR SPEGESKINKE 
Her er den ægte Ammerländer-
skinke med svær. Smagen og 
mørheden giver den talrige an-
vendelsesmuligheder. Kyllinge-
bryst gnedet med citronskal vik-
let i en skive Ammerländer og 
stegt smager fantastisk. 

4924 Varenummer 

fast 

Spegeskinke Ammerländer u/svær 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 3,5 

SPEGESKINKE NÅR DEN ER 
BEDST 
Ammerländerskinken stammer 
udelukkende fra svin af racen 
Ammerländer Edelschwein, der 
efter slagtning formodnes nogle 
dage før den håndsaltes, lufttør-
res og røges over ege- og bøge-
flis i 3 måneder. 

4944 Varenummer 

fast 





 







 

Blok Salami med knust peber 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,5 

DEN UNIKKE SALAMI 
De udsøgte råvarer håndsorteres 
og tilsættes en hemmeligholdt 
krydderiblanding, der gør denne 
salami suveræn. Salamien er 
rullet i 'pinhead' peber (ikke så 
stærk) og bagefter er den røget 
med bøgetræssavsmuld. 

61166 Varenummer 

fast 

Spegepølse med soltørrede toma-
ter 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,7 

SMAGEN AF SOMMER 
Denne spegepølse er fremstillet 
efter gammel sønderjysk recept. 
Udsøgte råvarer håndsorteres og 
tilsættes den speciel-
le krydderiblanding samt soltør-
rede tomater. Herefter røges 
pølsen med bøgetræssavsmuld. 

01169 Varenummer 

fast 

Oksespegepølse  

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

UTROLIGT VELSMAGENDE 
Til denne spegepølse anvendes 
magert og fint sorteret oksekød 
som tilsættes en helt speciel 
krydderiblanding. Pølsen lang-
tidsrøges med bøgetræssav-
smuld, hvilket giver den en helt 
unik smag. 

01155 Varenummer 

fast 

Kartoffelspegepølse  

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

FEDTFATTIG SPEGEPØLSE 
Denne fedtfattige spegepølse 
er fremstillet efter en gammel 
sønderjysk opskrift. Pølsen er en 
specialitet af udsøgte råvarer. 
Grisekød og oksekød håndsorte-
res og tilsættes kartofler samt en 
helt speciel krydderiblanding. 

01158 Varenummer 

fast 

Sønderjysk finthakket Spegepølse 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

DEN FINESTE SPEGEPØLSE 
Pølsen er finthakket, med 
en dejlig mild og frisk smag, man 
kan lige ane en svag smag af 
røg, som kommer fra bøgetræs-
savsmuld. 
Pølsen er flot på en buffet med 
sin fine struktur, også lækker i en 
sandwich med sin milde smag. 

61106 Varenummer 

fast 



 







 

Krosalami 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 3,5 

SMAGFULD KROSALAMI 
Som i gamle dage! Krosalami, 
som her fyldt i bundende, er en 
ægte klassiker. Top den op med 
hjemmerørt remoulade og løgrin-
ge - eventuelt med et capersbær 
på toppen. 

01150 Varenummer 

fast 

Saucisson Le Menage 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,4 

ÆGTE FRANSK NOSTALGI 
Endnu et mesterskud fra DELI-
TASTE er denne syv ugers natur
-modnede Saucisson pur Porc 
med muskat og hvidløg. 
Denne salamis intense smags- 
og sanseindtryk sender dig på 
en dagdrømmerejse til romantik-
kens land. 

6000073 Varenummer 

fast 

La Rosette Fransk Salami 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

TRADITION FRA LYON 
Rosette Reserve er en ægte 
fransk klassiker af typen 
"Saucisson Sec" der historisk set 
fremstilles i bjergregionen om-
kring Lyon, Frankrigs gastrono-
miske centrum. Den har en mild 
smag af hvidløg. 

6000077 Varenummer 

fast 

Le Bridé Fransk Salami 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,6 

VIVE LA FRANCE! 
Den franskes bondes favorit, stor 
aroma og fyldig smag. 
Varen er fremstillet af nøje ud-
valgt magert svinekød efter tradi-
tionel opskrift og naturmodnes i 
hele 8 uger. 

6000075 Varenummer 

fast 

Fransk Baguettesalami 

Karton indhold 15 stk 

fast Vægt pr. stk. g 250 

EN FRANSK SPECIALITET 
Den gør sig godt på et oste/
pølse bord. Kan også nydes i en 
lækker sandwich sammen med 
brøndkarse 

3319 Varenummer 

fast 



 







 

Grignotons minisalami - Chorizo 

Karton indhold 4 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

EN LILLE LÆKKER CHORIZO 
For at imponere deres gæster fra 
adelen, hentede fyrsterne kokke 
og slagtere fra andre lande for at 
kokkerere til gæstebudet.  
Mini Chorizoen fandt sin faste 
fanskare og har slående lighed 
med tilsvarende fra Girona-
området. 

3304 Varenummer 

fast 

Grignotons minisalami  - Nature 

Karton indhold 4 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

FRANSK MINI SALAMI SNACK 
Den helt klassiske franske vari-
ant, som kun de dygtigste fran-
ske slagterforretninger, Bouche-
ries, formår at fremstille dem.  
Sammen med et glas rødvin og 
tern af Emmentaler er de origina-
le Grignotons helt uimodståelige. 

3305 Varenummer 

fast 

Grignotons minisalami - Parmesan 

Karton indhold 4 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

MILD SMAG AF PARMESAN 
Mange Italienske kokke, søgte til 
de franske fyrsters køkkener, og 
bragte bl.a. den verdenskendte 
Parmesan med sig. Parmesanen 
på overfladen mærkes tydeligt 
og harmonerer flot med de tørre-
de Grignotons. 

3306 Varenummer 

fast 

Grignotons minisalami - Provencal 

Karton indhold 4 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

DEN KRYDREDE SMAGSOP-
LEVELSE 
Dette er en lille lækker saftig 
Grignoton med en smagseksplo-
sion af lækre Provencale krydde-
rier. 
Brug den som en lille snack eller 
med en let salat, hvor der lige 
mangler det sidste pif! 

3307 Varenummer 

fast 

Grignotons minisalami - Peber 

Karton indhold 5 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

DEN LILLE STÆRKE SALAMI 
Her er så varianten af Grigno-
tons, tilført et spark ekstra per-
sonlighed i form af groftkværnet 
sort og hvid peber. Serveres 
f.eks. sammen med grøn salat 
med vinagrette, frisk mango og 
skiver af gedeost. 

3308 Varenummer 

fast 



 







 

Salami Spianata Romana dolce ½ 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,1 

EN KEJSER VÆRDIG 
I Rom forlangte aristokraterne at 
måltiderne skulle være lidt bedre, 
så pølsemagerne udviklede sær-
lige teknikker for at forbedre de 
produkter, som i forvejen var 
kendt for at være de bedste. Bu-
on Appetito! 

771807 Varenummer 

fast 

Salami Napoli (Nostrano) 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,25 

BELLA SALAME NAPOLITANA 
Napoli ligger i det sydlige Italien 
ud til Middelhavet, og her har 
bondetraditionen fremelsket en 
grov, og meget lækker salami af 
enestående kvalitet. Den 
er traditionelt fermenteret og 
modnet og har en dejlig, mildt 
krydret smag. 

771791 Varenummer 

fast 

Vildsvinesalami Italiensk 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,5 

KRÆS FRA SLAGTERMESTE-
REN 
Vildsvinesalami forarbejdet kun 
ved brug af kniv og bundet i hån-
den. Salamien har modnet i ca. 
90 dage, hvilket giver den en 
enestående smag. Salamien 
består af ca. 70% vildsvinekød. 

3919 Varenummer 

fast 

Italiensk Salame m. trøffel 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,5 

UDSØGT SMAG AF TRØFFEL 
Dette produkt er enestående, 
takket være det nøje udvalgte 
kød og slagtereksperternes be-
handling. Den sorte trøffel fra 
Norcia gør den ekstra udsøgt og 
intens og den langsomme mod-
ning forbedrer smagen. 

3934 Varenummer 

fast 

Salami Milano 

Karton indhold 5 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,7 

EN ÆGTE KLASSIKER 
En klassisk salami med en stor 
diameter og lang modningstid fra 
Lombardiet i det nordlige Italien. 
Den laves på magert kød og 
rygflæsk og er mildt krydret 
 Den er finhakket og blandt de 
mest spiste salamier i Italien 
. 

771753 Varenummer 

fast 



 







 

Salami Finocchiona (Fennikel) 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

PASSIONEN FRA TOSCANA 
Måske den mest kendte af alle 
italienske salamier - Salame 
Finocchiona har en helt unik og 
dejlig smag fra fennikelfrø, der 
harmonerer godt med smagen af 
kødet. Salamien er meget veleg-
net til brunch og i sandwich. 

772880 Varenummer 

fast 

Salami Ventricina Piccante (chili) 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,7 

DEN RØDE MED PERSON-
LIGHED  
Salami Ventricina er en kraftfuld 
salami med markant chilismag. 
Den er velegnet som topping på 
en pizza eller til et godt ostebord 
med rødløg og oliven. Prøv at 
anvende den som den spænden-
de ingrediens i en reje-
pastasalat. 

771777 Varenummer 

fast 

Chorizo i tern 7mm topping 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 0,500 

MANGE ANVENDELSESMU-
LIGHEDER 
Når du vil lave noget ekstra 
spændende. Passer fortrinligt i 
salater, pande- og gryderetter. 

3444 Varenummer 

fast 

Iberisk Chorizo 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,0 

MASSER AF SMAG 
Skinker og pølser fremstillet af 
kød fra svin af den iberiske race 
er kendt for stor smag. Racen 
stammer fra den sydvestlige del 
af den iberiske halvø og er nok 
den mest berømte sortfodsrace. 

3425 Varenummer 

fast 

Iberisk Salchichon 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,0 

IBERISK SMAGS-EKSPLOSION 
Salchichon er Spaniens svar på 
spegepølse, og her er én af slag-
sen fra toppen af den kulinariske 
scene. Den er fyldt med smag og 
kraft. Skær den papirtyndt og 
servér som tapas med frisk figen. 

3426 Varenummer 

fast 



 







 

Kalve Chorizo ½ Halal 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,3 

SMAGSFULD KALVE CHORIZO 
Vi anbefaler at denne lækre Kal-
ve Chorizo skæres i tynde skiver 
for at få alle smagsnuancer frem.  
Brug den i en sandwichbolle eller 
i en bagel.  

3415 Varenummer 

fast 

Kalkun Salchichon 

Karton indhold 2 stk 

fast Vægt pr. stk. kg 1,6 

SMAGSFULD SALCHICHON 
Denne lækre kalkun salchichon 
skæres i tynde skiver for at få 
alle smagsnuancer frem. 
Prøv den på ciabattabrød med 
små tomater. 

3432 Varenummer 

fast 

Kalkun Chorizo (uden svinekød) 

Karton indhold 2 stk 

fast Vægt pr. stk. kg 1,6 

SUNDHED OG ILDHU 
Denne chorizo kombinerer det 
bedste fra to verdener: Den har 
den helt rigtige spanske smag 
og laves udelukkende på kalkun-
kød, hvilket gør den fedtfattig i 
sammenligning med den ordinæ-
re chorizo pølse. 

6000052 Varenummer 

fast 

Traditionel Spansk Chorizo 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

TRADITIONEL CHORIZO 
Denne Chorizo er produceret 
efter de gamle traditionelle for-
skrifter. Den dybe søde paprika-
smag giver en super smagsople-
velse. 
  

01394 Varenummer 

fast 

Chorizo Vela Extra 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

DEN POPULÆRE 
Chorizo er en traditionel lufttørret 
paprikapølse med højt kødind-
hold. Den er en sødmefyldt, 
krydret pølse, som de fleste el-
sker. Smagen harmonerer skønt 
kombineret med skiver af æble. 

6000161 Varenummer 

fast 



 







 

Chorizo Diabla extra 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

DEN STÆRKE CHORIZO 
Navnet Diabla betyder hun-
djævel.  
Denne Chorizo har en behagelig 
aroma og en dejlig pikant smag 
samt den karakteristiske røde 
farve. Brug den på pizza, i en 
sandwich eller i en bagel med 
salat og frisk agurk. 

6000162 Varenummer 

fast 

Chorizo Tunnel Peber 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,1 

EN ANDERLEDES CHORIZO 
En Chorizo med masser af 
smag. Den har form som en tun-
nel, omsvøbt med hvid peber. 
Den vil tage sig god ud på en-
hver buffet, eller i en lækker 
sandwichbolle med frisklavet 
røræg. 

3438 Varenummer 

fast 

Chorizo Sarta 'Hestesko' 

Karton indhold 30 stk 

fast Vægt pr. stk. g 200 

PAELLA & CO. 
Chorizo Sarta er nok den mest 
kendte og traditionsrige af alle 
spanske DELITA-
STE specialiteter. Den lille U-
formede landpølse er bl.a. kryd-
ret med hvidløg og paprika som 
traditionen foreskriver. 

2405 Varenummer 

fast 

Chorizo Sarta Stærk 

Karton indhold 30 stk 

fast Vægt pr. stk. g 200 

LILLE STÆRK LÆKKERBI-
SKEN 
Chorizo Sarta er nok den mest 
kendte og traditionsrige af alle 
spanske DELITASTE specialite-
ter. Denne lille spicy landpølse er 
bl.a. krydret med hvidløg og pa-
prika som traditionen  foreskri-
ver. 

3401 Varenummer 

fast 

Chorizo Tapas-minisnacks (8g) 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

TAPAS PERFECTAS 
Mini Chorizos er små, smagfulde 
svinekødspølser. De er lækre på 
en tapas-tallerken eller som det 
pikante indslag i en grøn salat 
sammen med spansk landbrød. 
De er også skønne som snacks 
til et glas øl eller vin. 

6000013 Varenummer 

fast 



 







 

Mini Fuet Tapas snack (8g) 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

TAPAS PERFECTAS 
Disse små lækre snacks er sær-
deles velegnede at servere med 
et glas vin eller et krus øl og de 
er helt uundværlige på en tapas-
tallerken. Brug dem også til den 
moderne pindemad sammen 
med tomat, spansk ost mv. 

6000015 Varenummer 

fast 

Pepperoni i skiver 1000 g. 

Karton indhold 4 stk 

fast Vægt pr. stk. kg 1 

PERFEKT TIL PIZZA 
Denne smagsfulde pepperoni i 
skiver er perfekt til pizzaen eller i 
en italiensk pastaret. 4938 Varenummer 

fast 

Kro Salami 

Karton indhold 5 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,1 

DET SIKRE HIT 
En Kro Salami vil altid være et 
sikkert hit på en buffet med sin 
dejlige milde smag. 
Den har et lavt fedtindhold, som 
skyldes brugen af kalkunkød i 
opskriften. 

00332 Varenummer 

fast 

Kalkun Salami IA (med oksefedt) 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,7 

DEN ALTERNATIVE SALAMI 
Her er et lækkert alternativ til den 
almindelige salami, produceret af 
svinekød.  
Denne salami er udelukkende 
produceret af fjerkræ og okse-
kød. En virkelig smagsfuld ople-
velse. 

09550 Varenummer 

fast 

Traditionel Rød Salami 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

DEN GODE "GAMLE" SALAMI 
Hvem kender ikke den gode 
gamle smag af rød salami? Ser-
vér den på groft rugbrød med rå 
løg og remoulade.  
 Passer også perfekt til buffeten. 

01342 Varenummer 

fast 



 







 

Kalkun Salami 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

EN ALTERNATIV SALAMI 
Vores kalkunsalami er lavet af 
kød fra kalkunlår og vegetabilsk 
fedtstof. Produktet er således 
velegnet til alle, som ikke ønsker 
at spise svinekød.  
Kalkunsalami passer godt til bå-
de varme og kolde sandwich. 

280491 Varenummer 

fast 

Salami, hvidløgsform ca. 1,8 kg x 2 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,8 

HVIDLØGSFORMET SALAMI 
Når du vil have ekstra spræl på 
din buffet kan du opskære halv-
delen af denne lækre hvidløgs-
salami og lade resten indgå som 
en del af serveringen. 

702467 Varenummer 

fast 

Salami i Madagaskarpeber-svøb 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,0 

EN RIGTIG TYSKER 
Her er en klassisk tysk specialitet 
- en kvalitetssalami svøbt med 
aromatisk madagaskarpeber 
efter alle kunstens regler.  
Vores madagaskar salami er 
altid et spændende indslag på 
buffeten. 

167228 Varenummer 

fast 

Salami i paprika-svøb 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

EN RIGTIG TYSKER 
Kvalitetssalami som er svøbt 
med tørret rød peberfrugt. En 
fryd for øjet og en sikker vinder 
på frokost-buffeten. 
  

167266 Varenummer 

fast 

Salami i ostesvøb 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,0 

EN RIGTIG TYSKER 
Parmesan salami er endnu en 
klassisk tysk specialitet. Det er 
en kvalitetssalami svøbt med et 
tykt lag parmesan-ost, hvilket 
giver en unik smagsoplevelse.  
Et dejligt alternativ på frokostbor-
det, både smagsmæssigt og 
visuelt.  

167242 Varenummer 

fast 



 







 

Kyllingesalami 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,2 

EN SMAGSFULD SALAMI 
Et godt alternativ til den alminde-
lige salami. Den er lavet af kyl-
ling, kalkun, plantefedt og lækre 
krydderier. 
Salamien er særdeles brugbar 
på buffet, i sandwich og til hånd-
madder. 
  

00214 Varenummer 

fast 

Oksesalami 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,3 

SMAGEN AF OKSE 
Utrolig velsmagende oksesalami, 
den er dejlig mild i smagen, med 
et strejf af honning. 
Et godt valg for dem der ikke 
ønsker at spise svinekød, da den 
er produceret udelukkende af 
oksekød og kalkunkød.  

00451 Varenummer 

fast 

Knopsalami 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,5 

SUPER FLOT SALAMI 
Dejlig blød og velsmagende sa-
lami der er produceret i en speci-
el snørret tarm, som giver den et 
super flot og rustikt udseende. 
Den tager sig smukt ud på en 
buffet, med sin specielle blom-
sterform. 

00322 Varenummer 

fast 

Hvidløgssalami 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2,6 

MILD SMAG AF HVIDLØG 
Denne lækre Salami har en dej-
lig mild hvidløgssmag, som rigtig 
mange elsker. 
Servér den f.eks. på rugbrød 
med løgringe, sky og karse. 
  

00326 Varenummer 

fast 

Okse salami 

Karton indhold 15 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

OKSESPEGEPØLSE HALAL 
En dejlig oksespegepølse. Stør-
relsen gør denne salami særde-
les velegnet til mindre køkkener, 
hvor den kan indgå som pålægs-
variant i alle sammenhænge. 
  

161561 Varenummer 

fast 





 







 

PATÉ FEBRUAR  2019 PASSION FOR FOOD 

Paté Provencale 400 g 

Karton indhold 10 

fast Vægt pr. stk. kg 0,4 

SMAGEN AF FRANKRIG 

Fyldig, kødfuld og samtidig 
cremet paté med Provencal kryd-
derier, her i mindre version. Flot i 
disken, på buffetten og lækker 
på et stykke rugbrød eller lagt i 
en sprød baguette. Produceret 
uden æg. 

3210 Varenummer 

fast 

Paté med hvidløg 1 kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 1 

MILD SMAG AF HVIDLØG 

Fyldig, kødfuld og samtidig 
cremet paté med hvidløg. Flot i 
disken, på buffetten og lækker 
på et stykke rugbrød eller lagt i 
en sprød baguette. Produceret 
uden æg. 

3207 Varenummer 

fast 

Paté med hasselnødder 1 kg 

Karton indhold 2 

ca. Vægt pr. stk. kg 1 

LÆKKER PIKANT SMAG AF 
HASSELNØDDER 

 

Fyldig, kødfuld og samtidig 
cremet paté med hasselnødder. 
Flot i disken, på buffetten og 
lækker på et stykke rugbrød eller 
lagt i en sprød baguette. Produ-
ceret uden æg. 

3208 Varenummer 

fast 

Paté med kalkunkød 1 kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 1 

SMAG AF KALKUN 

Prøv denne lækre paté på et 
stykke ristet franskbrød, den er 
også perfekt på en buffet. 

Flot i disken, på buffeten og læk-
ker på et stykke rugbrød eller 
lagt i en sprød baguette. Produ-
ceret uden æg. 

3209 Varenummer 

fast 

Paté Vildt med fasankød 1 kg 

Karton indhold 5 

fast Vægt pr. stk. kg 1,0 

DE BEDSTE VILDTPATÉER 

Vildt pate med hele 20% fasan-
kød.  

Patéen er svøbt i et tyndt lag 
hvidt spæk, som fremhæver den 
høje kvalitet og hjælper til meget 
smukke anretninger. Yderfolien 
er mærket op med portions linjer. 

151081 Varenummer 

fast 



 







 

PATÉ FEBRUAR  2019 PASSION FOR FOOD 

Paté Vildt med rådyrkød 1 kg 

Karton indhold 5 

fast Vægt pr. stk. kg 1,0 

DE BEDSTE VILDTPATÉER 

Denne smagfulde paté rummer 
hele 15% rådyrkød. Dejlig kryd-
ret og klar til brug. Den flotte 
spækkant holder på facon og 
skive. Den er nem at bruge, og 
markeringer på folien gør det helt 
enkelt, at dele patéen i lige tykke 
skiver. 

151104 Varenummer 

fast 

Paté med grøn peber 2 kg 

Karton indhold 2 

ca. Vægt pr. stk. kg 2 

FRISK SMAG AF GRØN PEBER 

 

Fyldig, kødfuld og samtidig 
cremet paté med grøn peber. 
Flot i disken, på buffeten og læk-
ker på et stykke rugbrød eller 
lagt i en sprød baguette. Produ-
ceret uden æg. 

3201 Varenummer 

fast 

Paté med provencale 2 kg 

Karton indhold 2 

ca. Vægt pr. stk. kg 2 

SMAGEN AF FRANKRIG 

 

Fyldig, kødfuld og samtidig 
cremet paté med Provencale 
krydderier. Flot i disken, på buf-
fetten og lækker på et stykke 
rugbrød eller lagt i en sprød ba-
guette. Produceret uden æg. 

3203 Varenummer 

fast 

Paté med madagaskarpeber 2 kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 2,0 

ÆGTE SLAGTERHÅNDVÆRK 

Fyldig, kødfuld og samtidig 
cremet paté med madagaskarpe-
ber. Flot i disken, på buffetten og 
lækker på et stykke rugbrød eller 
lagt i en sprød baguette.  

Patéer fra DELITASTE laves 
med omhu af friske råvarer. 

150947 Varenummer 

fast 

Paté med hvidløg 2 kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 2,0 

ÆGTE SLAGTERHÅNDVÆRK 

Vores kendte paté, her med 
hvidløg. Flot direkte på frokost-
buffeten eller som skiver på ta-
pastallerken eller pølsebordet. 
Smager skønt med syltet agurk 
eller pickles til. 

150961 Varenummer 

fast 



 







 

PATÉ FEBRUAR  2019 PASSION FOR FOOD 

Paté Provencale med rød peber 2 
kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 2,0 

ÆGTE SLAGTERHÅNDVÆRK 

Netop Paté Provencale er 
blandt de mest populære. Den 
indeholder bl.a. solmoden rød 
peberfrugt, som giver den en 
vidunderlig sødme. Brug den på 
frokostbordet, i sandwichen eller 
på platten. Smukt pyntet og lige 
til at stille frem. 

150985 Varenummer 

fast 

Paté med skovsvampe 2 kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 2,0 

ÆGTE SLAGTERHÅNDVÆRK 

Pate med afstemt smag af svam-
pe fra skove i Belgien. Passer 
perfekt på pølsebrættet, som 
natmad på frisk rugbrød eller 
som forret på efterårskortet. Som 
spændende tilbehør kan foreslås 
honningsyltede skalotteløg. 

151005 Varenummer 

fast 

Paté med valnøddekerner 2 kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 2,0 

ÆGTE SLAGTERHÅNDVÆRK 

Dejlig smagfuld pate med godt 
med valnøddekerner. Uundvær-
lig på julebuffetten eller sommer-
platten. Prøv den med syltede 
valnødder og honning eller ap-
pelsinsalat til. 

151043 Varenummer 

fast 

Paté med hvidløg 2 kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 2,0 

MILD SMAG AF HVIDLØG 

Fyldig, kødfuld og samtidig 
cremet paté med hvidløg. Flot i 
disken, på buffetten og lækker 
på et stykke rugbrød eller lagt i 
en sprød baguette. Produceret 
uden æg. 

3202 Varenummer 

fast 

Paté med valnødder 2 kg 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 2,0 

MILD SMAG AF VALNØDDER 

Fyldig, kødfuld og samtidig 
cremet paté med valnødder. 

Flot i disken, på buffeten og læk-
ker på et stykke rugbrød eller 
lagt i en sprød baguette. Produ-
ceret uden æg. 

3204 Varenummer 

fast 
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Guldleverpølse 

Karton indhold 12 

fast Vægt pr. stk. g 400 

EN LILLE GULDKLUMP 

Sønderjyllands lokale grove le-
verpølse, med en super dejlig 
smag. Har du nogensinde lagt 
en tynd skive leverpølse på en 
friskstegt lækker oksebøf? 

61266 Varenummer 

fast 

Fransk Andepaté med peber 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 1,7 

DEN MILDE PEBERSMAG 

I Frankrig betragtes andekød 
som en særlig skat, kulinarisk 
set.  
Terrinen her med 20  andekød 
viser med tydelighed, hvorfor 
denne spise er så elsket. Patéen 
er grov og andekødet giver en 
enestående smagsoplevelse. 

3302 Varenummer 

fast 

Fransk Landpaté 

Karton indhold 2 

fast Vægt pr. stk. kg 1,7 

LÆKKER FRANSK LANDPATÉ 

Når patéen bages i en terrin, 
bevares aromaen bedre. Den 
kan serveres på buffeten smukt 
præsenteret i den hvide terrin, 
eller vendes ud og portioneres.  
En rigtig franskmand vil spise 
den med cornichons og løgkom-
pot. 

3320 Varenummer 

fast 

Fransk Andelevermousse 

Karton indhold 4 

fast Vægt pr. stk. g 750 

EN SMAGFULD FRANSK AN-
DELEVERMOUSSE 

Denne kulinariske perle er en 
sand lækkerbisken. Cremet og 
blød konsistens, med en rund og 
skøn smag af andelever.  
Forslag til anvendelse: På små 
toast og pynt med brøndkarse. 

3314 Varenummer 

fast 





 







 

Chili ølpølser ca. 20 g. 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,0 

TØRRET, RØGET OG SPICY 

Prøv denne lille men kraftfulde 
snack, den vil vække begejstring 
på enhver buffet. Tilføj f.eks. 
Frisklavet røræg. 

01525 Varenummer 

fast 

Okse Brunchpølser FROST 

Karton indhold 7 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 1,0 

EN LÆKKER SAG 

En helt fantastisk brunchpølse 
med en god fast konsistens, der 
bærer præg af det høje kødind-
hold. 

Denne smagfulde brunchpølse 
er en fin lille sag på 25 g. 

FROSTVARE 

01532F Varenummer 

fast 

Chorizo Brunch 25 g FROST 

Karton indhold 12 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

LÆKKER BRUNCHPØLSE 

Prøv denne lille lækre brunch 
chorizopølse på en brunchbuffet, 
den vil gøre lykke. 

 
FROSTVARE 

01536F Varenummer 

fast 

Kålpølser Kogt 80 g ( 8x 80 g) 

Karton indhold 12 stk 

fast Vægt pr. stk. g 640 

DEN ÆGTE SØNDERJYDE 

Pølserne fremstilles af fint sorte-
ret svine- og oksekød tilsat den 
originale krydderiblanding.  

 Kålpølser er også rigtig gode 
efter en tur på grillen. 

4513 Varenummer 

fast 

Chorizo Rosario 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. kg 2 

DEN LÆKRE BRUNCH CHORI-
ZO 

En større pakke af vores popu-
lære brunch chorizo som er en 
naturlig og lækker del af mange 
brunchretter. 

3430 Varenummer 

fast 



 







 

Chorizo Rosario (Brunch)  250 g x 
5 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 250 

MASSER AF SMAG 

Chorizo Rosario er beslægtet 
med vores Chorizo Cocktail & 
BBQ pølser, men er noget stør-
re, og derved meget velegnet til 
frokostplatter og brunch. 

3420 Varenummer 

fast 

Mini BBQ & Brunch Chorizo 17 g x 
30 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

MASSER AF PERSONLIGHED 

Denne kødfulde, velsmagende 
chorizo cocktailpølse til grill og 
pande kan være den lille forskel, 
der gør måltidet mindeværdigt 
for dine gæster. Den er et must 
til brunchen, og helt perfekt på et 
grillspyd. 

154587 Varenummer 

fast 

Fjerkræpølser  50 g x 7 

Karton indhold 15 stk 

fast Vægt pr. stk. g 350 

GENIAL TIL PØLSEHORN 

Denne skindfri pølse er lavet 
med fjerkræ som eneste kødrå-
vare. Det gør pølsen dejlig mild 
og velegnet til både børn og 
voksne i alle aldre. Skær fjer-
kræspølserne i skiver, rist dem 
let og servér dem som del af en 
pastaret med tomat. 

161523 Varenummer 

fast 

Cocktailpølser Fjerkræ 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

ALSIDIGE SMÅ COCKTAILPØL-
SER 

Små cocktailpølser uden tarm - 
lavet udelukkende på fjerkræ. 
Godt alternativ til traditionelle 
cocktailpølser, med alle de sam-
me tilberednings- og serverings-
muligheder. 

4948 Varenummer 

fast 

Kabanos Ølpølser fra Bayern ca. 2 
5g 

Karton indhold 3 stk 

fast Vægt pr. stk. g 700 

HER ER ØLPØLSERNES KON-
GE 

Her er den ægte Bayerske Kaba-
nos ølpølse, som laves efter 
gammel tradition: Den lufttørres 
og varmrøges over naturrøg. 

Spis den som den er til salatbuf-
fet'en, som snack, i suppe eller i 
pølsehorn. 

4900 Varenummer 

fast 



 







 

Fjerkræpølse 100 g. x 7 stk. 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 700 

EN PØLSE FOR ALLE     

Når der skal serveres pølser, 
hvor alle kan spise med, er den-
ne fjerkræspølse uden tarm et 
sikkert valg. Den kan med fordel 
anvendes i store hotdogbrød på 
traditionel vis med ketchup, sen-
nep og løg. 

  

4908 Varenummer 

fast 

Frikadeller "Party" 12,5 g 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 800 

SÅ GODE SOM HJEMMELAVE-
DE 

Farsen til disse sprøde små fri-
kadeller er rørt som enhver hus-
moder ville gøre det - helt uden e
-numre. De er oliestegte, smager 
skønt og lunes hurtigt og let. 

4911 Varenummer 

fast 





 







 

Rullepølse, høj 

Karton indhold 10 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,2 

EN SMAGSFULD OPLEVELSE 
Denne lækre rullepølse passer til 
enhver buffet. 
Også perfekt i en lækker bolle 
med sprød salat, løgringe og 
frisk agurk. 

3107 Varenummer 

fast 

Römerbraten Farsbrød 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,4 

SPÆNDENDE PÅLÆG 
Römerbraten er et smagfuldt 
farsbrød lavet af godt svinekød 
og bagt i ovnen, ligesom forloren 
hare. Det er en sikker succes på 
en skive rugbrød med lidt grønt 
på toppen. Den er også lækker 
serveret lun med salat og lidt 
surt. 

734086 Varenummer 

fast 

Provencale Braten Farsbrød 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,5 

SPÆNDENDE PÅLÆG 
Vores Provencale Braten er et 
pikant farsbrød med rød og grøn 
peberfrugt. Den tager sig særde-
les godt ud i skiver på et stykke 
landgangsbrød, eller kan serve-
res lun i tykke skiver. Velbekom-
me! 

734093 Varenummer 

fast 

Saltkød ½ 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,7 

ET MESTERSTYKKE 
Prøv vores lækre møre saltkød, 
hvor der er kælet for kvaliteten. 
Den passer perfekt til Dyrlægens 
natmad med sky og løgringe. 

3110 Varenummer 

fast 

Pastrami original Halal 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 2,0 

AMERICAN TRADITION 
Vores pastrami er lavet som i 
pastramiens hjemland - USA. 
Den er lavet af oksespidsbryst af 
høj kvalitet og vi anvender den 
originale krydderiblanding. Så-
dan skal pastrami være! 

75136 Varenummer 

fast 



 







 

Römerbraten ca. 2,5 kg 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. 2,5 

DET SMAGSFULDE FARS-
BRØD 
Dette lækre farsbrød er et spæn-
dende indslag til frokosten eller 
på morgenmadsbuffeten. Vi an-
befaler ligeledes Rømerbraten i 
en sandwichbolle med salat, 
tomat og cornichoner... det sma-
ger skønt! 

15007 Varenummer 

fast 

Oksebryst med urter 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 2,6 

SUPER MØRT OKSEBRYST 
Dette lækre Oksebryst vil vække 
glæde på buffeten. Brug den på 
et stykke smørrebrød med pick-
les og revet peberrod. 

71144 Varenummer 

fast 

Jagtpølse 90 mm. 1/2 stk. 

Karton indhold 5 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,25 

DEJLIG MILD SMAG 
Her har du en klassisk jagtpølse 
- en pålægspølse som i gamle 
dage. Servér den f.eks. med 
stave fra gul peberfrugt og frisk 
brøndkarse. 

61204 Varenummer 

fast 

Roastbeef (inderlår) 

Karton indhold 9 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,8 

TRADITIONEL DANSK ROAST-
BEEF 
Vores saftige roastbeef fremstil-
les af okseinderlår på klassisk 
dansk facon.  
Roastbeef kan anvendes på tra-
ditionel vis med remoulade, syl-
tede agurker og peberrod på 
rugbrød og naturligvis i en sand-
wich. 

150114 Varenummer 

fast 

Blodpølse i plasttarm         Sæson-
vare 

Karton indhold 8 stk 

Fast Vægt pr. stk. 700 

DANSK BLODPØLSE 
Prøv denne lækre blodpølse 
med æblemos og kanel.  
Bemærk at dette er en SÆSON-
VARE, der kun fremstilles op 
mod jul. 

01083 Varenummer 

fast 



 







 

Blodpølse i bundende       Sæson-
vare 

Karton indhold 10 stk 

Fast Vægt pr. stk. 900 

DANSK BLODPØLSE 
Mange spiser blodpølse op til jul. 
Her er blodpølse, som i gamle 
dage - fyldt i bundende og lavet 
på gammel håndværksmæssig 
facon. Dette er en SÆSONVA-
RE, som kan hjemtages på be-
stilling fra slutningen af oktober.  

01082 Varenummer 

fast 

Fransk Landpølse m. hvidløg 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,2 

MILD RØGET SMAG 
Den traditionelle franske landpøl-
se med hvidløg er en kogt sala-
mi. Det høje kødindhold smages 
tydeligt og det milde strejf af røg 
og hvidløg gør pølsen til en læk-
ker afveksling på pålægsbuffe-
ten. 

3312 Varenummer 

fast 

Røget rå okseinderlår FROST 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,8 

SUPER MØRT OKSEINDER-
LÅR 
Skær dette møre okseinderlår i 
tynde skiver. Det har en dejlig 
mild smag og kan bruges til en 
lækker forret, eller på en buffet.  
 
FROSTVARE  

00101F Varenummer 

fast 

Hamburgerryg 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,85 

DEN KØDFULDE HAMBUR-
GERRYG 
Her præsenterer vi en Hambur-
gerryg med hele 95% kød, hvil-
ket tydeligt kan smages. 
Brug den på traditionel vis med 
italiensk salat, eller i en sand-
wichbolle med frisklavet røræg. 

3112 Varenummer 

fast 

Porchetta 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 2 

DEN DUFTER AF FLÆSKE-
STEG 
Som varm ret er den fantastisk 
sammen med ovnstegte kartof-
ler, bagt græskar og lynstegt 
savoykål med røget bacon, løg 
og bladselleri.  
Som kold ret, på et stykke brød 
eller i en burgerbolle. 

3101 Varenummer 

fast 





 







 

Coppa, italiensk lufttørret nakkefilet 

Karton indhold 12 stk 

ca. Vægt pr. stk. 0,8 

EN MIDDELHAVS SPECIALI-
TET 
Coppa er lufttørret nakkefilet - 
gudespise vil mange kalde det. 
Skær den tyndt, og servér den 
på en frisk salat med balsamico 
eller som klassisk tapas eller 
antipasti. 

3423 Varenummer 

fast 

Pancetta rund, lufttørret 

Karton indhold 6 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,2 

MASSER AF SMAG 
Denne rundlagte Pancet-
ta snørres og lufttørres med læk-
re urter. Pancetta skåret i tern og 
ristet på panden bliver sprødt 
som bacon og får på denne må-
de en intens, lækker smag som 
harmonerer fortræffeligt til grønt-
sags- og kartoffelsuppe. 

771838 Varenummer 

fast 

Lardo m. urter & hvidløg 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,5 

ITALIENSK BACON 
Papirstynde skiver Lardo anven-
des som forret i Italien og bruges 
også i madlavningen til pastaret-
ter eller for at gøren en god ste-
ak endnu saftigere. 

3933 Varenummer 

fast 

Bresaola Della Valtellina DOP 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,6 

DEN ÆGTE BRESAOLA 
Her er den ægte Bresaola fra 
Valtellina af typen Punta d'Anca, 
en klassisk italiensk delikates-
se. Simpelthen den bedste 
bresaola som smelter på tungen.                                                      
NU MED OPRINDELSES-
MÆRKNING 

212911 Varenummer 

fast 

Bresaola Halal 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,6 

VELKENDT KVALITET 
Halalmærket bresaola Punta 
D'Anca, som ikke blot er vel-
smagende, men også en ideel 
kilde til de daglige ernærings-
mæssige behov, da den er rig på 
protein. 

3915 Varenummer 

fast 



 







 

Bresaola Black Angus 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,6 

LIMOUSINEN BLANDT 
BRESAOLA 
Black Angus Bresaola er kendt 
for stor mørhed og lækker smag. 
Den er unik i sin genre og frug-
ten af en genial intuition - for 
sande kendere og raffinerede 
ganer. 

3917 Varenummer 

fast 

Pancetta flad, tørsaltet bacon 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 2,0 

MASSER AF SMAG 
Pancetta, det italienske svar på 
bacon, er saltet, krydret og mod-
net brystflæsk. Pancetta røges 
normalt ikke og er men har tak-
ket være modningen masser af 
smag og anvendes flittigt i det 
italienske køkken. 

3947 Varenummer 

fast 

Mortadella Bologna 1/2 

Karton indhold 3 stk 

ca. Vægt pr. stk. 3,0 

BOLOGNA'S SKATKAMMER 
Mortadella er den klassiske og 
særdeles kendte kødpølse fra 
Bologna i Norditalien. Den lyse-
røde kødpølse opnår den opti-
male smag, når den skæres i 
meget tynde skiver og bruges 
som pålæg i sandwich eller på 
groft rugbrød. 

771814 Varenummer 

fast 

Vildtsvinemortadella "Pistacchio" 
3,5 kg 

Karton indhold 1 stk 

ca. Vægt pr. stk. 3,5 

Denne vildsvinemortadella be-
står af over 70% kød fra vildsvin 
og den er delikat krydret med 
pistachenødder. Mortadellaen er 
mager, glutenfri, og laktosefri. 3921 Varenummer 

fast 

Lomo (lufttørret kam) 

Karton indhold 8 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,1 

LÆKKER LUFTTØRRET KAM-
FILET 
Lomo er lufttørret, spansk kamfi-
let. Der er tale om en virkelig 
lækkerbisken. 
Vi anbefaler at skiveskære lomo i 
meget tynde skiver, og anrette 
sammen med oliven på salat 
med dadler og et par dråber val-
nøddeolie. 

6000157 Varenummer 

fast 



 







 

Cecina de Astorga-Léon 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 2,5 

SMELTER PÅ TUNGEN 
Intens og kraftfuld tørret og letrø-
get okseinderlår fra Astorga i 
distriktet León, Spanien – En 
ægte spansk specialitet. 
Server den med bøffelmozzarella 
for en udsøgt fornøjelse. 

3435 Varenummer 

fast 

Pariser Filet (spækkant) 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 0,8 

ELEGANCE OG SKØNHED 
Denne klassiske pariserfilet er af 
absolut topklasse. Den tørsaltes, 
modnes og vikles i spæk. På den 
måde opnås ekstra smag, fordi 
spæksvøbet holder på kødets 
naturlige aromaer. Servér skåret 
i 1-2 mm tynde skiver. 

212485 Varenummer 

fast 

HAPPY Bjørn børne-kødpølse 

Karton indhold 4 stk 

ca. Vægt pr. stk. 0,8 

DEN GLADE KØDPØLSE TIL 
BØRN 
Happy Bjørn er en kødpølse la-
vet af forskellige farsblandinger, 
hvilket giver de forskellig farve-
nuancer i pølsen. Kødpølsen gør 
måltidet lidt sjovere og er meget 
populær blandt børn i alle aldre. 
Andre motiver kan bestilles. 

293569 Varenummer 

fast 

Røget Filet (tørsaltet) 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,2 

LAVES SOM I GAMLE DAGE 
Vi kan med stolthed præsentere 
Danmarks bedste røgede filet. 
Hemmeligheden bag er enkel: 
Det er den traditionelle tørsalt-
ning, som gør hele forskellen! 
Perfekt på buffeten. 

164951 Varenummer 

fast 

VEGETARISK Tomat- & Basilikum-
pølse 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,5 

VIRKELIG GOD OPLEVELSE 
Dette dejlige pålæg smager som 
var det en helt normal pålægs-
pølse med dejlig basilikum og 
soltørret tomat.  
Det er her bevist, at det er muligt 
at lave meget velsmagende på-
læg helt uden brug af kød. 

9001 Varenummer 

fast 



 







 

VEGETARISK Mortadella 

Karton indhold 2 stk 

ca. Vægt pr. stk. 1,5 

MORTADELLA Vegetar 
Denne mortadella er 100% vege-
tarisk, baseret på æg, mælke- og 
planteprotein og indeholder hver-
ken soja eller gluten. Den sma-
ger skønt, og overrasker gang på 
gang. Selv slagtermestre lader 
sig forføre af den gode smag. 

9003 Varenummer 

fast 





 







 

FJERKRÆ PRODUKTER 

Karton indhold     

  Vægt pr. stk.     

FJERKRÆ PRODUKTER 
I de efterfølgende felter finder du 
vores sortiment af fjerkræproduk-
ter i skiver. Hvis du søger andre 
fjerkræprodukter i skiver, er du 
velkommen til at kontakte os, og 
vi vil hjælpe hvis vi kan. 

  Varenummer 

  

Kyllingebryst grillet 12 g, ca. 33 ski-
ver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

DEJLIG SMAG AF GRILL 
Dejligt grillet kyllingebryst, oplagt 
til sandwich og til håndmadder 
på rugbrød eller grovbrød.  
Langt de fleste sætter med glæ-
de tænderne i et stykke med 
velsmagende kylling, så med 
denne vare kan du ikke gå galt i 
byen. 

4922 Varenummer 

fast 

Kalkunbryst grillet 12 g, ca. 33 ski-
ver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

MAGERT FRA GRILLEN 
Kalkunbryst er sundt og lækkert. 
Her har du en fin vare med deli-
kat grillet smag til brug i sand-
wich og på håndmadder. 
Serveres sammen med sprøde 
grøntsager på lækkert brød. 

4923 Varenummer 

fast 

Kalkunbryst med paprika 20 g., ca. 
25 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

FORKÆL DIN BAGEL-
SANDWICH 
Kalkunbryst med paprika, her i 
en skiveskåret variant.  
Den er let at gå til og den tager 
sig godt ud på det moderne 
smørrebrød fx med en creme af 
hakkede soltørrede tomater, cor-
nichoner og basilikum sammen-
rørt med kvark. 

775485 Varenummer 

fast 

Kalkunbryst, kogt & røget 20 g., ca. 
25 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

DET BEDSTE KALKUNBRYST 
I årevis har danskerne nydt dette 
lækre kalkunbryst kogt og røget. 
Her er den i skiver - klar til sand-
wich, håndmadder mv. Prøv fx at 
lave en sandwich med ciabatta-
brød, kalkunbryst, finthakket 
spidskål og mango chutney. 

775508 Varenummer 

fast 



 







 

Mortadella med rød peber, ca. 10 
skiver 

Karton indhold 12 stk 

fast Vægt pr. stk. g 200 

GOD OG BILLIG 
Denne variant af mortadella med 
rød peber er et pålægsalternativ, 
der er aldeles velegnet til frokost-
anretninger og er også meget 
populær blandt børn.  

161400 Varenummer 

fast 

SPEGEPØLSE & SALAMI 

Karton indhold     

  Vægt pr. stk.     

SPEGEPØLSE & SALAMI 
I de efterfølgende felter finder du 
vores udvalg af skiveskårne spe-
gepølser og salamier. Hvis du 
søger andre produkter, er du 
velkommen til at kontakte os, og 
vi vil hjælpe hvis vi kan. 

  Varenummer 

  

Salami Napoli, ca. 80 skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

BELLA SALAMI NAPOLITANA 
Her er den lækre Salami Napoli i 
en skiveskåret variant. Salamien 
er nem og klar til brug, når det 
passer køkkenet. Salami Napoli 
er velegnet til frokostbuffet, nat-
mad eller som forret, fx serveret 
med citronmarineret fennikel. 

3942 Varenummer 

fast 

Salami Milano, ca. 80 skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

TAG EN SKIVE AF HIMMERIGE 
En skiveskåret udgave af den 
velsmagende Salami Milano klar 
til anvendelse. Skiverne kan 
nemt anrettes på en charcuteri-
tallerken eller bruges i en sand-
wich. Prøv salamien sammen 
med syltet løg og grissini. 

3943 Varenummer 

fast 

Salami Ventricina Piccante, ca. 80 
skiver 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

RØD PERSONLIGHED (CHILLI) 
Salami Ventricina er en kraftfuld 
salami med markant chilismag. 
Den er fremragende som topping 
på en pizza eller i en italiensk 
sandwich. Prøv også at anvende 
den som den spændende ingre-
diens i en reje-cocktail. 

3912 Varenummer 

fast 



 







 

Salame Finocchio, ca. 80 skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

PASSIONEN FRA TOSCANA 
Her er en af Italiens nok mest 
kendte salamier; Salame Finoc-
chiona i skiver.  
Den har en helt unik og dejlig 
smag af fennikelfrø, der harmo-
nerer rigtigt godt med smagen af 
kødet. 

3944 Varenummer 

fast 

Traditionel Spansk Chorizo, ca. 55 
skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

DEN ÆGTE SMAG AF SPANI-
EN 
Denne Chorizo er produceret 
efter de gamle originale opskrif-
ter. Den er rigtig god i en sand-
wich eller i en bagel med grøn 
salat og frisk agurk. 

01698 Varenummer 

fast 

Chorizo Extra, ca. 84 skiver 

Karton indhold 5 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

KLAR TIL SANDWICH OG PIZ-
ZA 
Her er den populære chorizo i 
skiver og dermed klar til bagels, 
pizza, rugbrød, salat, brunch, 
omelet, wraps osv. Chorizo an-
vendes i dag i mange sammen-
hænge og elskes af børn såvel 
som af voksne. 

57246 Varenummer 

fast 

Kalkun Chorizo, ca. 72 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

SUND OG SABROSO 
Sabroso betyder smagfuld på 
spansk. 
Her en skiveskåret variant af den 
lækre Kalkun Chorizo. Varianten 
anvendes på samme måde som 
ordinær chorizo men er mere 
mager og velegnet til folk, som 
fravælger svinekød. 

6000130 Varenummer 

fast 

Kyllingesalami, ca. 50 skiver 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

PLANTEFEDT ER HEMMELIG-
HEDEN 
Engang var salami ensbetyden-
de med svinekød, men nu laves 
den klassiske spise også med 
kyllingekød som basis. For at 
opnå den rigtige smag og konsi-
stens tilsættes vegetabilsk fedt. 

4901 Varenummer 

fast 



 







 

Kalkunsalami ca. 50 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

PLANTEFEDT ER HEMMELIG-
HEDEN 
DELITASTE's kalkunsalami sma-
ger som salami skal smage, men 
har et lavt fedtindhold og er såle-
des et godt alternativ til traditio-
nel salami, da fedtindhol-
det primært er vegetabilsk. 

4902 Varenummer 

fast 

Oksesalami m. kalkunkød,ca. 50 
skiver 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

SMAGSFULD SALAMI 
Velsmagende salami, der er dej-
lig mild i smagen og med et strejf 
af honning. Denne salami er helt 
uden svinekød. Bemærk det lave 
fedtindhold, som skyldes brugen 
af kalkunkød i opskriften. Dette 
er samtidig med til at gøre sala-
mien blød. 

4916 Varenummer 

fast 

Salami Klassisk, ca. 44 skiver 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

LIVETS PØLSE ER SPEGET 
Danskerne har fra det tidlige 
bondesamfund elsket salami. 
Spegepølse og salami har altid 
været at finde i spisekammeret 
vinteren over.  
Her er en traditionel en af slag-
sen - røget over bøgeflis og med 
120g kød pr. 100g færdigvare. 

4926 Varenummer 

fast 

SKINKE PRODUKTER 

Karton indhold     

  Vægt pr. stk.     

SKINKE PRODUKTER 
I de efterfølgende felter finder du 
vores sortiment af skinkeproduk-
ter i skiver. Hvis du søger andre 
skinker i skiver, er du velkom-
men til at kontakte os, og vi vil 
hjælpe hvis vi kan. 

  Varenummer 

  

Ital. Lufttørret skinke MEC, ca. 35 
skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

PAPIRTYNDE KVALITETSSKI-
VER 
10 måneders modning skal der 
til, før denne skinke udbenes, 
presses og skiveskæres. Der er 
mellemlæg mellem skiverne, så 
de let kan adskilles.  
Prøv fx at bruge nogle skiver 
som topping sammen med ruco-
la på en grov pizza. 

3940 Varenummer 

fast 



 







 

Parmaskinke ægte, ca. 25 skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 300 

DEN HÆDERSKRONEDE 
SKINKE 
Parmaskinke er et verdenskendt 
kvalitetsmærke. Skinkerne mod-
nes i 13 måneder. Der anvendes 
kun svin fra kontrollerede lokale 
besætninger. Når modningspro-
cessen er færdig, kontrolleres 
hver eneste skinke af Parmakon-
sortiet. 

3939 Varenummer 

fast 

Serrano Skinke, ca. 50 skiver 

Karton indhold 3 stk 

fast Vægt pr. stk. kg 1,0 

TRADITIONEL SPECIALITET 
Denne lækre Serrano-skinke 
fremstilles af en af Spaniens 
dygtigste skinkemestre. For at 
sikre hurtig håndtering af skiver-
ne anvendes mellemlæg. DELI-
TASTE sælger kun GTS-
mærket Serranoskinke af høj 
kvalitet. 

189275 Varenummer 

fast 

Serrano Skinke 500 g., ca. 25 ski-
ver 

Karton indhold 5 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

KVALITETSMÆRKET SPECIA-
LITET 
Denne lækre Serrano-skinke 
fremstilles af en af Spaniens 
dygtigste skinkemestre. For at 
sikre hurtig håndtering af skiver-
ne anvendes mellemlæg. DELI-
TASTE sælger kun GTS-
mærket Serranoskinke af høj 
kvalitet. 

57260 Varenummer 

fast 

Serrano Skinke 11 mdr., ca. 24 ski-
ver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

MØR SERRANO SKINKE 
Her er skinken, der har vundet 
flere smagstests, og den er det 
helt rigtige valg, når du går efter 
kvallitet. Den modnes i hele 11 
måneder under særligt gunstige 
klimaforhold og der anvendes 
udelukkende råvarer af høj kvali-
tet. 

02714 Varenummer 

fast 

Spegeskinke røget, ca. 43 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

LÆKKER MØR SPEGESKINKE 
Prøv den med honningmelon, 
eller med abrikoser og gedeost. 
Den kan selvfølgelig også bru-
ges som lækkert fyld i en sand-
wichbolle. 

4932 Varenummer 

fast 



 







 

Schwarzwälder Skinke, ca. 80 ski-
ver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

DEN POPULÆRE 
SCHWARZWÄLDER 
Prøv den bl.a. med friske dam-
pede asparges. Denne skinke 
kan også bruges til at give kyllin-
gen en lækker røget smag, ved 
at vikle den omkring kyllingebry-
stet. 

4933 Varenummer 

fast 

Koldrøget Landskinke, ca. 80 ski-
ver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

TYSK KOLDRØGET LAND-
SKINKE 
Med sin nøddeagtige smag, og 
en konsistens som smelter på 
tungen, er denne koldrøgede 
skinke særdeles velegnet som 
forret med melon eller som kryd-
deri i en lækker salat. 

4934 Varenummer 

fast 

Spegeskinke "Baguette", ca. 45 
skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

DEN LÆKRESTE SPEGESKIN-
KE 
Baguette-skinke er aflange ski-
ver af traditionel tørsaltet og rø-
get spegeskinke. 
 Det er den perfekte melonskin-
ke. De aflange skiver gør den 
også meget velegnet til sand-
wich. 

4937 Varenummer 

fast 

Toastskinke 12 g, ca. 33 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

KLASSISK TOASTSKINKE 
Her har du den klassiske toasts-
kinke, der anvendes i sandwich 
og i klassisk parisertoast med en 
skive ost.  
Tilføj en skive ananas og du får 
en Hawai-toast. 

4917 Varenummer 

fast 

Kogt Skinke i 25 g, ca. 20 skiver 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

VORES LÆKRE SKINKE 
Her har du en almindelig kogt 
rund skinke som kan indgå i en 
sandwich med ciabattabrød, 
mayonnaise, salat og agurk. En 
anden traditionel anvendelse er 
på rugbrød med sommersalat og 
lidt grønt. 

4915 Varenummer 

fast 



 







 

Ålerøget skinke 21 g, ca. 19 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

ÅLERØGET SKINKE 
Her er den bedste af de skives-
kårede kogte skinker fra DELI-
TASTE. Masser af smag og mu-
ligheder fra traditionelt smørre-
brød over til sandwich og til brug 
på buffet'en mv. 

4918 Varenummer 

fast 

ANDRE PRODUKTER I SKIVER 

Karton indhold     

  Vægt pr. stk.     

ANDRE PRODUKTER I SKIVER 
Sidst men ikke mindst, følger 
herunder alt hvad der ikke er 
fjerkræ, skinke og spegepølse. 
Hvis du søger andre produkter, 
er du velkommen til at kontakte 
os, og vi vil hjælpe hvis vi kan. 

  Varenummer 

  

Pastrami, ca. 30 skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

AMERICAN TRADITION 
Vores pastrami er lavet som i 
pastramiens hjemland - USA. 
Den helt rigtige pastrami blan-
ding og en vare lavet på okse-
bryst giver den ægte pastrami. 

3200 Varenummer 

fast 

Saltkød 12 g, ca. 42 skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

SALTKØD I TOPKVALITET 
En af klassiskerne inden for 
smørrebrød er Dyrlægens Nat-
mad, der består af rugbrød, le-
verpostej, sky og saltkød. 
Den er også lækker med røræg, 
sky og løgringe på en grovbolle. 

3103 Varenummer 

fast 

Rullepølse 12 g, ca. 42 skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

RULLEPØLSE 
Denne prisstærke rullepølse er 
idéel til de klassiske danske 
håndmadder.  
Vi anbefaler ringe af rødløg sam-
men med lidt sky og evt. karse 
som pynt og et grønt salatblad 
mellem rullepølsen og brødet. 

3106 Varenummer 

fast 



 







 

Bresaola 300 g., ca. 48 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 300 

BRESAOLA FRA VALTELLINA 
Den fantastiske bresaola med 
den helt specielle smag, man 
ikke finder i noget andet pålæg. 
Prøv at servere Bresaola på en 
bruschetta med ricotta, hakkede 
pistacienødder samt skal og saft 
fra en citron rystet med oliven-
olie. 

3918 Varenummer 

fast 

Mortadella, ital ca. 32 skiver 500g 
x6 

Karton indhold 6 stk 

fast Vægt pr. stk. g 500 

Mortadella, italien Prøv denne 
kødfulde Italienske Mortadella. 
Den vil passe perfekt på buffe-
ten, eller i en sandwich med 
sprød salat og skiver af frisk agur 

3941 Varenummer 

fast 

Lomo, ca. 45 skiver 

Karton indhold 10 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

LOMO - LUFTTØRRET KAMFI-
LET 
Lomo er en spansk klasiker. Sta-
dig flere danske køkkener har i 
de senere år "opdaget" denne 
lækre mundgodte. Prøv fx at 
servere 8-10 skiver i en grøn 
salat med granatæble, honning, 
olivenolie og en smule god bal-
samico. 

3421 Varenummer 

fast 

Hamburgerryg 12 g, ca. 33 skiver 

Karton indhold 8 stk 

fast Vægt pr. stk. g 400 

LÆKKER RØGET HAMBUR-
GERRYG 
Hamburgerryg er noget af det 
mest elskede pålæg i landet. Det 
er billigt, smager skønt - særligt 
med lidt grønt eller klassisk itali-
ensk salat ovenpå. 

4921 Varenummer 

fast 
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