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Brød kan mere og andet end 
at være tilbehør. Ved at tilføre 
brødet en proteinholdig kilde 
kan brødet serveres som en 
hurtig snack eller være et ho-
vedmåltid i sig selv. 

Derfor har vi i samarbejde med 
Valsemøllen udviklet en ræk-
ke opskrifter på måltidsbrød, 
hvor kød og brød er kombineret 
i spændende serveringer til 
buffet, a la carte eller til at tage 
med i hånden på farten.

Med opskrifter på gode, itali-
enske grunddeje og forslag til 
både klassiske og nye måder 
at servere produkterne i vores 
brede sortiment, håber vi at 
kunne inspirere dig til at tænke 
måltidets hovedelement på en 
ny måde. 

Velbekomme!

- som måltid eller snack

Brød med
     kødfyld
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Brød med
     kødfyld
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Italiensk madbrød

God dej
  er grundstenen
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INGREDIENSER 

3 kg Tipo 00
1,5 kg Durum Fine
450 g Panifi co
 

Ca. 3,6 kg vand
80 g gær (40 g tørgær)
130 g salt 

TILBEREDNING
Alle ingredienser hældes i æltekarret 
– undtagen ca. 600 g vand og 130 g 
salt. Kør dejen 4 min. langsomt og 
efterfølgende 4 min. hurtigt. Tilsæt 
herefter 600 g vand, og lad dejen køre 
4 min. hurtigt. De sidste 2 min. af ælte-
tiden tilsættes 130 g salt. Lad dejen 
ligge 15 min. før brødene rulles ud. 
2 kg dej rulles ud på rullebordet, så det 
passer til en plade med silikonepapir 
(ca. 4,5 mm). Lad herefter dejen hæve 

2 timer under stikvognspose. Pensl 
dejen med ca. 50 g olivenolie, og tryk 
fi ngermærker i hele dejstykket. Drys 
med 40 g groft salt eller 10 g oregano. 
Skal brødet først bages dagen efter, 
sættes brødet på frost i 1 time og stilles 
herefter på køl. Næste dag tages brødet 
ud fra køl og tempereres i køkkenet i 50-
60 min., hvorefter det toppes med olie 
og krydderier.
Brødet indsættes ved 250 °C faldende 
til 200 °C og bages i 15-18 min.

Få en lækker, bagt 
farve på brødet ved at 
dække brødet til under 
hævning og efterføl-gende sikre, at ovnen 

er tilstrækkeligt varm under bagning

Få et brød med saftig 
og luftig krumme ved at 
undgå, at dejen er for fast eller kold



Italiensk 
grunddej

Italiensk
30% fuldkorns-
grunddej

God dej
  er grundstenen
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INGREDIENSER 

3 kg Tipo 00
1,5 kg Durum Fine
450 g Panifi co
Ca. 3,6 kg vand
80 g gær (40 g tørgær)
130 g salt 

TILBEREDNING
Alle ingredienser hældes i æltekarret
– undtagen ca. 600 g vand og 130 g
salt. Kør dejen 4 min. langsomt og 
efterfølgende 4 min. hurtigt. Tilsæt 
herefter 600 g vand, og lad dejen 
køre 4 min. hurtigt. De sidste 2 min. 
af æltetiden tilsættes 130 g salt. 
Lad dejen ligge 2 timer i en boks.
Skal brødene over køl til næste dag, 
er liggetiden i boks 1 time.
Brødene sættes herefter 1 time på 
frost og efterfølgende på køl til dagen 
efter. Dagen efter tages brødene ud 
fra køl og tempereres i køkkenet til en 
kernetemperatur på min. 15 °C, til de 
er hævet til den ønskede volumen.
Rasketiden er 1 time (tørrask).
Brødene indsættes ved 250 °C falde-
ne til 210 °C i stikovn eller 220 °C 
i herdovn. Brødene bages i 25 min. 
og efterfølgende 10 min. med åbent 
spjæld. Har ovnen ikke spjæld, åbnes 
ovnlågen i 15 sek., hvorefter den 
lukkes igen, og brødene bages de 
sidste 5 min.

INGREDIENSER 

3 kg Tipo 00
1,5 kg PowerHvede
450 g Panifi co
Ca. 3,8 kg vand
80 g gær (40 g tørgær)
130 g salt

TILBEREDNING
Alle ingredienser hældes i æltekarret 
– undtagen ca. 600 g vand og 130 g
 salt. Kør dejen 4 min. langsomt og 
efterfølgende 4 min. hurtigt. Tilsæt 
herefter 600 g vand, og lad dejen 
køre 4 min. hurtigt. De sidste 2 min. 
af æltetiden tilsættes 130 g salt. 
Lad dejen ligge 2 timer i boks.
Skal brødene over køl til næste dag, 
er liggetiden i boks 1 time.
Brødene sættes herefter 1 time på 
frost og efterfølgende på køl til dagen 
efter. Dagen efter tages brødene ud 
fra køl og tempereres i køkkenet til en 
kernetemperatur på min. 15 °C, til de 
er hævet til den ønskede volumen.
Rasketiden er 1 time (tørrask).
Brødene indsættes ved 250 °C falde-
ne til 210 °C i stikovn eller 220 °C 
i herdovn. Brødene bages i 25 min. 
og efterfølgende 10 min. med åbent 
spjæld. Har ovnen ikke spjæld, åbnes 
ovnlågen i 15 sek., hvorefter den 
lukkes igen, og brødene bages de 
sidste 10 min.

Alternativt kan melet 

i opskrifterne erstatte
s 

med brød
blanding

en 

Tosca Fa
rina 100/00 NA 

fra Valsemøllen. 

Find ops
kriften på 

Valsemøllens hjemmeside

Undgå re
vner i skorpen 

ved at
 lade brødet hæve 

længe nok



Et lækkert, 
mættende

 

alterna
tiv til d

en klas
-

siske pi
zza-sne

gl

INGREDIENSER 

Dej: 
Italiensk grunddej eller italiensk 30% 
fuldkornsdej

Snegle med græske mini-frikadeller
Græske mini-frikadeller, 25 g, Tulip 
Foodservice
Basilikum-pesto
Soltørrede tomater
Sorte oliven
Rød peberfrugt i tern
Revet ost

Snegle med Pulled Turkey
Pulled Turkey, revet, Tulip Foodservice
Peberfrugt-pesto
Grillede artiskokker
Bredbladet persille
Revet ost

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Rul dejen ud til en størrelse 
på ca. 35 x 60 cm eller en tykkelse 
på ca. 0,5 cm. Smør dejen med 
pesto, og læg de øvrige ingredienser 
i rækker på dejens lange led. Rul 
herefter dejen sammen på den korte 
led. Skær sneglene ud i en tykkelse 
på ca. 3-4 cm. Læg dem på en bage-
plade eller i en silikoneform, og lad 
dem hæve i en stikvogn under plastik 
i 40-50 min.
Varm ovnen til 210 °C, sæt sneglene 
ind og skru temperaturen ned til 190 
°C. Ved indsætning i ovnen dampes 
i 15 sek. Bag sneglene i ca. 15 min. 
Bages sneglene i silikoneform er 
bagetiden ca. 20 min.
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Snegle
     med kødfyld 



     4 varianter

INGREDIENSER 

Dej: 
Italiensk grunddej eller italiensk 30% 
fuldkornsdej

Snegle med Ham Stamps
Ham Stamps, Tulip Foodservice
Tomatpesto
Frisk basilikum
Oliven
Olivenolie

Snegle med Shawarma
Shawarma, Tulip Foodservice
Artiskok-pesto
Rødløg
Bredbladet persille
Olivenolie

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Rul dejen ud til en størrelse 
på ca. 35 x 60 cm eller en tykkelse 
på ca. 0,5 cm. Smør dejen med 
pesto, og læg de øvrige ingredienser 
i rækker på dejens lange led. Rul 
herefter dejen sammen på den korte 
led. Skær sneglene ud i en tykkelse 
på ca. 3-4 cm. Læg dem på en bage-
plade eller i en silikoneform, og lad 
dem hæve i en stikvogn under plastik 
i 40-50 min.
Varm ovnen til 210 °C, sæt sneglene 
ind og skru temperaturen ned til 190 
°C. Ved indsætning i ovnen dampes 
i 15 sek. Bag sneglene i ca. 15 min. 
Bages sneglene i silikoneform er 
bagetiden ca. 20 min.
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Snegle
     med kødfyld 



Foccacia
     med bagt fyld
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INGREDIENSER 

Dej: 
2 kg italiensk grunddej eller italiensk 
30% fuldkornsdej

Foccacia med Oksekødsfrikadeller
Økologiske Oksekødsfrikadeller, 12 g, 
Tulip Foodservice
Tomatpesto
Kartoffelskiver
Brie i små stykker
Krydderolie (tilføres efter bagning)

Foccacia med Spicy Beef Chunks
Spicy Beef Chunks, Tulip Foodservice
Taco-sauce
Jalapeños
Knuste tortilla-chips
Revet ost

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Rul dejen ud til en størrelse 
på ca. 35 x 60 cm eller en tykkelse 
på ca. 0,5 cm. Smør dejen med 
pesto eller sauce, og top med de 
øvrige ingredienser. Lad de klargjor-
te foccacia hæve i stikvogn under 
plastik i 40-50 minutter. 
Varm ovnen til 210 °C, sæt de 
færdighævede foccacia ind og skru 
temperaturen ned til 190 °C. 
Ved indsætning i ovnen dampes i 
15 sek. Bag foccacia-brødene i ca. 
20 min. Inden servering toppes med 
frisk salat.
                      



Foccacia
     med bagt fyld

Servér brøde
t 

ved sid
en af 

salatbu
ffeten
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     4 varianter

INGREDIENSER 

Dej: 
2 kg italiensk grunddej eller italiensk 
30% fuldkornsdej

Foccacia med skinke og bacontern
Pizzatopping, julienne, Tulip Foodservice
Bacontern, Tulip Foodservice
Basilikumpesto
Cashew-nødder

Foccacia med skinke og tomat
Knochen Schinken, Tulip Foodservice 
(lægges på efter bagning)
Tomatskiver
Rucola (lægges på efter bagning)

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Rul dejen ud til en størrelse 
på ca. 35 x 60 cm eller en tykkelse 
på ca. 0,5 cm. Smør dejen med 
pesto eller sauce, og top med de 
øvrige ingredienser. Lad de klargjor-
te foccacia hæve i stikvogn under 
plastik i 40-50 minutter. 
Varm ovnen til 210 °C, sæt de 
færdighævede foccacia ind og skru 
temperaturen ned til 190 °C. 
Ved indsætning i ovnen dampes i 
15 sek. Bag foccacia-brødene i ca. 
20 min. Inden servering toppes med 
frisk salat.



Pølsemuffi ns
     Røde el. grønne

Et alte
rnativ s

erverin
g, 

der er 
oplagt p

å brunc
h-

buffete
n. 

INGREDIENSER 

Dej: 
Italiensk grunddej eller italiensk 30% 
fuldkornsdej

Røde muffi ns
Chorizo-brunchpølser, 25 g, Tulip 
Foodservice
Tomatpesto
Emmentaler i små stave
Frisk salat

Grønne muffi ns
Oksekødsbrunchpølser, 25 g, Tulip 
Foodservice
Basilikumpesto
Emmentaler i små stave
Frisk salat 

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Efter liggetiden hakkes dejen 
ud til en ønsket størrelse, og dejen 
trykkes ned i silikoneforme. Smør 
dejen med pesto, og tryk to pølser 
ned i hver muffi ndej. Læg to skiver 
emmentaler over pølserne.
Lad de klargjorte muffi ns hæve i 
40-50 min.
Varm ovnen til 210 °C, sæt de 
færdighævede muffi ns ind, og skru 
temperaturen ned til 190 °C. Ved 
indsætning i ovnen dampes i 15 sek. 
Bag i ca. 15-20 min.
Har ovnen ikke spjæld, åbnes ovn-
lågen i 15 sek., hvorefter den lukkes 
igen og brødstængerne bages de 
sidste 5 min. 
Servér de bagte muffi ns med frisk 
salat på toppen.
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Pølsemuffi ns
     Røde el. grønne

Mini-pizza
     3 varianter

INGREDIENSER 

Dej: 
Italiensk grunddej eller italiensk 30% 
fuldkornsdej

Pizza med Ham Stamps
Ham Stamps, Tulip Foodservice
Tomatsauce
Pepperoni i skiver, Tulip Foodservice
Revet ost

Pizza med Bacontern og kartoffel
Bacontern, Tulip Foodservice
Blå ost i små stykker
Revet ost
Krydderurteolie

Pizza med Shawarma
Shawarma, Tulip Foodservice
Hummus med persille
Peberfrugt i tern
Revet ost

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Efter liggetiden hældes dejen 
ud på et olieret bord, og dejen hak-
kes ud i stykker på ca. 100 g. Læg 
dejstykkerne på silikone-papir, og 
tryk dem til den ønskede størrelse. 
Smør dejen med tomatsauce, hum-
mus eller pesto. Læg det ønskede 
fyld på dejen, og drys med revet 
ost. Pizzaerne skal ikke hæve inden 
bagning.
Varm ovnen til 210 °C, sæt pizzaer-
ne ind og skru temperaturen ned til 
190 °C. Bag pizzaerne fritstående i 
ca. 15 min.

11



Madtærter
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   Fyldte



Madtærter

Variér m
adtærterne 

med 

det fyld
, der pa

sser til 

din menu og 
dine gæ

ster. 

INGREDIENSER 

Dej: 
Italiensk grunddej

Madtærte med Pulled Turkey
Pulled Turkey, revet, Tulip Foodservice
Citron-/Peberfrugt-pesto
Fintsnittet grønkål
Revet ost
På toppen: Ranke af solmodne cherry-
tomater

Madtærte med Spicy Beef Chunks
Spicy Beef Chunks, Tulip Foodservice
Fennikel-pesto
Fintsnittet spids- og rødkål
Revet ost
På toppen: Fennikel i skiver

Madtærte med skinke
Pizzatopping, julienne, Tulip Foodservice
Oliven-pesto
Frisk, bredbladet persille
Blå ost
På toppen: Frisk salvie-kvist

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Efter liggetiden hakkes dejen 
ud i portioner á 300 g. Dejstykkerne 
trykkes fl ade, så de passer til formen. 
Læg den ene halvdel af dejen i en 
smurt tærteform med høj kant. Læg 
det ønskede fyld oven på dejen, og 
drys med revet ost. Luk tærten med 
et dej-låg, og pensl tærten med vand. 
Læg den ønskede dekoration på 
tærten, og lav små huller i tærtens 
låg, evt. med en saks, så dampen fra 
fyldet kan slippe ud.
Lad tærten hæve i stikvogn under 
plastik i 40-50 min.
Varm ovnen til 210 °C, sæt tærten 
ind, og skru temperaturen ned til 
190 °C. Ved indsætning i ovnen 
dampes i 15 sek. Bag tærten i ca. 25 
min. og efterfølgende 5 min. med 
åbent spjæld. Har ovnen ikke spjæld, 
åbnes ovnlågen i 15 sek., hvorefter 
den lukkes igen og tærten bages de 
sidste 5 min.

13
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Madstang
          

Et smukt, form
et 

madbrød
, der er 

oplagt 
til 

buffetservering

INGREDIENSER 

Dej: 
Italiensk grunddej eller italiensk 30% 
fuldkornsdej

Pulled Pork, revet og løsfrossen, 
Tulip Foodservice
Oliven-puré
Fintsnittet grønkål
Soltørrede tomater
Revet ost
Olivenolie

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5, og hak dejen ud i den ønskede 
mængde. Rul dejen ud til ca. 25 x 60 
cm eller i en tykkelse på ca. 0,5 cm. 

Smør dejen med oliven-puré, og 
læg de øvrige ingredienser ovenpå. 
Rul dejen sammen på den korte 
led, og form den som en oval stang. 
Læg stangen på en bageplade, og 
smør overfl aden med olivenolie. 
Drys med fi n durummel, og klip skrå 
huller i dejen.
Varm ovnen til 210 °C, sæt mad-
stangen ind og skru temperaturen 
ned til 190 °C. Ved indsætning i 
ovnen dampes i 15 sek. 
Bag madstangen i ca. 20 min. og 
efterfølgende 5 min. med åbent 
spjæld. Har ovnen ikke spjæld, 
åbnes ovnlågen i 15 sek., hvorefter 
den lukkes igen, og madstangen 
bages de sidste 5 min.

   Rund
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Madstang
     

Små horn
   med sydligt twist

INGREDIENSER 

Dej: 
Italiensk grunddej eller italiensk 30% 
fuldkornsdej

Frikadeller, f.eks. Spanske Frika deller 
eller Tyrkisk Inspirerede Frikadeller, 
Tulip Foodservice
Tomatsauce m/hvidløg
Sesamfrø

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Når dejen er æltet færdig, 
lægges den på bordet og deles i por-
tioner, der kan rulles. Lad dejen hvile 
i ca. 20 min. Rul dejen ud som små 
cirkler, og skær cirklerne i kvarte. 
Læg tomat sauce på den brede del af 
dejen, læg frikadeller skåret i mindre 
stykket ovenpå og rul den sammen. 
Pensl hornene med vand, og drys 
med sesamfrø.
Lad hornene hæve i 40-50 minutter.
Varm ovnen til 210 °C, sæt hornene 
ind og skru temperaturen ned til 
190 °C. Ved indsætning i ovnen 
dampes i 15 sek. Bag hornene i ca. 
15 min. og efterfølgende 5 min. med 
åbent spjæld. Har ovnen ikke spjæld, 
åbnes ovnlågen i 15 sek., hvorefter 
den lukkes igen, og hornene bages 
de sidste 5 min.
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Panini
    
Variér de

n hjemmebagte
 

panini m
ed fors

kellige 

grøntsa
ger og 

oste, og
 

skab ny
e smagsople

velser 

for dine
 gæster
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   Hjemmebagt



Panini
    

INGREDIENSER 

Dej: 
2 kg italiensk grunddej
Tørret basilikum

Panini med Kalkunbryst
Kalkunbryst i skiver, røget og grillet, 
Tulip Foodservice
Basilikumpesto
Rød peberfrugt i skiver
Cheddar

Panini med Knocken Schinken
Knochen Schinken, Tulip Foodservice
Basilikumpesto
Tomater i skiver
Frisk spinat
Mozzarella

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side �. Rul dejen ud til en størrelse 
på ca. 35 x 60 cm eller en tykkelse 
på ca. 0,5 cm. Smør dejen med 
vand, og drys tørret basilikum på 
toppen. Lad dejen hæve i stikvogn 
under plastik i 40-50 min. 
Varm ovnen til 210 °C, sæt dejen 
ind og skru temperaturen ned til 190 
°C. Ved indsætning i ovnen dampes i 
15 sek. Bag i ca. 20 min. og lad det 
bagte foccacia køle.
Skær det bagte foccacia i sand-
wich-egnede stykker, og skær styk-
kerne over på midten. Smør brødet 
med pesto, top med det øvrige fyld 
på den ene halvdel, og læg focca-
cia-stykket sammen. Bag de enkelte 
foccacia-stykker i en klap-rister, til 
brødet er sprødt på overfl aden, og 
osten er smeltet.
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Madbrød
    med chorizo

Servér de kødfylde
 madbrød

 

som tilbehør til 
supper og sa

later 

eller for si
g selv som en snack

INGREDIENSER 

Dej: 
3 kg italiensk grunddej eller italiensk 
30% fuldkornsgrunddej

50 g frisk spinat
270 g chorizo i tern (stegt vægt)
150 g emmentaler

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Steg chorizoternene, og lad 
dem køle af. Skyl spinat, og skær 
emmentaler i tern. Bland chorizoter-
nene, spinat og emmentaler i dejen. 
Del dejen i små kuvertbrød á 35 g. 
Alternativt kan dejen formes til små 
minibrød á 500 g.
Varm ovnen til 210 °C, sæt brødene ind 
og skru temperaturen ned til 190 °C. 
Ved indsætning i ovnen dampes i 
15 sek. Bag brødene i ca. 10 min. 
og efterfølgende 5 min. med åbent 
spjæld. Er brødene formet som små 
brød á 500 g, bages brødene i ca. 
15 min. og efterfølgende 5 min. med 
åbent spjæld. Har ovnen ikke spjæld, 
åbnes ovnlågen i 15 sek., hvorefter 
den lukkes igen, og brødene bages 
de sidste 5 min.
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Madbrød
    med chorizo

Frugtbrød
     med bacon

INGREDIENSER 

Dej: 
3 kg italiensk grunddej eller italiensk 
30% fuldkornsdej 

100 g Bacontern, Tulip Foodservice
100 g friske blåbær
100 g tørrede abrikoser
Mandelsplitter

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på 
side 5. Steg baconternene til de er 
sprøde, og lad dem køle af. Mos 
halvdelen af blåbærrene med en gaf-
fel, og skær abrikoserne i tern. Bland 
bacon, blåbær og abrikoser i dejen, 
og lad dejen hæve i ca. 1 time.
Hak dejen ud i den ønskede størrel-
se; enten som mini-fl utes eller i små 
forme beregnet til 40 g dej. Rul de 
formede mini-fl utes i mandelsplitter/
drys mandelsplitter over brødene i de 
små forme.
Varm ovnen til 210 °C, sæt brødene 
ind og skru temperaturen ned til 
190 °C. Ved indsætning i ovnen 
dampes i 15 sek. 
Bag brødene i ca. 10 min. og efter-
følgende 5 min. med åbent spjæld. 
Har ovnen ikke spjæld, åbnes ovn-
lågen i 15 sek., hvorefter den lukkes 
igen, og brødene bages de sidste 5 
min.
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Salattopping
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INGREDIENSER 

Brødcroutoner lavet på daggammelt 
brød bagt på italiensk grunddej eller 
italiensk madbrød
Chorizo i tern, Tulip Foodservice
Sesamfrø
Græskarkerner
Baconolie, opskrift s. 23

TILBEREDNING
Læg alle ingredienser på en bage-
plade, og bag ved 100 °C til brød, 
chorizo og kerner er gyldne og sprø-
de. servér på toppen af en frisk salat.



Salattopping
     

Brødstænger
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INGREDIENSER 

Dej: 
3 kg italiensk grunddej

Brødstænger med skinke
Basilikumpesto
Knochen Schinken, Tulip Foodservice
Sesamfrø

Brødstænger med bacon
Tomatpesto
Bacon, peberkrydret, Tulip Foodservice
Hampefrø

TILBEREDNING
Tilbered dejen efter opskriften på side 
5, og del dejen i de ønskede portioner.
Rul dejen ud til ca. 40 x 60 cm. Smør 
halvdelen af dejen med pesto, og læg 
skinke eller bacon på. Fold dejen over 
fyldet, smør dejen med en smule 
vand, drys sesam- eller hampefrø 
henover og skær dejen ud i stykker á 
ca. 1,5 cm. Vrid stængerne, og læg 
dem på en bageplade.
Varm ovnen til 210 °C, sæt brød-
stængerne ind og skru temperaturen 
ned til 190 °C. Ved indsætning i ov-
nen dampes i 15 sek. Bag brødstæn-
gerne i ca. 10 min. og efterfølgende 
5 min. med åbent spjæld. Har ovnen 
ikke spjæld, åbnes ovnlågen i 15 sek., 
hvorefter den lukkes igen, og brød-
stængerne bages de sidste 5 min.

   Kødfulde



Bacon-
     marmelade 
 

INGREDIENSER 

500 g Bacontern, Tulip Foodservice
Olivenolie
4 fed hvidløg
� stk. løg
100 g brun farin
4 spsk. sriracha (chili-sauce)
2 dl kaffe
2 dl æbleeddike
2 dl ahornsirup
2 dl vand
Sort peber

TILBEREDNING
Steg bacon på en pande, til det 
begynder at være sprødt. Læg den 
stegte bacon til afdrypning på fedt-
sugende papir.
Steg løg og hvidløg med en smule 
olivenolie ved  svag varme, til de 
er bløde og klare – men uden at de 
tager farve.
Tilsæt bacon og de øvrige ingredien-
ser. Lad marmeladen simre i 1 time. 
Rør jævnligt i blandingen, og tilsæt 
mere vand, hvis det er nødvendigt.
Lad marmeladen køle i 15-20 min., 
og servér den som den er – eller 
blend marmeladen, hvis du ønsker 
en fi nere konsistens.

MÅLTIDSBRØDMAGASINET22



Bacon-
     marmelade 
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INGREDIENSER 

150 g Bacontern, Tulip Foodservice
400 g rapsolie 
(eller anden smagsneutral olie)

TILBEREDNING
Kom baconternene i en gryde, og 
tilsæt olie. Varm gryden op, så bacon-
ternene begynder at koge - ikke 
stege.
Tag gryden af varmen, lad olien 
trække i 5 timer og sigt baconterne-
ne fra.

Baconolie
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“Tilmeld dig vores 
  inspirationsmail på 
  tulipfoodservice.dk”

Komponisterne 
   bag opskrifterne

METTE HEDEBO 
BOYE 
Mette Hedebo Boye har 
været ansat i Tulip Food-
service siden 2014 og har 
en baggrund som kok bl.a. 
med erfaring fra restau-
ranter i udlandet. Som Key 
Account Manager består en 
del af hendes arbejde i at 
fi nde løsninger i samarbejde 
med vores kunder, bl.a. at 
udvikle madkoncepter med 
udgangspunkt i produkter 
fra Tulip Foodservice.

ERIK OLSEN
Produktudvikler Erik Olsen 
har arbejdet hos Valsemøl-
len siden 1996. I dag er han 
et velkendt ansigt i hele den 
danske bagerbranche  - ikke 
mindst på grund af sit arbej-
de med udvikling af mange 
nye og spændende brødty-
per med inspiration fra hele 
verden. Erik er anerkendt 
for sin høje faglighed, store 
hjælpsomhed og de over 
100 bagekurser, som han 
igennem årene har gennem-
ført til stor glæde for bagere, 
kokke, køkken assistenter og 
bageentusiaster.


