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Vi håber at du føler dig 
inspireret når du har bladret 
vores nye magasin igen-
nem. Sortimentet bugner 
af muligheder for at servere 
en lækker buffet, små mel-
lemmadder og mere tid-
skrævende smørrebrød. 
Samtidig vil vi også rig-
tig gerne lige trække no-
gle få af vores produkter 
frem og gå mere i detaljen 
med; Porchetta, Knochen 
Schinken, Slagterens Rul-
lepølse og Jægerpølse af 
FRILANDSGRIS®. Se alle 
artiklerne i magasinet og 
bliv bl.a. klogere på hvordan 
Knochen schinken bliver til 
eller alle fortræffelighederne 
ved Porchetta. 

Læs og bliv inspireret!   

for fælles fornøjelse

Inspiration
  til pålæg
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Panini
 med honningmarineret skinkesteg,
                sennep & kål

INGREDIENSER 
til 10 personer

1 kg skinkesteg u/svær,  
honningmarineret, TENDER PORK®

150 g mayonnaise
1 spsk. grov sennep
1 spsk. honning
Salt, peber

½ dl olie
¼ dl hvidvinseddike
1 tsk. dijonsennep
1 tsk. honning
Salt, peber
250 g snittet spidskål
75 g snittet grønkål
10 g hakket dild

10 store sandwichbrød/baguette

TILBEREDNING
Forvarm ovnen til 150 °C og steg 
kødet i en gastrobakke i ca. 45 min. 
Skru derefter ovnen op til 190 °C og 
steg færdig i ca. 12 min. Vi anbefaler 
en centrumtemperatur på 65 °C, da 
kødet er tilsat lage. Varmebehandl  
til minimum 65 °C i centrum i  
6 minutter. For at opnå det bedste 
resultat, anbefales det at lade 
kødet hvile inden servering.

Rør mayonnaise sammen med 
sennep og honning og smag til  
med salt og peber. Pisk olie, eddike, 
sennep og honning sammen og 
smag dressingen til med salt og 
peber. Vend de to slags kål i og drys 
godt med dild. Flæk og rist brødene. 
Smør med sennepsmayo og læg 
dem sammen omkring tynde skiver 
skinkesteg og marineret kål.  

Tip: Kan også serveres som en lun 
ret med brød som tilbehør.
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Panini
 med honningmarineret skinkesteg,
                sennep & kål

Bruschetta
     Maiale Tonnato

INGREDIENSER 
til 10 personer

1 kg kamfilet af gris u/ben 
hvidløgsmarineret, TENDER PORK®

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 øko-citron
½ dl stegesky, siet og skummet 
Salt, friskkværnet peber

10 skiver brød
Kapersbær
Parmesan
Rucola

TILBEREDNING
Steges 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 peber 
og spray med olie. Bag tomaterne 
ved 110°C i 1½ time.
Blend tun, mayonnaise, kapers, 
ansjoser, citronsaft og citronskal  
til det er cremet. 
Justér konsistensen med stegesky 
og smag til med salt og peber.
Skær kødet i skiver og anret på  
ristede brødskiver.
Kom saucen hen over og pynt med 
kapers, tomater, parmesan og 
rucola.

Tip: Kan også fyldes i sandwichboller 
eller serveres som kold anretning 
med brød som tilbehør. 



Ribbenssteg på ristet rugbrød med fennikel  
        & syltet pære

INGREDIENSER 
til 10 personer

1 kg ribbenssteg, kogeside, u/ben, 
ridset, 100% DANSK®

Groft salt, friskkværnet peber

250 g pære i små tern
1½ dl sukker
1 dl vand
1 spsk. sennepsfrø
1 spsk. dijonsennep
1 spsk. honning
1 knsp. chili

400 g fennikel fintsnittet
2 spsk. citronsaft
1 knsp. revet skal fra øko-citron
½ dl olie
Salt, peber

10 skiver rugbrød

TILBEREDNING
Gnid sværen godt med salt, så det 
kommer ned imellem sværene og 
krydr med peber. Læg ribbensstegen 
i et ovnfast fad og sæt den i ovnen 
ved 200 °C i 1 time og 45 min.

Kom pærestykkerne i en gryde 
sammen med sukker, vand og 
sennep.
Bring det langsomt i kog og lad det 
simre til pærerne er møre og væden 
næsten fordampet.
Smag til med honning og chili og 
afkøl.

Vend fintsnittet fennikel i en 
marinade af citronsaft, citronskal, 
olie, salt og peber. Lad det trække 
mindst 15 min. 

Skær kødet i skiver og anret på 
brødet. Top med syltet pære samt 
fennikel og server.

Tip: Perfekt at servere både som 
kold og varm ret.
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Ribbenssteg på ristet rugbrød med fennikel  
        & syltet pære

Medister
   i salatbåd med pesto, grillet peber,   
   glace & rugchips

INGREDIENSER 
til 10 personer

700 g Inges Medister, 100% DANSK®

2 julesalat eller hjertesalat
100 g rødløg i tynde skiver
250 g grillet rød peberfrugt
50 g grøn pesto
1 spsk. hvid balsamico
½ dl balsamico-glace
Rugchips

TILBEREDNING
Steg medisteren ved lav varme, til 
den er gylden og gennemstegt, 
ca. 20 min. 
Skyl julesalaten og del den i 10 flotte 
store blade. Skær medisteren i 10 
lige store stykker og læg et i hvert 
blad. Kom rødløg og peber hen 
over, dryp med pesto rørt med hvid 
balsamico samt med glace.
Knus evt. rugchipsene en anelse, 
drys og server.

Tip: Prøv også at servere  
medisteren som en hotdog i f.eks 
brioche hotdogbrød.
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Skinken, som originalt kal-
des Knochen Schinken, 
kommer af en lang tradition 
for solidt håndværk, hvor 
meget af arbejdet udføres 
med håndkraft på gammel-
dags manér. Dens særlige 
krydrede aroma skyldes, at 
rørbenet bliver på skinken 
under hele fremstillingen. 
Først til allersidst fjernes 
hver enkelt ben manuelt 
og bliver nøje undersøgt 
og duftet til. Kun de bedste 
skinker slipper igennem 
nåleøjet. Ved den mindste 
afvigelse i lugt og konsi-
stens frasorteres skinken.

De færdige skinker er et 
resultat af en omhyggelig 
proces baseret på hånd-
værk, hvor råvaren behand-
les nænsomt gennem hele 
forædlingen. For at skinker-
ne udvikler den rigtige farve 
og aroma, saltes skinkerne 
individuelt. Det omhygge-
lige håndarbejde sikrer en 
ensartet gennemsaltning 

og tilpas udtræk af kødsaft 
og sikrer samtidig, at skin-
ken bliver mør, modnet og 
opnår en god holdbarhed.
Efter saltningen lagres skin-
kerne i bokse. Hvor længe 
de skal ligge, vurderes in-
dividuelt for hver skinke, og 
det vurderes dermed også 
individuelt for hver enkelt 
skinke, hvor længe den 
skal ligge, før den er klar til 
modning.

Når skinkerne er klar, hæn-
ges de enkeltvis til mod-
ning på en vogn i tørrerum. 
Undervejs i modningspro-
cessen vurderes og vejes 
skinkerne minimum én 
gang om ugen for at sikre, 
at de har en optimal tørring 
og dermed den ønskede 
kvalitet. Efter modningen 
lægges skinkerne i klima-
rum, hvor temperatur og 
luftfugtighed er særligt 
tilpasset, og efterfølgende 
vakuumeres skinkerne og 
lagres

Klassisk pålægsspecialitet

Knocken
      Schinken
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yderligere, og hele pro-
duktet fremstår med en 
ensformig tekstur.
Endelig løsnes rørbenet 
manuelt, og hver enkelt 
ben bliver nøje undersøgt. 
Det kræver særlige knive, 
teknikker og ikke mindst 
gode overarme at skære 
benet ud af skinken. Et 
særligt kvalitetsparameter 
ved skinken er, at benet 
skal dufte friskt, når det bli-
ver fjernet fra skinken. Som 
det sidste led i processen 
skæres skinken i skiver og 
pakkes, så det er klar til an-
vendelse ude i køkkenerne



Knocken
      Schinken
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Kalkun
          med æble, bladselleri,
  persillemayo & sprød bacon

INGREDIENSER 
til 10 personer

10 skiver bacon, peberkrydret,
TULIP FOODSERVICE 
200 g mayonnaise
25 g hakket persille
Salt, peber
3 æbler
1 spsk. citronsaft
2 stilke bladselleri
500 g kalkunbryst i skiver,  
TULIP FOODSERVICE
10 skiver rugbrød eller groft brød

TILBEREDNING
Steg baconskiverne sprøde og læg 
dem på et stykke fedtsugende papir.
Blend mayonnaise og persille til en 
lækker grøn creme og smag til.
Skær æblet i meget fine tynde skiver 
og dryp med citron.
Del bladselleristilkene i tre og riv 
dem i lange tynde bånd med et  
mandolinjern eller tyndskræller. 
Anret kalkunbrystet taglagt på 
brødet og kom æble og bladselleri 
oven på.
Pynt med mayotoppe, bacon og 
servér. 

Tip: Kan laves med alt slags 
fjerkræ – såvel skiveskåret som 
hel, stegt kyllingefilet plukket i lidt 
mindre stykker.
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Kalkun
          med æble, bladselleri,
  persillemayo & sprød bacon

Panini
          med jægerpølse, friskost  
               & syltede chili løg

INGREDIENSER 
til 10 personer

200 g rødløg i tynde skiver
Salt
100 g pepperdew 
2 spsk. lage fra pepperdew
1 spsk. hakket persille
10 grove italienske sandwichboller
300 g friskost med urter og hvidløg,  
gerne ged
250 g sprød salat f.eks frillice
400 g jægerpølse, Foodservice Friland, 
skiveskåret

TILBEREDNING
Bland løgene med lidt salt og lad 
dem trække 10 min. Skyl saltet af og 
dup løgene tørre. Hak pepperdew 
og bland med rødløg, persille og 
lidt af pepperdewlagen. 
Lad det trække mindst 1 time.

Flæk brødene og smør dem med 
friskost. Fyld dem med sprød salat, 
jægerpølse og chili-løg.
Rist panini’erne i en klaprister/ 
toaster, halver og server. 

Tip: De syltede chililøg passer  
perfekt til alle typer af pålægspølser 
også de ”spegede”.
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Flæskesteg
med dobbeltsvær på tag- 
lagte kartofler & 
lynsyltede rødkål-løg INGREDIENSER 

til 10 personer

Ca. 1½ kg flæskesteg med dobbeltsvær, 
100% DANSK®

Groft salt 
Revet skal fra 1 øko-citron
6 små laurbærblade 
Friskkværnet peber

1½ kg mellemstore kartofler i skiver
Olie eller smør spray

1½ dl eddike
1 dl koncentreret ribssaft
50 g honning
400 g snittet rødkål
100 g rødløg i tynde skiver

Karse & purløg

TILBEREDNING
Gnid sværen med groft salt blandet 
med revet citronskal, så saltet kom-
mer godt ned imellem sværene. Stik 
laurbærbladene ned imellem sværen 
og krydr med peber. Læg stegen på 
en rist over en drypbakke og steg 
den ca. 1 time og 15 min. ved 220 °C. 
Brug et stegetermometer. Den er 
færdig, når centrumtemperaturen er 
62 °C.

Skær de skrællede kartofler i skiver 
og skyl dem i koldt vand. Dup kar- 
toflerne tørre og læg dem taglagt i 
10 striber på en bageplade. Spray 
med olie eller smør, krydr og bag 
dem i ovnen ved 220 °C ca. 25 min. 
til de er møre og gyldne.

Bring eddike, ribssaft og honning i 
kog. Kom rødkål og rødløg i en skål 
og hæld den varme eddikelage over. 
Lad det trække 30 min. og vend 
jævnligt kålen rundt i lagen.

Skær stegen i skiver og placér dem 
oven på kartoflerne. Afdryp kålen 
og pynt stegen af med lynsyltet kål, 
purløg og karse.

Tip: Forrygende både lun og kold. 
Kartoflerne kan sagtens erstattes af 
brød eller en kartoffelrøsti.
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Flæskesteg
med dobbeltsvær på tag- 
lagte kartofler & 
lynsyltede rødkål-løg

Sandwich
          med porchetta, broccoli-chili 
      & persillemayo

INGREDIENSER 
til 10 personer

1½ kg porchetta, 100% DANSK® 

200 g mayonnaise
25 g persilleblade
½ tsk. knust chili

1 kg broccoli i små buketter
Olivenolie
1 knsp. knust chili
50 g revet parmesan

20 skiver brød
Feldsalat

TILBEREDNING
Læg stegen på en rist i et stort ovn-
fast fad og sæt stegen i ovnen ved 
90 °C i 5½-6 timer til centrum- 
temperaturen er ca. 72 °C. Skru ovn-
temperaturen op på 200 °C og steg 
15-20 min., til sværen er blevet sprød.

Findel persillebladene med mayon-
naise i en multihakker eller med en 
stavblender og smag til med chili. 

Lynsteg broccolibuketterne i let 
olivenolie så de stadig har bid og 
smag til med chili, salt og peber.

Rist brødene. Læg dem sammen 
med chili-persille-mayo, feldsalat, 
porchetta og broccoli drysset med 
parmesan. Læg evt. låg på, eller
læg det ved siden af.

Tip: Perfekt som lun ret på buffeten 
eller som smørrebrød.
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Porchettaen har sin oprindelse i 
den italienske by Ariccia syd for 
Rom. Groft sagt så er det vel 
nærmest det italienske svar på 
den klassiske rullesteg, som vi 
har kendt i Danmark i mange år. 
Originalt blev den lavet af en hel 
lille pattegris, som blev udbenet. 
Vores version af porchettaen pro-
ducerer vi af 100% DANSK® bryst 
af gris, som er lagt om et stykke 
filet af gris. På den måde bliver 
kødet pakket helt ind i flæskesvær 
og ikke kun oversiden, som vi 
kender fra flæskesteg. Og hvem 
bliver skuffet over bonusmængder 
af sprøde flæskesvær –  
360 graders lyksalighed???

Tulip Foodservice Porchetta- 
stegen er blevet produceret på 
vores fabrik i Herning siden 2011. 
For at sikre den originale krydrede 
smag har vi ladet os inspirere af 
den klassiske, italienske opskrift. 
Hvert enkelt stykke kød bliver 
krydret med aromatiske krydder-
urter, peber og hvidløg. Desuden 
giver vi fileten en neutralmarineret 
lage, som er med til både at bi- 
beholde saftighed og sikre en 
mør steg. Vi ruller porchettaen i 
hånden og snørrer den, så den er 
klar til at blive tilberedt. 

Porchetta er fantastisk vel- 
smagende og er super velegnet på 
grill eller i ovn. Den kan serveres  
varm i tykke skiver men den 
gør sig mindst lige så godt 
kold i tynde skiver skåret 
på pålægsmaskinen. 

Specialitet fra Herning

Porchetta
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Mørbradbøf
   med champignon i urtefløde    
         & brændte løg

INGREDIENSER 
til 10 personer

600 g mørbrad af gris, 100% DANSK® 
Olie eller smør til bruning
Salt, peber

5 hele små løg

500 g champignon i skiver
Olie eller smør til stegning
2 dl fløde
1 spsk. friske timianblade
Hakket persille
Salt, peber

10 aflange skiver rugbrød
Krydderkarse

TILBEREDNING
Afpuds mørbraden og skær den i 
10 lige store pæne bøffer.

Pil og halvér løgene. Steg dem på 
skærefladen ved lav varme ca. 15 
min., til de er møre og let brændte på 
skærefladen. Steg champignonerne 
i lidt olie ved god varme sammen 
med timian, til de er gyldne. Tilsæt 
fløde og kog 4 min., til saucen er tyk 
og reduceret. Smag til med salt og 
peber og drys med hakket persille. 

Rist brødene sprøde.
Anret mørbradbøffen midt på brødet 
og pynt med løgskåle samt 
champignonsauce. Pynt med karse.
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Mørbradbøf
   med champignon i urtefløde    
         & brændte løg

Burger
          med hakkebøf, rødebede- 
                 hummus & løg

INGREDIENSER 
til 10 personer

300 g kogt rødbede
250 g kogte kikærter, evt. fra dåse 
1 fed hvidløg
½ tsk. spidskommen
1 tsk. tahin
2 spsk. olie
Saft og fintrevet citronskal 
fra ½ ubehandlet citron
Salt, peber

10 stk. hakkebøf, forstegt, 160 g, 
TULIP FOODSERVICE
10 burgerboller
Sprød salat
150 g rødløg i tynde skiver
150 g groftrevet feta
75 g grofthakkede oliven 
Dild

TILBEREDNING
Findel rødbede, kikærter, hvidløg, 
spidskommen, tahin, olie og citron i 
en multihakker og smag til med salt 
og peber. Steg eller varm bøfferne til 
kernetemperaturen er 76°C.
Lun og flæk bollerne.
Smør med hummus og læg dem 
sammen med sprød salat, bøf, 
rødløg, feta, oliven og lidt dild. 
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Smørrebrød
         med roastbeef, peberrods- 
        creme & kartoffelchips

INGREDIENSER 
til 10 personer

10 halve skiver fuldkornsrugbrød
400 g roastbeef af inderlår i 
tynde skiver, TULIP FOODSERVICE
150 g cremefraiche, 18%
40 g revet peberrod
Salt, friskkværnet peber
1 rødløg
1 skoleagurk
50 g rustikke kartoffelchips
Karse

TILBEREDNING
Placér roastbeefen på brødet.
Rør cremefraiche og peberrod sam-
men og smag til med salt og peber.
Kom det oven på roastbeefen og 
pynt med løgringe, agurk i bånd, 
kartoffelchips og karse.
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Smørrebrød
         med roastbeef, peberrods- 
        creme & kartoffelchips

Smørrebrød
        med hamburgerryg, kålchips,   
     tartare-mayo & syltet squash

INGREDIENSER 
til 10 personer

150 g grønkål revet i mindre stykker
1 spsk. olie
Flagesalt

150 g mayonnaise
10 g persilleblade
1 spsk. kapers
½ skalotteløg ~ 5 g
Salt, friskkværnet peber

150 g squash i spiraler
½ dl eddike
½ dl sukker
½ dl vand
½ tsk. sort sesam

10 halve skiver fuldkornsrugbrød
400 g hamburgerryg i skiver, 
TULIP FOODSERVICE

TILBEREDNING
Vend grønkålen i sesam og olivenolie 
i en skål og lad det trække 15 min. 
Bred grønkålen ud på en bageplade 
og bag det sprødt i ovnen ca. 5 min.

Findel mayonnaise i en multihakker 
sammen med persille, kapers og 
skalotteløg. Smag til med salt og 
peber.

Bring eddike, sukker og vand i kog til 
sukkeret er opløst. Hæld lagen over 
squashspiralerne og lad det trække 
5-10 min. Hæld lagen fra, dryp af og 
bland med sesam.

Placer hamburgerryggen på brødet 
og kom tartare-mayo oven på.
Pynt med syltet squash og kålchips 
og server.

Tip: Særdeles velegnet til sandwich 
af enten groft brød eller rugbrød.

19



PÅLÆGSMAGASINET20

Slagterens Rullepølse er lavet 
af udvalgte råvarer efter klassisk 
opskrift. Vi har udviklet den efter 
stolte pålægstraditioner med ud-
gangspunkt i det gode håndværk. 

Hver enkelt rullepølse er individu-
elt håndkrydret med allehånde, 
sort og hvid peber og løg. Herefter 
bliver den håndrullet i klart fedt- 
papir og kogt til den er tilpas mør.  
Vi pakker, koger og køler kun et 
enkelt tårn med Slagterens  
Rullepølse ad gangen, så vi sikrer 
den bedste kvalitet i produkterne. 

Fedtpapiret fjernes efter kogning, 
og enderne skæres til, så den får 
en pæn og ensformig snitflade. 
På den måde opnås et produkt, 
der er let at skære, og hele stykket 
kan anvendes. 

Slagterens Rullepølse er et for-
holdsvis nyt produkt men er blevet 
taget godt imod lige fra starten. 
Den emmer af kvalitet og godt 
håndværk.

Ægte håndværksprodukt 
tilberedt på gammeldags manér

Slagterens
  Rullepølse
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Ægte håndværksprodukt 
tilberedt på gammeldags manér

Slagterens
  Rullepølse



Cupcake-postej
     i baconsvøb med ristede 
champignoner & små syltede rødbeder

INGREDIENSER 
til 10 personer

20 skiver forstegt bacon,  
TULIP FOODSERVICE
750 g leverpostej – god til opvarmning, 
TULIP FOODSERVICE
300 g champignon i skiver
Smør til stegning
30 g hasselnøddeflager
Persille
5-10 små syltede rødbeder
10 skiver rugbrød

TILBEREDNING
Beklæd 10 muffinforme eller små
folieforme med bacon. Kom en papir-
muffinform i, så baconen holdes
på plads mens den forbages, til den
næsten er sprød, 5-10 min. ved 225 °C.
Fjern papirformen og fyld op med
leverpostej. Sæt dem tilbage i ovnen
endnu 5 min., til postejen er lun.
 
Steg champignonskiverne sprøde 
i lidt smør ved god varme, kom 
hasselnødder ved og steg til de er 
gyldne. Krydr med salt og peber og 
drys med hakket persille.
 
Vend postejerne ud og pynt på 
toppen med champignon og  
rødbede. Servér brødet til

Tip: De små postejer kan også 
vendes ud på brødet og toppes med 
champignon og skiver af rødbede.
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Cupcake-postej
     i baconsvøb med ristede 
champignoner & små syltede rødbeder

Smørrebrød
         med rullepølse, råmarineret   
                  fennikel & grøn tartare

INGREDIENSER 
til 10 personer

200 g fintsnittet fennikel
1 spsk. citronsaft
1 spsk. olie
Salt, peber

125 g mayonnaise
10 g hakket persille
15 g kapers
40 g cornichons
20 g hakket skalotteløg

10 halve skiver fuldkornsrugbrød
400 g slagter rullepølse, 
TULIP FOODSERVICE

TILBEREDNING
Vend den fintsnittede fennikel i en 
marinade af citronsaft, olie, salt og 
peber. Findel mayonnaise, persille, 
kapers, cornichon og skalotteløg i en 
multihakker, til konsistensen er som 
grov remoulade.
Smag til med salt og peber.

Placér rullepølsen på brødet og kom 
tartare samt fennikel ovenpå.
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       Ålerøget

Skinke & æble- 
     broccolisalat                på rugbrød

INGREDIENSER 
til 10 personer

100 g æble
1 spsk. citronsaft
50 g hakket rødløg
250 g snittet broccoli
15 g høvlet peberrod
100 g cremefraiche, 18%
Fintrevet skal fra ½ øko-citron
Salt, peber

10 skiver groft rugbrød
200 g friskost, naturel 
Frisée-salat 
500 g ålerøget skinke, skiveskåret,  
TULIP FOODSERVICE

TILBEREDNING
Del æblet i fire, så der kun er 
kernehuset tilbage, og skær det i 
meget fine tynde skiver. Dryp straks 
med citronsaft. Vend dernæst æble, 
rødløg, broccoli og peberrod i creme-
fraiche og smag til med citronskal, 
salt og peber.

Smør rugbrødsskiverne med friskost 
og læg lidt salat, ålerøget skinke og 
æble-broccolisalat ovenpå.

Tip: Prøv også kombinationen i grove 
sandwichboller evt. ristet en anelse.
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       Ålerøget

Skinke & æble- 
     broccolisalat                på rugbrød

Rug-crostini
               med ærte-rygeost creme,     
     røget filet & radise

INGREDIENSER 
til 10 personer

150 g fine ærter
100 g rygeost lavet på sødmælk
Salt, peber
10 tynde skiver rugbrød
Evt. smør
10 radiser
400 g røget filet i skiver, 
TULIP FOODSERVICE
Ærteskud

TILBEREDNING
Findel ærterne med en stavblender 
eller i en multihakker med rygeost 
og smag til med salt og peber.
Smør evt. lidt smør på brødet og rist 
dem sprøde.
Skær radiserne i meget tynde skiver 
og læg dem i iskoldt vand.
Læg røget filet på brødet og 
pynt med ærtecreme, radiser og 
ærteskud.
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Jægerpølse
      af
Den Grønne Slagter FRI-
LANDSGRIS® er let og  
lækkert pålæg lavet af kød 
fra danske frilandsgrise. 
Jægerpølsen som du kender 
den – nu bare med krølle på 
halen. Jægerpølsen har en 
skøn smag af purløg og hvid-
løg som både små og store 
jægere kan lide.  
Fedtet i jægerpølsen har vi 
erstattet med pastinak for  
en afrundet smag og et  
reduceret fedtindhold. 

Dyrevelfærdsmærket er  
en garanti for, at grisene  
har haft bedre forhold end 
grise fra traditionel produk- 
tion. Kontrollen med Dyre-
velfærdsmærket er stats- 
godkendt.
Dyrevelfærdsmærket findes  
i tre varianter med et, to  
eller tre hjerter. Jo flere  
udfyldte hjerter, jo bedre 
dyrevelfærd, så Jæger- 
pølse af FRILANDSGRIS® 
får her top score. 

JÆGERPØLSE FRILANDSGRIS® 
FÅR TRE HJERTER
DET GØR VI BL.A. FORDI AT:
•  Vores grise fødes i hytter på marken
•  Vores grise har adgang til udearealer 

– også når de er i stald
• Vores grise har halm i liggearealer
• Vores grise har krølle på halen
• Vores grise har mere plads
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SMØRREBRØD
Det højtbelagte smørrebrød« bliver udviklet i 

slutningen af 1800-tallet.

Det veltillavede smørrebrød med kreative ud-

formninger og mangfoldige kombinationer gav 

inspiration til husmoderen såvel i byen som på 

landet.
De danske kogebøger og forskellige publicerede 

skrifter om husførelse hjalp med spændende 

ideer på fremstilling af smørrebrød.

Fra begyndelsen af 1900-tallet udkom flere ko-

gebøger, der udelukkende handlede om frokost, 

det kolde bord eller pålæg.

Det ældste kendte menukort med smørrebrød er 

fra restaurant Nimb i Tivoli i København fra 1883.

SANDWICH
Definitionen er to stykker brød lagt sam-

men om pålæg eller fyld. Stammer oprin-

deligt tilbage fra 1800 århundrede hvor det 

blev navngivet efter, men sandsynligvis 

ikke opfundet af John Montagu, 4. jarl af 

Sandwich.  Jarlen var begejstret for denne 

anretning, som tillod ham at spille kort, 

mens han spiste.
Derefter begyndte sandwichen langsomt 

at vinde indpas i aristokratiet som et nat-

mads-måltid. 

Ordbog
               KLEMME

Klemmer er madder i madkassen hvor der menes pålæg eller smør lagt i klemme imellem to stykker rugbrød. Rundtenom henviser til det solide, og klemmen snarere noget mindre fint eller lavsocialt. Historisk set var det arbejderklassen, der smurte klemmer, mens bøndernes børn havde rundtenommer med i kassen. Borgerskabet brugte smørrebrød, naturligvis.

Jægerpølse
      af

PINDEMADDER

Små stykker smørrebrød som en træ- eller plastik-

pind er stukket igennem så det kan gribes med fing-

rene og spises uden brug af bestik, anvendes ofte 

til stående receptioner og cocktailparties.

Rundtommer eller rundtenommer kan betyde forskel-

lige ting, dans, køreture, en omgang øl på kroen, men 

alt sammen henviser det til noget solidt, traditionelt 

og er formodentligt den vej det som ord er flyttet over 

i madpakkesproget. En ordentlig rundtenom er en 

gedigen skive rugbrød. Ordet er en sammentrækning 

af "rundt omkring", idet skiven er skåret "rundt omkring" 

hele brødet.

RUNDTENOM

SNITTER
Et lille stykke smørrebrød hvor brødet er maksimum det halve af et halvt stykke rugbrød eller fransk-brød idet det halve stykke er skåret diagonalt over. Snitter er lettere at variere som små, delikate smørre-brøds-stykker, så man kan spise flere af dem.



Bruschetta
      med pesto, aubergine & salami

INGREDIENSER 
til 10 personer

20 skiver aubergine
Olivenolie
10 skiver brød
50 g grøn pesto
250 g tomat i skiver
20 skiver Salamiblomst,  
TULIP FOODSERVICE
Rucola

TILBEREDNING
Steg aubergineskiverne i lidt oliven- 
olie, så de er gyldne og sprøde.
Rist brødene og smør dem med 
pesto.
Læg aubergine, tomat og salami på 
brødene og pynt med rucola.
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Bruschetta
      med pesto, aubergine & salami

       Fyldt italiensk  
Mini-baguette

INGREDIENSER 
til 10 personer

600 g hakket grisekød, 8-12%, 
100% DANSK®

75 g hakket løg
2 fed hvidløg
2 tsk. oregano
½-1 tsk. knust chili
300 g champignon i skiver
Salt, peber
175 g frisk mozzarella i små tern
½ dl hakket persille
10 mini-baguette

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 
min. 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 min. ved 210 °C til 
brødene er gyldne og osten smeltet.

Skær tomaterne i kvarte og knus 
dem en anelse. Bland med  
balsamico, honning, chili og 
persille og smag til med salt og 
peber. Servér straks toppet med 
tomatsalat.

Tip: Kan også pakkes ind i filodej 
som trekanter og bages sprøde med 
tomatsalaten som tilbehør.
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Italian upside down

   Sandwich

INGREDIENSER 
til 10 personer

5 store tomater 
1 rød chili uden kerner
1 rødløg
¼ dl hvid balsamico
¼ dl olivenolie
¼ dl hakket persille
Salt, peber
25 g parmesan i flager
10-20 skiver Knochen Schinken, 
TULIP FOODSERVICE
Rucola
10 skiver foccacia

TILBEREDNING
Halvér tomaterne og fjern kernerne 
med en ske. Skær tomatkødet i tern 
og bland med finthakket chili, hakket 
rødløg, balsamico, olivenolie og 
persille. Smag til med salt og peber.

Fordel salsaen i 10 glas og kom 
dernæst parmesan og skinke i glas-
sene. Fyld op med salat og læg en 
skive ristet foccacia på som låg. 
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Italian upside down

   Sandwich Wrap
         med langtidsstegt nakkefilet,   
          majs & limefraiche

INGREDIENSER 
til 10 personer

1½ kg nakkefilet, afpudset, 
100% DANSK®

1 spsk. delikatesse-paprika
1 spsk. røget paprika
1 tsk. stødt chili
1 spsk. stødt spidskommen
1 spsk. stødt koriander
1 spsk. oregano
1 spsk. sukker
1 spsk. salt

1½ dl cremefraiche, 18%
Saft og fintrevet limeskal fra  
1 øko-lime
Salt, peber

5 majskolber
3 avocado
5 forårsløg
4-6 tortilla-wraps
2-3 hjertesalat eller mini-romaine
Frisk koriander og mynte

TILBEREDNING
Bland krydderierne i et ovnfast fad 
og rul kødet i blandingen, så det er 
helt dækket. Dæk fadet med folie og 
sæt fileten i ovnen ved 125 °C i ca. 
5-6 timer. Vend kødet et par gange 
undervejs.

Rør cremefraiche, limeskal og saft 
sammen og smag til med salt og 
peber. Kog majskolberne i letsaltet 
vand i 4 min., så de stadig har bid.
Grill dem på en rygende varm grill-
pande og skær kernerne af kolberne.
Halver avocado, fjern sten og 
skal og skær kødet i både. Rens 
forårsløgene og snit dem på langs.
Tag kødet op af stegeskyen og træk 
det fra hinanden med to gafler.
Fordel salat, nakke, majs, avocado 
og forårsløg på lune tortillaer og top 
med limefraiche og koriander.

Tip: Prøv det også i burgerboller. 
Har man travlt, kan nakkefileten 
nemt erstattes med pulled pork.
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“Tilmeld dig vores  
  inspirationsmail på  
  tulipfoodservice.dk”

Vi har trukket en kendt kanin 
op af hatten og har fået Gitte 
Heidi Rasmussen til at være 
kreativ med vores produkter. 

Gitte Heidi er uddannet  
ernærings- og husholdnings- 
økonom og har i mange 
år arbejdet som freelance 
madskribent og foodstylist 
med fast tilknytning til både 
ugeblade, reklamebureauer 
og fødevarevirksomheder. 

Hun er desuden forfatter til 
en række kogebøger og 
arbejder aktivt med inspiration 
og nytænkning i køkkenet.

I dette magasin har vi bedt 
Gitte Heidi arbejde med pro-
dukter, der kan fungere som 
pålægsvariationer til det  
professionelle køkken. 

Grib Gitte Heidis tips, opskrifter 
og forslag i magasinet, og lad 
dig inspirere til nye måder at 
sætte pålæg på menuen.

God fornøjelse! 

Komponisten 
bag opskrifterne


