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INDHOLDSFORTEGNELSE 
LANGTIDSSTEGNING

Etiket t/Med Chargrill Krydderi 

Varenummer: 93310898

Rulle á 250 stk. Mål: 47 x 35 mm

Etiket Trekant Sous Vide

Varenummer: 93310569
Rulle á 250 stk. 



Kød skal ikke kun være mørt, det skal også være fyldt med god smag. Når kød tilberedes ved 
lav temperatur i lang tid, trænger krydderierne ind i alle dele og smagen forstærkes. Solina 
Denmark har sammensat en række nye spændende smagsretninger, som kan anvendes til 
sous vide tilberedninger. Disse nye smagsretninger som kan opleves i dette katalog er: 
Pastrami, Juicy Lemon og Chargrill.

Convenience-trenden har vundet input hos danskerne og flere, og flere vil gerne spare tid 
på madlavning, uden at gå på kompromis med smagen. Ved sous vide kan kunderne opleve 
at få stor velsmag ved minimum indsats. Der er samtidig en lang række fordele for både dig 
som fagperson og for slutbrugeren.

Fordele for fagperson:
• Billigere kødstykker kan løftes til et nyt niveau
• Udnytte døgnet i produktionen ved at sætte en sous vide tilberedning over til natten
• Mindsker svind 
• Bevarer smagen
• Imødekommer behov for convenience

Fordele for slutbrugeren:
• Stor velsmag i kødet
• Minimum indsats i form af lav tilberedningstid
• Nem tilberedning som oftest bare skal steges af, så der tilføres stegeskorpe 

NYE SMAGSRETNINGER 
TIL SOUS VIDE
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Sous vide mix
m/ Pastrami krydderi
Varenummer: 91 128 027

Sous vide mix
Juicy Lemon

Varenummer: 91 128 028

Sous vide mix 
Chargrill

Varenummer: 91 128 026



GUIDE TIL SOUS VIDE

Forbehandling 
Kødstykket saltes med eller uden tilvækst, 
-normalt mellem 10-20 % tilvækst. Vær opmærk-
som på, at fosfat i produktet giver en anden 
tekstur i kødet, men også en bedre vandbinding 
i færdigvaren med en mindre væskeudskillelse i 
kogeposen til følge.  
Krydderier og marinader tilsættes ligeledes i 
dette procestrin. 

Pakning i plastposer
Produktet anbringes i specielle plastposer eller 
kogefolie enten i enkeltportioner eller flerportion-
er. Man bør ikke fylde poserne mere end maksi-
malt 2/3 af posen. 
Produktet må ikke berøre posen i svejsområdet, 
da posen ellers ikke kan lukkes tæt. 

Vakuumering 
Mest mulig luft bør suges ud, da luft i pakningen 
kan give en dårligere varmeoverførsel samt ned-
bryde flere af vitaminerne. Luft kan også reagere 
med produktet og give en afsmag af hengemt 
(WOF), ligesom at iltkrævende bakterier vil have 
bedre betingelser for at udvikle sig. For at undgå 
at produktet rutcher op mod åbningen af posen, 
kan poserne placeres lidt på skrå i vakuumpakke-
maskinen. 

Varmebehandling/Kogning
Når man varmebehandler ved lave tempera-
turer, er det meget vigtigt, at man holder styr 
på kombinationen af tid og temperatur. Først 
og fremmest på grund af fødevaresikkerheden, 
men også på grund af den kulinariske kvalitet og 
holdbarhed. 
Der kan benyttes forskellige kombinationer af 
tid og temperatur ved Sous Vide fremstilling. Se 
beskrivelsen på næste side. 

Nedkøling           
Det er meget vigtigt, at produkterne nedkøles 
meget hurtigt efter varmebehandlingen. 
Temperatur-intervallet fra 65 til 10°C skal passeres 
inden for højst 3 timer. 
Til nedkølingen benyttes normalt blæstkølere 
eller vandbad. HUSK! at fødevarer normalt leder 
varme og kulde dårligt, så nedkøling af for tykke 
produkter kan tage for lang tid. 

Kold opbevaring (0-3 grader °C)
Det anbefales at opbevare alt sous vide ved 2-3°C 
for at sikre den lange holdbarhed. 
Opbevaring i vakuumposen.

Tilberedning
Åbn vakuumposen og læg kødet på 
køkkenrulle. 
Sky fra posen er velegnet til sauce. 
Opvarm fedtstof på en varm pande og svits 
kødet.

Servering
Kødet serveres straks. 

En lille guide til at lave spændende og nemme sous vide produkter,  så de lykkes hver gang...
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TRIN FOR TRIN GUIDE TIL SPÆNDENDE SMAGSOPLEVELSER



OKSEKØD 

• Meget rødt: 48 °C
• Rødt: 54 °C
• Medium-Rød: 57 °C
• Medium: 62 °C
• Medium-Gennemstegt: 65 °C
• Gennemstegt (Well done): 72 °C

SVINEKØD 

• Rosa: 59 °C (Bedst til mørbrad, kamsteg mm.)
• Svag rosa: 61 °C (Bedst til de fleste udskæringer)
• Gennemstegt: 65 °C  (Bedst til forarbejdet kød som 

bacon, flæsk, hamburgerryg og lignende smager 
bedst hvis de bliver gennemstegt)

LAMMEKØD 

• Rosa: 54 °C (bedst til filet)
• Svag rosa: 56 °C  

(bedst til lammekølle, klump mm.)
• Gennemstegt: 59 °C

KYLLINGEKØD

• Gennemstegt: 65-80 °C

TOMMELFINGERREGLER

Temperatur og kogetid spiller en meget vigtig rolle under fremstillingen af Sous vide produkter. 
De generelle retningslinjer er, at jo lavere temperatur desto længere kogetid. Et vigtigt 
parameter under kogningen er kernetemperaturen i produktet over tid.   

Nedenstående er den vejledende ønskede kerntemperatur på de forskellige kødtyper:

FORSKELLIGE KØDTYPER, FORSKELLIG KERNETEMPERATUR
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SOUS VIDE MIX JUICY LEMON

Kalve Lårtunge Lemon

1 Dosering: 4%

2 Tilberedningstid: 12-14 timer

3 65 grader

Oksespidsbryst Lemon

1 Dosering: 4%

2 Tilberedningstid: 12-14 timer

3 70 grader
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Varenr.              Ingredienser                                                 Indhold

  Svinebryst uden svær (Kogeside)   10,000 kg

91 128 028 Sous vide mix Juicy Lemon   0,400 kg

  Saltlage:     

91 125 067 Wendin XLP (pose)    1,000 kg

  10 l koldt vand     11,000 kg

92 235 202 Vacuumpose Sous vide 250x400x0,090 mm 

Vareforbrug     10,400 kg

Fremstilling:
Lage: Alle ingredienser røres grundigt sammen.  
Svinebryst uden svær tilskæres i ønsket størrelse, fedtside ridses i harlekintern. Herefter lægges de i 
Wendin lage i ét døgn. Kødet afdryppes og drysses med Juicy Lemon på kødsiderne og pakkes i sous 
vide vacuumpose. Sous vide koges ved 65°C i 10-12 timer og nedkøles til 5°C inden for 3 timer.

Tilberedning:
Pensles med BBQ sauce og steges i ovn 30-35 minutter ved 170°C eller i kuglegrill ved indirekte varme.

Serveringsforslag:

Med bagte øl fritter samt coleslaw.

RIB ROAST
Sous vide mix Juicy Lemon



SOUS VIDE MIX CHARGRILL

Rib Roast Chargrill

1 Dosering: 4%

2 Tilberedningstid: 10-12 timer

3 65 grader

Oksespidsbryst Chargrill

1 Dosering: 4%

2 Tilberedningstid: 12-14 timer

3 70 grader
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Varenr. Ingredienser    Indhold

  Oksecuvette (God kvalitet)              10,000 kg

91 128 026 Sous vide mix Chargrill  0,400 kg

  Saltlage:

91 125 067 Wendin XLP (pose)    1,000 kg

  10 l koldt vand   11,000 kg

92 235 202 Vacuumpose Sous vide 250x400x0,090 mm 

Vareforbrug     10,400 kg

Fremstilling:
Lage: Alle ingredienser røres grundigt sammen.
Oksecuvetten afpudses og fedtsiden ridses i harlekintern. Herefter lægges de i Wendin lage i ét 
døgn. Kødet afdryppes og drysses med Chargrill på kødsiderne og pakkes i sous vide 
vacuumpose. Sous vide koges ved 65°C i 10-12 timer og nedkøles til 5°C inden for 3 timer.

Tilberedning:
Steges i ovn ca . 30-35 minutter ved 170°C eller i kuglegrill ved indirekte varme 

Serveringsforslag:
Kartoffel Royal samt aspargessalat .

OKSECUVETTE
Sous vide mix Chargrill
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SOUS VIDE MIX 
MED PASTRAMI KRYDDERI
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Svinekæbe Pastrami

1 Dosering: 4%

2 Tilberedningstid: 08-10 timer

3 65 grader

Svinkeskank Pastrami

1 Dosering: 4%

2 Tilberedningstid: 12-14 timer

3 65 grader
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KALVESPIDSBRYST
Sous vide mix med Pastrami krydderi

Varenr.             Ingredienser                                                         Indhold

  Kalvespidsbryst uden ben (Kødfuld)              10,000 kg

91 128 027 Sous vide mix m/pastrami krydderi   0,400 kg

  Saltlage:

91 125 067 Wendin XLP (pose)    1,000 kg

  10 l koldt vand    11,000 kg

92 235 202 Vacuumpose Sous vide 250x400x0,090 mm 

Vareforbrug     10,400 kg

Fremstilling:
Lage: Alle ingredienser røres grundigt sammen.
Kalvespidsbryst tilskæres. Herefter ligges de i Wendin lage i ét døgn .
Kødet afdryppes og drysses med Pastrami krydderi på kødsiderne og pakkes i sous vide vacuumpose. 
Sous vide koges ved 58°C 14-16 timer og nedkøles til 5°C inden for 3 timer. 

Tilberedning:
Pensles med BBQ sauce og steges i ovn ca . 30-35 minutter ved 170°C eller i 
kuglegrill ved indirekte varme .

Serveringsforslag:
Med bagte små kartofler samt tomatsymfoni 



KUNDESERVICE  - TELEFON 86 29 11 00

Birgitte M. Pedersen 
retail@solina-group.dk

Lilian Nørgaard 
order.industry@solina-group.dk

Pia Kjær
retail@solina-group.dk

KONTAKTPERSONER
SALGSCHEF

UDVIKLING

Kaj Hartkjær Johansen
Konceptudvikler
Tlf. 24 52 81 30
kaj.johansen@solina-group.dk

Peter Albrecht 
Sales Manager BFSR, Nordic 
Tlf. 20 24 25 34 
peter.albrecht@solina-group.dk

SALG - SJÆLLAND  / FYN  / JYLLAND

Jesper Lerche Pedersen
Sjælland/Fyn
Tlf. 21 68 25 34
jesper.lerche@solina-group.dk

SALG - JYLLAND 

Jeanette Stoltenberg
Sønderjylland/Fyn
Tlf. 29 13 24 55
jeanette.stoltenberg@solina-group.dk

Søren Lund Hansen
Midt-/Nordjylland
Tlf. 20 49 34 48
soren.hansen@solina-group.dk

Svend Bruzen
Vest-/Nordjylland
Tlf. 60 89 11 91
svend.bruzen@solina-group.dk

ÅBNINGTIDER: MAN-TORSDAG KL. 7:30-16:00  |  FREDAG KL. 7:30-14:00
 Solina Denmark  |  8660 Skanderborg  |  retail@solina-group.dk  |  www.solina-retail.dk

Ida Halling
Tlf. 87 47 17 37
ida.halling@solina-group.dk

MARKETING

Helene Holst-Hvitved
Tlf. 87 93 26 50
helene.holst.hvitved@solina-group.dk

KVALITET

Dorte D. Søndergaard
Kvalitetschef 
Tlf. 51 77 10 72
dorte.sondergaard@solina-group.dk

Alex Nielsen
order.industry@solina-group.dk

SALG - DANMARK 

Lisbet Larsen
Key Account Manager
Tlf. 27 52 81 00
lisbet.larsen@solina-group.dk

SALGSCHEF

Henrik Lindskov 
Sales Manager Foodservice  
Tlf. 21 29 90 63 
henrik.lindskov@solina-group.dk

Torben Raahauge
Sjælland
Tlf. 29 43 69 70
torben.raahauge@solina-group.dk

SALG - SJÆLLAND


