Indledning:

Udover denne nominering og guldmedalje har Solina Denmark

Et nyt årti betyder nye produkter og opskrifter. Med ”Smagfuld

vundet yderligere 10 medaljer bl.a. for vores Chorizo grillpølse

Inspiration 2020” vil Solina Denmark vise vores nyskabende

som kan ses på side 14. Et andet nemt måltid danskerne har

smagsretninger, som imødekommer tidens trends inden for

taget til sig er tapas. Som en del af en tapas anretning hører

fødevarer på det danske marked. Det generelle fokus på miljø,

velsmagende charcuteri.  Med vores pølsemageriopskrifter

klimaforandringer og bæredygtighed har stor betydning for

på side 14-17 med sydlandsk smagsinspiration gør vi det

på nutidens forbrugere og flere vælger en vegetarisk kost.  nemt at forene grundstenen i slagterfaget med tidens tapas
Med vores bæredygtige emballage og lækre falafler vist på

trend.  Som prikken over i’et kan Apollo serien smagsbooste

side 23 vil vi gerne inspirere til en smagfuld oplevelse med

enhver tapasanretning med farvestrålende sauce, dressinger,

miljøet i fokus.

mayonnaiser og marinader. Se side 18-19 med 3 lækre tapas
opskrifter. 

Det skal være hurtigt og velsmagende! Med fire nye marinader
og to nye pyntepaneringer, tilføjer vi en fantastisk smag til

Kød skal ikke kun være mørt, det skal også være fyldt med god

convenience-retter og -tilbehør, så det bliver let at servere et

smag. Når kød bliver tilberedt ved lav temperatur i lang tid,

velsmagende måltid.

trænger krydderierne ind i alle dele og smagen forstærkes. 
Med Solina Denmarks nye krydderiserie til sous vide vil vi

Hos Solina Denmark kender vi alt til velsmagende produkter,

gerne skabe fantastiske smagsoplevelser, som I kan se på side

og vores dygtige konceptudvikler Kaj Hartkær Johansen har,

20-21. Som afrunding på dette ”Smagfuld Inspiration 2020”

sammen med vores produktudviklere, kvalificeret sig til en

måltid skal der en lækker dessert til, som kan ses på side 22.

finaleplads i Fødevaredanmarks fagkonkurrence med sin
Grove Spegepølse med Trøffel, som kan ses på side 15.
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Konceptu
d

vikler Kaj

Hartkær Jo

hansen.

Den miljømæssige bevidsthed blandt forbrugerne er stigende,

En anden faktor, der kan medvirke til ansvarligt forbrug, er

og detailhandlen spiller en vigtig rolle i at fremme et bære-

fokus på madspild, da madspild har store miljømæssige kon-

dygtigt forbrug i Danmark.

sekvenser. En række rapporter, udarbejdet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, har regnet på effekten af forskel-

FN har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

lige tiltag over for madspild. Rapporterne konkluderer blandt

Et af disse mål handler om at sikre ansvarligt forbrug og pro-

andet, at jo tættere på forbrugeren, jo mere omkostningsef-

duktion. Dette gælder bl.a. håndtering af affald, hvor ambitio-

fektive er tiltag over for madspild. Indsatser i detailleddet har

nen lyder, at vi inden 2030 skal reducere vores affaldsmængde

således stor betydning for det samlede antal reducerede tons

væsentligt – særligt gennem genanvendelse. Derfor er det af-

madspild i sparede kroner og i mindre CO2-udledning.

gørende, at emballagen er lavet af genanvendelige materi-

Solina Denmark har en lang række koncepter med fokus på,

aler, som kan bruges på ny.  Solina Denmark vil gerne øge

reducering af madspild. I samarbejde med vores kunder ud-

kendskabet til bæredygtig emballage, og derfor tilbyder vi et

vikler vi endnu flere koncepter til videreforarbejdning af råva-

bredt udvalg af forskellige produkter tilpasset behovet i de-

rer der er sunde, velsmagende og nemme for forbrugeren at

tailhandlen.

tilberede.

PET (polyethylenterephthalat) emballage er genanvendelig

Solina Denmarks råvarer stammer fra hele verden, og vi sikrer

plast, hvor strukturen gør, at man kan rense plasten, så den

os at leverandørerne leverer høj kvalitet og fødevaresikker-

kan genbruges igen og igen. En anden type bæredygtig em-

hed, samt at leverandørerne tager et socialt ansvar, bekæm-

ballage er træbakker, som i ”Smagfuld Inspiration 2020” er

per børnearbejde, fremmer uddannelse og engagerer sig i

anvendt til convenience retter og tilbehør.  Disse træbakker

miljø og klimapåvirkninger. Dette sikrer vi gennem leveran-

kan tåle 220°C i ovn, samtidig med, at de er 100% biologisk

dørgodkendelse, hvor alle vores leverandører skal leve op til

nedbrydelige og CO2 neutrale.

UN Global Compact’s 10 principper - som beskrevet i vores
Code of Conduct. Smagfuld Inspiration 2020 er trykt på et svanemærket trykkeri og på FSC®certificeret papir, som stammer
fra et bæredygtigt skovbrug. 
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GRILLEDE GRØNTSAGER
Glansmarinade Karry
Varenr.

91 135 225
92 299 013
Vareforbrug

Ingredienser
Rød og gul peber i både
Squash i skiver
Pastinak i skiver
Cherrytomat
Rødløg i både
Glansmarinade Karry
Pynt: Knust feta og frisk krydderurt
Træform m/bagepapir, ovnfast ottekant
5-6 bakker

Indhold
0,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,250 kg
0,250 kg
0,125 kg

2,150 kg

Fremstilling:
Grøntsagerne grilles på en varm pande i 2-3 minutter på hver side og nedkøles. 
De vendes herefter i Glansmarinade Karry.
Anrettes i træform med bagepapir, ovnfast ottekant. 
Pynt: Knust feta og frisk krydderurt.
Tilberedning:
Varmes i ovn 15-20 minutter ved 170°C eller kuglegrill ved indirekte varme.
Serveringsforslag:
Serveres som tilbehør til diverse kødtyper. Særligt velegnet som grill-tilbehør.

ASPARGESSALAT
Sous vide mix Juicy Lemon
Varenr.

91 128 028
91 129 042
92 299 012
Vareforbrug

Ingredienser
Indhold
Grønne og hvide asparges (Friske)
2,000 kg
Aspargesbroccoli
1,000 kg
Sous vide mix Juicy Lemon
0,200 kg
Basis Olie
0,100 kg
Pynt: Spæd salat, spiselige blomster og knust feta
Træform m/bagepapir, ovnfast firkant
8-10 bakker
3,300 kg

Fremstilling:
Knæk den nederste del af aspargesene, grill disse og aspargesbroccoli på varm
pande 1-2 minutter på hver side. De grillede asparges og aspargesbroccoli deles
i ønskede stykker og vendes herefter i olie og krydderiblanding hvorefter de
nedkøles.
Retten anrettes i træformen med spæd salat i bunden, herefter asparges og
aspargesbroccoli.
Pyntes med knust feta og spiselige blomster.
Serveringsforslag:
Serveres som tilbehør til diverse kødtyper. Særligt velegnet som grill-tilbehør.
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TOMATSYMFONI

Glansmarinade Peber & Hyldeblomst
Varenr.

91 135 226
92 299 013
Vareforbrug

Ingredienser
Indhold
Cherrytomater i forskellige farver
2,500 kg
Fint hakket rødløg
0,500 kg
Glansmarinade Peber & Hyldeblomst
0,300 kg
Pynt: Frisk mozzarella, edamamebønner og ærteskud
Træform m/bagepapir, ovnfast ottekant
10 bakker
3,300 kg

Fremstilling:
Cherrytomater halveres og blandes med finthakket rødløg.
Vendes herefter i Glansmarinade Peber & Hyldeblomst.
Anrettes i træform. 
Pynt: Frisk mozzarella, edamamebønner og friske ærteskud.
Serveringsforslag:
Serveres som tilbehør til diverse kødtyper. Særligt velegnet som grill-tilbehør.
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BAGTE KARTOFLER
Glansmarinade Skandinavien
Varenr.
91 135 227
92 299 012
Vareforbrug

Ingredienser
Indhold
Små kartofler med skræl
4,000 kg
Glansmarinade Skandinavien
0,400 kg
Pynt: Blomkål i tynde skiver, ærter samt ristede mandler
Træform m/bagepapir, ovnfast firkant
10-12 bakker
4,400 kg

Fremstilling:
Kartofler skæres i halve og bages i ovn 15-20 minutter ved 160°C.
Herefter nedkøles de og marineres i Glansmarinade Skandinavien.
Anrettes i træform.
Pyntes med blomkålsskiver, ærter og ristede mandler.
Tilberedning:
Tilberedes i ovn 15-20 minutter ved 170°C eller i kuglegrill ved indirekte varme.
Serveringsforslag:
Serveres som tilbehør til diverse kødtyper. Særligt velegnet som grill-tilbehør.

ØL FRITTER

Glansmarinade Brown Ale & Ingefær
Varenr.
91 135 228
92 299 012
Vareforbrug

Ingredienser
Bagekartofler i både
Glansmarinade Brown Ale & Ingefær
Pynt: Frisk krydderurt
Træform m/bagepapir, ovnfast firkant
10-12 bakker

Indhold
4,000 kg
0,400 kg

4,400 kg

Fremstilling:
Bagekartofler skæres i både og forbages i ovn 15-20 minutter ved 160°C. 
Nedkøles og marineres i Glansmarinade Brown Ale & Ingefær.
Anrettes i træform.
Pyntes med frisk krydderurt.
Tilberedning:
Tilberedes i ovn 15-20 min ved 170°C eller i kuglegrill ved indirekte varme.
Serveringsforslag:
Serveres som tilbehør til diverse kødtyper. Særligt velegnet som grill-tilbehør.
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KARTOFFEL ROYAL

Pyntepanering med Rosa Peber
Varenr.

92 299 014
Vareforbrug

Ingredienser
Flødekartoffel i rulle (Catering)
Pyntepanering med rosa peber
Pynt: Friske ærteskud
Træform m/bagepapir ovnfast, rund
10 stk.

Indhold
1,500 kg
0,200 kg

1,700 kg

Fremstilling:
Flødekartoffel i rulle deles i lige store stykker af 6 cm.
Rulles i pyntepanering med rosa peber.
Anrettes i træform.
Pyntes med friske ærteskud.
Tilberedning:
Tilberedes i ovn 20-25 minutter ved 170°C eller i kuglegrill ved indirekte
varme.
Serveringsforslag:
Panering kan varieres efter ønske, krydderiblandinger er også velegnede.

POMMES ANNA ROSETTE
Chorizokrydderi med baconsmag
Varenr.
91 128 170
91 110 606
92 299 013
Vareforbrug

Ingredienser
Indhold
Pommes Anna Rosette (Frost Catering) 10 stk.	 0,600 kg
Klassisk kartoffelmos (Færdiglavet og nedkølet) 	1,250 kg
Chorizokrydderi med baconsmag
0,100 kg
Pynt: Friske krydderurter
Træform m/bagepapir, ovnfast ottekant
10 bakker
1,950 kg

Fremstilling:
Klassisk kartoffelmos færdiglavet røres med chorizokrydderi med baconsmag,
kommes herefter i sprøjtepose.
Der sprøjtes en krans af ca. 130 g mos i hver træform.
Pommes Anna Rosette lægges oven på mos.
Pyntes med friske krydderurter. 
Tilberedning:
Tilberedes i ovn 25-30 minutter ved 170°C eller i kuglegrill ved indirekte
varme.
Serveringsforslag:
Serveres som tilbehør til diverse kødtyper. Særligt velegnet som grill-tilbehør.
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TOMAHAWK

Glansmarinade Brown Ale & Ingefær
Varenr.

Ingredienser
Tomahawk af oksehøjreb, 4 stk.	
91 135 228
Glansmarinade Brown Ale & Ingefær
Vareforbrug		

Indhold
4,000 kg
0,300 kg
4,300 kg

Fremstilling:
Tomahawk (kødet) marineres i Glansmarinade Brown Ale & Ingefær.
Tilberedning:
Steges på pande eller grill (direkte varme) 4-5 minutter på hver side. 
Steges videre i ovn 170°C eller kuglegrill ved indirekte varme til en
kernetemperatur på 56-58°C.
Kødet skal hvile 10 minutter før servering.
Serveringsforslag:
Serveres med Pommes Anna Rosette og Aspargessalat, se side 4.

FARSERET MØRBRAD
Glansmarinade Skandinavien
Varenr.

Ingredienser
Indhold
Rørt fars:
Hakket kalv og flæsk
2,000 kg
Sødmælk
1,250 liter
Rasp
0,400 kg
Helæg
0,200 kg
91 135 227
Glansmarinade Skandinavien
0,250 kg
Svinemørbrad, afpudset. Skåret i skiver på 1 cm.	1,000 kg
Pynt: Friske ribs og ærteskud
92 299 015 	
Træform m/bagepapir ovnfast firkant (NY)
Vareforbrug		
5,175 kg

Fremstilling:
Farsen røres godt sammen med alle ingredienser.
Afvejes med 400 g pr. portion.
Formes så de passer i træformen.
Svinemørbrad skiver marineret (100 g pr. farsbrød) presses let ned i
farsbrødet.
Bages i ovn 30-35 minutter ved 160°C nedkøles inden for 3 timer
Pynt: Friske ribs og ærteskud.
Tilberedning:
Varmes i ovn 15-20 minutter ved 160°C eller kuglegrill ved indirekte
varme.
Serveringsforslag:
Serveres med vildtsauce samt kogte kartofler og ribsgele.
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BEEF LONG RIBS

Peber & Chili Rub med rørsukker
Varenr.

Ingredienser
Oksebryst med ben (Kødfuld)
91 110 605
Peber & Chili Rub m/rørsukker
Saltlage:
91 125 067
Wendin XLP
Koldt vand
92 235 202
Vacuumpose, Sous vide 250x400x0,090 mm
Vareforbrug		

Indhold
10,000 kg
1,000 kg
1,000 kg
10,000 kg
11,000 kg

Fremstilling:
Lage: Alle ingredienser røres grundigt sammen.
Oksebryst tilskæres, således at man kan skære lange stykker mellem
ribbenene på 20-25 cm længde.
Herefter lægges de i Wendinlage i et døgn.
Beef Long Ribs afdryppes og drysses med rubben på kødsiderne og
pakkes i sous vide vacuumpose.
Sous vide koges ved 75°C i 6-8 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:
Serveres med grillede majs samt chilimayonnaise.
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KYLLINGEFILET ROYAL
Glansmarinade Skandinavien
Varenr.

Ingredienser
Kyllingefilet uden skind, 10 stk.	
91 135 227
Glansmarinade Skandinavien
Chorizo bacon slicet 10, skiver
95 502 018
Elastikker rød, 5 cm
Vareforbrug		

Indhold
1,500 kg
0,150 kg
0,300 kg
1,950 kg

Fremstilling:
Kyllingefilet flækkes fra den tykke ende godt halvvejs igennem, således at
det bliver ét langt stykke.
Marineres i Glansmarinade Skandinavien.
Kyllingefiletstykkerne rulles og svøbes med slicet chorizoskive
(Se opskrift side 14).
Der sættes en kødelastik på hver.
Tilberedning:
Tilberedes i ovn 30-35 minutter ved 170°C eller i kuglegrill ved indirekte
varme.
Serveringsforslag:
Serveres med blomkål, aspargesbroccoli, friske ribs samt savoykål.

KYLLING DRUM STICK
Glansmarinade Karry
Varenr.

Ingredienser
Indhold
Kyllingeoverlår med ben og skind
2,000 kg
91 135 225
Glansmarinade Karry
0,200 kg
95 502 018
Elastikker rød, 5 cm		
Vareforbrug		
2,200 kg

Fremstilling:
Lårbenet løsnes halvt på kyllingeoverlåret, således at det kan trækkes fri. 
Kødet marineres i Glansmarinade Karry, og der sættes 2 kødelastikker på hver.
Tilberedning:
Tilberedes i ovn 30-35 minutter ved 170°C eller i kuglegrill ved indirekte
varme.
Serveringsforslag:
Serveres med bagte tomater, ristede svampe samt blomkålsris.
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SALTIMBOCCA

Glansmarinade Peber & Hyldeblomst
Varenr.

Ingredienser
Kalvetyksteg bred side i steaks, 150 g
Lufttørret skinke, slicet 10 skiver
91 135 226
Glansmarinade Peber & Hyldeblomst
Pynt: Frisk salvie
Vareforbrug		

Indhold
1,500 kg
0,150 kg
0,150 kg
1,800 kg

Fremstilling:
Kalvesteaks marineres i Glansmarinade Peber & Hyldeblomst.
Skive af lufttørret skinke lægges på hver steak. 
Pynt: Frisk salvie.
Tilberedning:
Steges på pande 1-2 minutter på hver side. Lad dem hvile i 5 minutter
inden servering.
Serveringsforslag:
Serveres med ovnbagte kartofler samt kold kaperssauce.
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OKSE RUMP

Sous vide mix Chargrill
Varenr.

91 128 026
92 203 469
92 203 476
Vareforbrug

Ingredienser
Grøntsagsbund:
Portobello i stykker
Små kartofler, halve
Aspargesbroccoli
Rødløg i både
Okseculotte skåret i grove stykker
Sous vide mix Chargrill
Alubakke, 1025 ml., sølv ”01025”
Låg til 1025 ml. ”50233”
5 bakker

Indhold
0,250 kg
0,350 kg
0,250 kg
0,125 kg
1,300 kg
0,100 kg

2,650 kg

Fremstilling:
Grøntsagerne blandes og fordeles i alubakkerne. Okseculotte skæres
i grove stykker og anrettes ovenpå grøntsagerne. Drysses med
krydderiblanding. Pyntes med frisk rosmarin og hvidløgsfed.
Tilberedning:
Varmes i ovn 20-35 minutter ved 180°C eller kuglegrill ved indirekte
varme.
Serveringsforslag:
Serveres med groft brød og kold bearnaise.
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UNGHANE CHORIZO

LAKSEFILET

Chorizokrydderi med Baconsmag
Varenr.

91 110 606
92 203 469
92 203 476
Vareforbrug

Ingredienser
Grøntsagsbund:
Rød- og gul peber i både
Squash i skiver
Pastinak i tynde skiver
Cherrytomater
Rødløg i både
Unghane med skind, delt i 2-3 stk. pr. filet
Chorizopølse i chunks
Chorizokrydderi med baconsmag
Pynt: Foccacia brød frisk salvie
Alubakke, 1025 ml., sølv ”01025”
Låg til 1025 ml. ”50233”
5 bakker

Pyntepanering med Mandler
Indhold
0,250 kg
0,250 kg
0,250 kg
0,125 kg
0,125 kg
1,300 kg
0,250 kg
0,100 kg

91 128 182
91 135 225
92 203 469
92 203 476
Vareforbrug

Ingredienser
Grøntsagsbund:
Pasta Konkylier, kogt
Forårsløg i mindre stykker
Gul- og rød peber i mindre stykker
Cherrytomater, halveret
Laksefilet, 10 stk.	
Pyntepanering med mandler
Glansmarinade Karry
Pynt: Citron skåret i chunks
Alubakke, 1025 ml., sølv ”01025”
Låg til 1025 ml. ”50233”
5 bakker

Indhold
0,400 kg
0,250 kg
0,250 kg
0,100 kg
1,300 kg
0,100 kg
0,100 kg

2,500 kg

2,650 kg

Fremstilling:
Grøntsagerne blandes og fordeles i alubakkerne. Unghane stykkerne og
chorizo chunks anrettes ovenpå. Drysses med krydderiblanding og pyntes
af med foccacia i små stykker samt frisk salvie.
Tilberedning:
Varmes i ovn 25-30 minutter ved 170°C eller kuglegrill ved indirekte
varme.
Serveringsforslag:
Serveres med tzatziki og Tomatsymfoni, se side 5.

Varenr.

Fremstilling:
Grøntsagerne og den kogte pasta blandes med Glansmarinade Karry og
fordeles i alubakkerne.
Laksestykkerne drysses med pyntepanering med mandler på toppen.
2 stk. laks anrettes oven på pasta/grøntsagsbunden i hver bakke.
Pyntes af med citron.
Tilberedning:
Varmes i ovn 15-20 minutter ved 170°C eller kuglegrill ved indirekte
varme.
Serveringsforslag:
Serveres med groft brød samt urtedressing.
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CHORIZO GRILLER

CHORIZO BACON

Chorizokrydderi med baconsmag
Varenr.

91 101 503
91 110 606
29 570 016
29 570 005
Vareforbrug

Ingredienser
Svinebov (16-18 %)
Svinebryst uden ben og svær
Koldt vand
Pølseblanding
Chorizokrydderi med baconsmag
Nitritsalt
Vacuumsalt
110-120 stk.

Indhold
5,000 kg
2,500 kg
2,840 kg
0,460 kg
0,450 kg
0,050 kg
0,050 kg
11,350 kg

Fremstilling:
Svinebov og svinebryst hakkes på 4 mm hulskive.
Det hakkede kød blandes med pølseblanding, salt, krydderiblanding samt
vand og æltes godt, således at pølsefarsen binder godt.
Stopning:
Farsen stoppes i den ønskede tarm, f.eks. lammetarm kaliber 26/28 vægt
ca. 90-100 g.
Rygning:
Tørres ved 60°C i ca. 25 minutter og ryges derefter ved 60°C i
ca. 20 minutter. Angivende tider er vejledende.
Kogning:
Koges ved 80°C til en kernetemperatur på 75°C.
Afkøles fra 75°C til under 10°C på maks. 3 timer.
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Servering:
Serveres som hotdog eller grilles med tilbehør.

KURRE

Varenr.

Ingredienser
Indhold
Svinebryst uden ben og svær (Skal være frossen) 6,000 kg
Skinkekød i tern, 5 x 5 cm (Skal være frossen) 4,000 kg
91 104 520 	
Chorizo pølseblanding
29 570 005
Vacuumsalt
0,210 kg
29 570 016
Nitritsalt
0,090 kg
22 560 103
Starterkultur Texel 30-50
0,005 kg
Vareforbrug		
10,655 kg

Fremstilling:
Det frosne svinebryst kommes i lynhakkeren med krydderiblanding og
starterkultur.
Kødet lynes til ca. 10 mm fars er opnået. Herefter tilsættes saltblanding
og kører 10 omgange, skinkekødet tilsættes, der køres langsomt til farsen
har den ønskede grovhed (anbefalet grov).
Farsen - ca. to kg - formes som en firkant og presses i en stor
rullepølseform med plastposeindlæg til farsen har sat sig (1 døgn).
Lægges herefter på rist til modning/rygning.
Modning:
Modnes på rist 2-3 døgn.
Rygning:
Ryges ved kold røg 15-20°C til ønsket farve er opnået.
Servering:
Velegnet slicet til convenience retter som svøb. Se side 10.

VARMRØGET OKSESPIDSBRYST

0,200 kg
0,200 kg
0,125 kg
0,125 kg
10,650 kg

Fremstilling:
Oksespidsbryst skæres til. Tørstofferne blandes godt sammen. Kødet
gnides grundigt ind i blandingen som herefter vacuumpakkes med den
overskydende blanding. Kødet lægges nu til modning i kølerum.
Modning:
Kødet modnes i sous vide vacuumposen i 20 dage, og vendes flere gange
under forløbet. Herefter tages kødet ud af posen, fedtsiden drysses let
med sous vide mix chargrill og er nu klar til rygning.
Tørring og rygning:
Tørres 2 timer ved 45°C. 
Varmrøges i 2 timer/varmrøg. Intensiv røg 40 minutter.
(Røgprogram er vejledende).
Eftermodning:
Kødet vacuumpakkes i krympepose.

FØ

Indhold
10,000 kg

AG

F

Ingredienser
Oksespidsbryst (God kvalitet)
Tørstofblanding:
91 128 026
Sous vide mix Chargrill
91 125 805
Spegeskinkeblanding
29 570 005
Vacuumsalt
29 570 016
Nitritsalt
Vareforbrug		

GROV SPEGEPØLSE
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Varenr.
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Sous vide mix Chargrill

KURRE

Trøffel
Varenr.

Ingredienser
Indhold
Okseyderlår, 5 x 5 cm (Skal være frossen)
4,000 kg
 	
Nakkefilet i tern, 5 x 5 cm (Skal være frossen) 4,000 kg
Rykspæk, 2 x 2 cm (Skal være frossen)
2,000 kg
91 104 539
Spegepølseblanding med trøffelsmag
0,350 kg
29 570 005
Vacuumsalt
0,200 kg
29 570 016
Nitritsalt
0,105 kg
22 560 103
Starterkultur Texel 30/50
0,005 kg
91 156 003
Bunde okse 95/115 (bundt)
10 stk .
Vareforbrug		
10,655 kg

Fremstilling:
Det frosne okseyderlår og halvdelen af nakkefileten kommes i lynhakkeren med krydderiblandingen og starterkultur. Kødet lynes til ca .10 mm
fars er opnået. Herefter tilsættes saltblanding som kører 10 omgange. 
Rygspæk og resten af nakkefileten tilsættes, og hakkes langsomt til farsen
har den ønskede grovhed (Anbefalet grov)..
Stopning:
Farsen stoppes i oksebundene i passende stykker. Herefter lægges de i
pres mellem 2 plader i 1 døgn, så farsen sætter sig, således at man får en
oval skæreflade..
Modning/rygning:
Pølserne hænges til modning i rygeovn 2 døgn ved 95% relativ luftfugtighed og ved en temperatur på 26°C.
Pølserne tørres, ryges og modnes i rygeovn ved de programmerede steps
2-3 døgn..
Eftermodning:
Spegepølserne eftermodner i kølerum til det ønskede svind er opnået
(Anbefalet 20%).
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TAPASSKINKE

PASTRAMI

Sous vide mix Juicy Lemon
Varenr.

Ingredienser
Skinkespæk (Toppen af skinkeyderlår)
Tørstofblanding:
91 128 028
Sous vide mix Juicy Lemon
91 125 805
Spegeskinkeblanding
29 570 005
Vacuumsalt (Fint)
29 570 016
Nitritsalt
Vareforbrug		

Sous vide mix med Pastrami krydderi
Indhold
10,000 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,125 kg
0,125 kg
10,650 kg

Fremstilling:
Toppen af skinkeyderlår uden svær (Tykstegen) tilskæres i passende
stykker. Tørstofferne blandes godt sammen. Skinkestykkerne gnides
grundigt ind i blandingen som derefter vacuumpakkes med den
overskydende blanding.
Kødet lægges nu til modning i kølerum.
Modning:
Kødet modnes i sous vide vacuumposen i 12-14 dage, det vendes flere
gange under forløbet. Derefter tages kødet ud af posen, fedtsiden drysses
let med sous vide mix og lægges til modning på en rist eller lignende ca. 
1-2 dage, så kødet kan drænes.
Rygning:
Ryges derefter ved 18-20°C  til den ønskede farve er opnået.
Eftermodning:
Kødet vacuumpakkes i krympepose.
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Varenr.

Ingredienser
Oksespidsbryst (God kvalitet)
Sprøjtelage:
Koldt vand
Sprøjte plus flydende
29 570 005
Vacuumsalt (Fint)
29 570 016
Nitritsalt
91 128 027
Sous vide mix m/pastrami krydderi
Vareforbrug		

Indhold
10,000 kg
10 liter
1 liter
1,125 kg
0,375 kg
1,000 kg
12,000 kg

Fremstilling:
Kødet sprøjtes eller trumbles med en tilvækst på 10%. Lægges herefter i
samme lage i ca. 2 døgn. Kødet krydres med pastrami krydderi og lægges
på riste.
Tørring & Rygning:
Tørres 2 timer ved 45°C. Varm røg 2 timer ved 45°C.
Intensiv røg 40 minutter. (Røgprogram er vejledende).
Kogning:
Pakkes i sous vide pose og koges ved 80°C ca. 1,5 time til en
kernetemperatur på 75°C. Nedkøles inden for 3 timer.
Servering:
Som fyld i sandwich med pickles og spædesalat eller til tapas med
Apollo Smokey Beast.

RILLETTES

PANCHETTA RULLET

Glansmarinade Peber & Hyldeblomst
Varenr.

Ingredienser
Svinebov/nakke uden svær
Smør
91 135 226
Glansmarinade Peber & Hyldeblomst
Vand
Laurbærblade
Nelliker
Salvieblade
Salt
Vareforbrug		

Sous vide mix Juicy Lemon
Indhold
2,500 kg
0,200 kg
0,100 kg
0,600 kg
3-4 stk.
4-5 stk.
5-6 stk.
3,400 kg

Fremstilling:
Svinekødet skæres i store tern. Smørret smeltes. Kød, vand og
Glansmarinade Peber & Hyldeblomst tilsættes. De øvrige ingredienser
tilsættes og blandingen simrer i 2 timer til kødet er mørt. Rør af og til
rundt i gryden. Kødet tages op i en ren skål og pulles fra hinanden med
en gaffel til strimler.
Skyen sies og tilsættes det pullede kød. Afkøles hvor der løbende røres i
massen. Smages til med salt.
Når massen er begyndt at samle sig, kan den portionernes op i ønsket
emballage f. eks. Weckglas.
Nedkøles herefter. 
Tilberedning:
Er serveringsklar. Tages ud af køleskab 1 time før anvendelse.
Serveringsforslag:
Serveres på groft brød med oliven og cornichoner.

Varenr.

Ingredienser
Svinebryst uden ben og svær
Tørstofblanding:
91 111 830
Krydderiblanding Hvidløg & Rosmarin
91 125 805
Spegeskinkeblanding
29 570 005
Vacuumsalt
29 570 016
Nitritsalt
91 128 028
Sous vide mix Juicy Lemon
Net A/3 P 16/125 White (Rulle)
Vareforbrug		

Indhold
10,000 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,125 kg
0,125 kg
0,300 kg
100 meter
10,950 kg

Fremstilling:
Svinebryst trimmes/afpudses således at det kan rulles uden at der bliver
lufthuller. Tørstofferne blandes godt sammen. Svinebrystet gnides grundigt
ind i blandingen, rulles og kommes i net, herefter vacuumpakkes stegen
med den overskydende blanding. Kødet lægges nu til modning i kølerum.
Modning:
Kødet modnes i sous vide vacuumposen i 16-20 dage, hvor det vendes
flere gange under forløbet. Derefter tages kødet ud af posen, drysses let
med sous vide mix og lægges til modning på en rist eller lignende ca. 3-5
dage, så kødet kan drænes.
Rygning:
Letrøges derefter ved 18-20°C til den ønskede farve er opnået.
Eftermodning:
Kødet vacuumpakkes i krympepose
Serveringsforslag:
Slices i silketynde skiver og anvendes til tapas.
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”Solina Denmarks nye Apollo-produkter udgør mange forskellige
kulinariske saucer, glaseringer, dressinger og mayonnaiser, der
alle er udviklet af mennesker, som deler en særlig passion for
god smag, høj kvalitet og autenticitet. Produkterne kommer i
praktiske tubeflasker, så den gode smag let kan fuldende ethvert
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kulinarisk mesterværk og gøre det til en oplevelse, man sent vil
glemme. I Apollo-serien kan nævnes Glaze Balsamico, den lækre
Pulled Pork BBQ, Ravigotte, den flotte gule Smokey Beast, den
smagfulde Wok Sauce Hot & Spicy, Wok Sauce Sweet & Sour samt
Mayo Peppadew, Mayo Truffle og Mayo 3 mustards.”

TAPAS NR. 1
Carpaccio anrettet i sprød minirede med Apollo Trøffel Mayo.
Gedeost i skive rullet i pyntepanering med rosa peber, pyntet med
spiselige blomster.

TAPAS NR. 2
Lynstegt tun i små kvadrater med pyntepanering med mandler.
Vitello tonnato anrettet med Apollo Pepperdew. Pyntet med spiselig
blomst og krydderurt.

TAPAS NR. 3

TAPAS NR
.3

TA
PAS
NR . 2

Varmrøget laks rørt med Apollo 3 Moustard. Fyldt i små kræmmerhuse.
Oksespidsbryst varmrøget anrettet på små kvadratiske brød serveret med
Apollo Smokey Beast. Pyntet med frisk krydderurt.
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RIB ROAST

Sous vide mix Juicy Lemon
Varenr.

Ingredienser
Svinebryst uden svær (Kogeside)
91 128 028
Sous vide mix Juicy Lemon
Saltlage:
91 125 067
Wendin XLP (pose)
10 liter koldt vand
92 235 202
Vacuumpose Sous vide 250x400x0,090 mm
Vareforbrug		

Indhold
10,000 kg
0,400 kg
1,000 kg
11,000 kg
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 1 døgn. Kødet afdryppes
og drysses med Juicy Lemon på kødsiderne og pakkes i sous vide
vacuumpose. Sous vide koges ved 65°C 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.
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KALVESPIDSBRYST

OKSECUVETTE

Sous vide mix med Pastrami krydderi
Varenr.

Ingredienser
Kalvespidsbryst uden ben (Kødfuld)
91 128 027
Sous vide mix m/pastrami krydderi
Saltlage:
91 125 067
Wendin XLP
10 liter koldt vand
92 235 202
Vacumpose Sous vide 250x400x0,090 mm
Vareforbrug		

Sous vide mix Chargrill
Indhold
10,000 kg
0,400 kg
1,000 kg
11,000 kg
10,400 kg

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
1,000 kg
10 liter koldt vand
11,000 kg
92 235 202
Vacumpose Sous vide 250x400x0,090 mm	 .
Vareforbrug		
10,400 kg

Fremstilling:
Lage: Alle ingredienser røres grundigt sammen. 
Kalvespidsbryst tilskæres. Herefter lægges de i Wendin lage 1 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.

Fremstilling:
Lage: Alle ingredienser røres grundigt sammen. 
Oksecuvette afpudses, fedtsiden ridses i harlekintern. Herefter lægges
de i Wendin lage 1 døgn. Kødet afdryppes og drysses med chargrill på
kødsiderne og pakkes i sous vide vacuumpose. Sous vide koges ved 65°C
10-12 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.

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

Serveringsforslag:
Med Bagte Kartofler samt Tomatsymfoni.

Serveringsforslag:
Kartoffel Royal samt
Aspargessalat.
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MANGO MOUSSE
Varenr.
91 128 167

Ingredienser
Alaska Express Mango
Vand (Ca. 20-35°C) 	
Piskefløde 38%
Frisk mango
92 204 439
Dessertbæger klar 300 ml
92 204 440
Låg dessertbæger
Vareforbrug		

Indhold
0,200 kg
0,250 kg
1,000 kg
0,400 kg

1,850 kg

Fremstilling:
Mango skæres i tern og fordeles herefter i dessertbægrene. Alaska Express
Mangopulver piskes godt ud i vandet..
Lad det stå et øjeblik og trække. Piskefløde piskes og vendes i massen.  
Massen kommes i sprøjtepose og fordeles i dessertbægrene (Ovenpå
mangobunden)..
Nedkøles mindst 1 time før brug.
Pyntes med f.eks. kvarte mango samt blomsterblade..
Tilberedning:
Er færdigtilberedt..
Tips:
Serveres som dessert til “Menu to go”, eller som en ret i “vælg selv”
tapas i butikken.

CHEESE CAKE
Varenr.
91 128 102

Ingredienser
Alaska Express Ostepulver 	
Vand (Ca. 20-35°C) 	
Piskefløde 38%
Digestive kiks
92 204 439
Dessertbæger klar 300 ml
92 204 440
Låg dessertbæger
Vareforbrug		

Indhold
0,250 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,400 kg
0,030 kg
0,070 kg
1,650 kg

Fremstilling:
Digestive kiks kommes i en pose og knuses til ønsket grovhed, hvorefter
de fordeles i dessertbægrene.
Alaska Express Ostepulver piskes godt ud i vandet. Lad det stå et øjeblik
og trække. Piskefløde piskes og vendes i massen. Massen kommes i
sprøjtepose. Cheese Cake bygges op i dessertbægrene, hvor man starter
med ostemasse, derefter henholdsvis knust digestive, ostemasse, knust
digestive og afsluttes med ostemasse.
Pyntes af med sukkerristede mandler.
Tilberedning:
Er færdig tilberedt.
Tips:
Serveres som dessert til “Menu to go”, eller som en ret i “vælg selv”
tapas i butikken.
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FOOD BOWL

Økologisk Falafelblanding
Varenr.

91 101 013
92 299 016
92 299 017
Vareforbrug		

Ingredienser
Kikærter
Grønne linser
Revet gulerod
Spæde salat blanding
Rødløg i både
Falafel
Salatbæger 900 ml
Låg klar

Indhold
0,480 kg
0,480 kg
0,250 kg
0,250 kg
0,250 kg
1,000 kg

1,750 kg

Fremstilling:
Falafel mix fremstilles i følge anvisning på pose. Der anvendes 320 g
færdig falafel mix til 32 stk. færdige falafler.
Alle ingredienser anrettes i bæredygtig emballage som vist på foto.
Pynt: Urtedressing og friske ærteskud.
Tilberedning:
Er færdigtilberedt.
Serveringsforslag:
Til picnictur eller frokost to go.

VEGETARISK CANNELLONI
Varenr.
91 101 519

92 299 015
Vareforbrug		

Ingredienser
Vegetarisk Bolognese blanding (Færdiglavet)
Koldt vand
Grund bolognese færdig
Squash i tynde skiver skåret på langs
Bechamelsauce
Pastaplader friske
Hakket tomat, rødløg, edamamebønner
Træform m/bagepapir ovnfast firkant (NY)

Indhold
1,115 kg
4,000 kg
1,000 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,400 kg

2,400 kg

Fremstilling:
Vegetarisk bolognese blanding og koldt vand koges sammen under
omrøring og bolognese sauce er klar til videre forarbejdning (Nedkøles).
Afvej den færdige bolognese sauce.
Skær pastaplader ud så de passer til små cannelloni ruller.
Der fyldes en god skefuld bologneseblanding på hver pastaplade som
rulles. Svøbes med skiver af squash. Der lægges 3-4 ruller i hver træform.
Hæld bechamelsauce over, og pynt bakken af. Retten er klar til ovn.
Tilberedning:
Bages i ovn ved 170°C 30-35 minutter.
Serveringsforslag:
Serveres med sæsonens salat og groft brød.
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1. Glansmarinade Brown Ale Ingefær:
Varenr.: 91 135 228
Velsmagende marinade af Brown Ale og ingefær. 
Afrundet god smag af paprika og tomat. Særligt
velegnet til oksekød.
2. Glansmarinade Skandinavien:
Varenr.: 91 135 227
Grønlig og let glansmarinade med smag af persille
og tomat. Krydret med peber og hvidløg som
fuldender smagsoplevelsen.
3. Glansmarinade Karry:
Varenr.: 91 135 225
Smuk gul glansmarinade med karakteristik krydret
smag af karry. Giver kødet ekstra karakter i både
smag og udseende. 
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5. Peber & Chili rub m/rørsukker:
Varenr.: 91 110 605
Denne lækre Peber/Chili Rub indeholder rørsukker
som forener samspillet mellem sødt og stærkt i
en fantastisk smagsoplevelse. Særligt velegnet til
oksekød, men passer til alt kød. 
6. Chorizokrydderi med Baconsmag:
Varenr.: 91 110 606
Krydderblanding med smag af paprika.
Er fremragende til alskens slags kødtyper, særligt
lyst kød. 
7. Pyntepanering med Rosa Peber:
Varenr.: 91 128 181
Flot sesam panering med rosa peber som
indeholder hvidløg og paprika. Velegnet som
smagsbooster og som afpyntning af tilbehør.
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8. Pyntepanering med Mandler:
Varenr.: 91 128 182
Sorte og hvide sesamfrø blandet med mandler,
som giver et pænt udseende og fungerer som
smagsbooster og til afpyntning af tilbehør.
9. Sous vide mix m/Pastrami krydderi:
Varenr.: 91 128 027
Farverig krydderiblanding med sin helt egen smag af
paprika, sennep og ingefær. Passer især til kalve og
oksekød.
10. Sous vide mix Juicy Lemon:
Varenr.: 91 128 028
Lys krydderiblanding med smag af peber, gurkemeje
og et strejf af citron. Velegnet til lyst kød. 
11. Sous vide mix Chargrill:
Varenr.: 91 128 026
En grill-inspireret krydderiblanding med en røget
smag med toner af paprika og hvidløg. Velegnet
især til lyst kød.

4. Glansmarinade Peber & Hyldeblomst:
Varenr.: 91 135 226
God smag af peber med et strejf af hyldeblomst. 
Især oplagt til lyst kød men passer til alle kødtyper. 

Solina Denmark
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