
Lavet af rene råvarer uden brug af 
kunstige aromaer eller smagsforstærkere

- til suppe og meget andet

Kød- og 
melboller



 Kød- og melboller 
som vor Mou laver dem

Opskrifterne har ikke ændret 
sig meget siden dengang for 
næsten 60 år siden.
Kød- og melbollerne bliver 
stadig lavet efter de oprinde-
lige principper af kvalitetsrå-
varer uden brug af kunstige 
aromaer og smagsforstærkere. 
Til gengæld er portionerne
blevet væsentligt større siden
dengang. 

Kødboller
Kødet saltes
Kødboller består primært af 
grisesmåkød og okseskank. 
Der bliver udelukkende 
brugt fersk kød til kødbol-
lerne fra Mou. Kødet saltes 
let i ca. 24 timer for at sikre 
den gode smag og konsistens.

Kødet hakkes
Det letsaltede kød bliver 

hakket til en fars, og der 
tilsættes vand, løg og kryd-
derier.

Formning og kogning
Farsen pumpes til en special-
designet sprøjtepose, der 
former bollerne i 3 g, 25 g 
eller 50 g. Herefter koges 
bollerne i letsaltet vand i et 
automatisk kogekar. 
Under processen kontrollerer 
og sikrer vi, at kernetempe-
raturen når minimum 76 °C.

Melboller
Dejen røres
Dejen til melbollerne laves 
på næsten samme måde 
som en klassisk vandbakkel-
sesdej. Hvedemel, olie, vand, 
æg, salt og kartoffelmel røres 
sammen til en lind dej. For at 
sikre den rette konsistens og 

udseende, justerer vi løbende 
på temperaturer og tider.

Formning og kogning
Ligesom kødbollerne bliver 
melbollerne sprøjtet ud og 
kogt i letsaltet vand, indtil 
kernetemperaturen er 76 °C.

Test af smag
Både kød- og melboller bli-
ver løbende smagstestet for 
at sikre, at smagen lever op 
til vores standard.

Nedkøling, frysning og pakning
Efter kogningen spraykøles 
bollerne med isvand, og straks 
derefter fryses de ned. Når 
bollerne er frosne, pakkes de 
automatisk i poser, og der-
efter pakkes de i kartoner og 
sendes ud til Mous forskelli-
ge kunder rundt om i landet.

Grundopskriften på Mous kød- og melboller går tilbage 
til 1960’erne, hvor Sigurd og Vera Mou besluttede sig for at 

udvide sortimentet i deres slagterforretning med suppevarer.



Ingredienser 
til 10 personer

1 kg Kyllingeboller, 40 g, Danish Crown 
Professional
2-3 tsk. rød karry
Olie
¼ dl crunchy peanutbutter
½ liter kokosmælk
½ liter hønsekødsuppe
300 g rødløg
3 limeblade
¼ dl fiskesauce
Evt. lidt limesaft
1 bundt frisk koriander
1 agurk

Tilbehør:
Ris eller nudler

Tilberedning
Rist kødbollerne et kort øjeblik i karry og 
tilsæt peanutbutter, kokosmælk, siet høn-
sekødsuppe, rødløg i både samt limeblade.
Lad det simre 10 minutter ved svag varme 
og smag til med fiskesauce og limesaft. 
Drys med frisk koriander og servér med ris 
eller nudler samt agurk i små tern.

Italiensk mini-
meatball-sandwich

Ingredienser 
til 10 personer

500 g Kødboller, 3 g, Danish Crown  
Professional, optøede
1¼ liter tomatsuppe
2½-4 spsk. sovsejævner                                                                  
50 g smør i tern
Salt
2½-5 spsk. rapsolie                                                                
5 små løg
2½ små håndfulde bredbladet persille
10 burgerboller
5 stk. hjertesalat, skyllet og plukket i blade
20 spsk. tomatsauce

Tilberedning
Giv tomatsuppen et opkog, jævn den og 
montér med koldt smør. Smag til med salt. 
Rist kødbollerne i olie og vend finthakket 
løg og bredbladet persille i. 
Varm burgerbollerne, skær dem over og 
smør øverste del med tomatsauce. Vend 
resten af saucen i kødbollerne. 
Saml burgeren med salat, persille og kød-
boller og servér.

Kyllingeboller
i rød karry med ris

3 g

40 g Kød- og melboller 
som vor Mou laver dem
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Varenr.  Varenavn: Vægt: Antal/krt: Holdbarhed:
70005055 Kødboller 3 g 5 x 2 kg 270 dg
70005053 Melboller 3 g 5 x 2 kg 270 dg
70004179 Middagskødboller 25 g 5 x 2 kg 360 dg
70004189 Middagskødboller 50 g 5 x 2 kg 360 dg
70002473 Kyllingeboller 40 g 3 x 2 kg 360 dg

Kødboller 

Kød- og 
melboller

Sortiment:


