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Bacon
 kartoffelmad 

Leverpostej 
med sellericrudité   

Lamme- og 
oksekøds-
rullepølse  

Røget Filet 
 på sorte sesamcroutoner 

Pålægs
Magasinet

Inspiration & Opskrifter



Pålæg er ikke bare pålæg 
- som i...man lægger det 
på brødet. Pålæg kan SÅ 
meget andet - og i dette 
magasin får du masser 
af inspiration og lækre 
opskrifter.

Pålæg passer både til 
morgen, middag og 
aften. Vi har endda in-
spireret med en klassisk 
English afternoon tea 
sandwich - 3-lags sand-
wich med æggesalat og 
skinke – også kaldet 
fingersandwich. 

Der er opskrifter, der 
egner sig til at tage med 
på farten som salami-
sandwich med grov karry-
humus eller pålæg, der 
kan portioneres op til 

rigtig mange serveringer. 
Variér tilbehør efter års-
tiden, surt, sødt eller 
sprødt. 
 
Nogle af opskrifterne er 
klassiske serveringer, vi 
blot har givet et spark i 
en lidt anden retning.

Kig i magasinet og bliv  
inspireret!  •

Inspiration
med pålæg

-tænkt ud af boksen
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Til 10 personer

Tip!
Anret leverpostejen 

som en lang skive på 
buffet eller som små 

portionsfirkanter.

Ingredienser
10 tynde skiver Leverpostej á ca. 100 g, 
Danish Crown Professional
5 skiver maltbrød uden kerner
2 spsk. vindruekerneolie til stegning
1 knoldselleri
1 bladselleri

Tilberedning
Bag knoldsellerien hel i ovnen ved 
200 °C i ca. 2-3 timer, til den er helt 
mør i midten. Afkøl og skær i ens tern 
på 2x2 cm. Skær bladsellerien i tynde 
strimler på enten mandolinjern eller 
med tyndskræller og læg i rigeligt 
isvand i et par timer. Skær maltbrødet 
i tern og rist dem sprøde i lidt olie. 
Afdryp på fedtsugende papir. Anret alt 
ovenpå de tynde skiver leverpostej og 
pynt med urter efter sæsonen.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær

Leverpostej
med bagt selleri, crudité og sprøde rugbrødscroutoner
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Til 10 personer

Monte Cristo er oprindeligt en afart af Croque 
Monsieur og stammer helt tilbage fra ca. 1910. 
Traditionelt er den dyppet i æg og pandestegt eller 
friturestegt. I dele af USA serveres sandwichen sam-
let og grillet - i andre regioner som en åben sandwich. 
Et sidste kuriøst tips er, at man nogle steder drys ser 
sukker på inden servering.

Monte Cristo
toast med skinke og Gruyère

Ingredienser
30 skiver Skinke, kogt og røget,   
Danish Crown Professional
10 æg
1 dl mælk
1 spsk. salt
20 skiver surdejsbrød
10 spsk. mayonnaise
10 skiver Gruyère
Smør til stegning
1½ dl olivenolie
½ dl hvidvinseddike
1 tsk. dijonsennep
2 l renset egebladsalat
Salt og peber

Tilberedning
Pisk æg, mælk og salt sammen i en 
skål. Smør den ene skive brød med 
mayonnaise og fordel skinke og ost 
ovenpå. Smør den sidste skive brød 
med mayonnaise og læg brødtoppen 
på - pres sandwichen let sammen. 
Vend sandwichen i æggeblandingen og 
steg den sprød i smeltet smør. Gentag 
med resten af brødene. Pisk olie, eddi-
ke og sennep sammen og smag til med 
salt og peber. Vend dressingen med 
salaten og servér til toastene. 

Monte Cristo er 
oprindeligt en afart af 

Croque Monsieur og stammer helt 
tilbage fra ca. 1910. Traditionelt er 

den dyppet i æg og pandestegt eller 
friturestegt. I dele af USA serveres 
sandwichen samlet og grillet - i 

andre regioner som en åben 
sandwich. Nogle steder drys ser 

man sukker på inden 
servering.
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Til 10 personer

Fingersandwich 
– typisk engelsk sandwich 
serveret i England til After-

noon tea. Skåret ud i mindre 
sandwich-stykker, uden for 

meget grønt, ikke for krydret 
men som et let alternativ til 

en eftermiddagskage.

3-lags sandwich
med æggesalat & skinke

Ingredienser
30 skiver Skinke, kogt og røget, Danish 
Crown Professional
30 skiver lyst sandwichbrød

7 æg
1 tsk. sennepspulver
1 tsk. karry
1 tsk. cayennepeber
2½ dl mayonnaise
1 dl hakket bredbladet persille
Salt og peber

2 spsk. dijonsennep
2 spsk. mayonnaise

Pynt: hjertesalat

Tilberedning
Kog æggene i 8 minutter og afkøl dem 
i isvand. Pil æggene og hak dem fint. 
Bland æg med sennepspulver, karry, 
cayennepeber, mayonnaise og hakket 
persille til en cremet æggesalat – smag 
til med salt og peber. 
Smør æggesalaten ud på 10 stykker 
brød. Læg en skive brød oven på ægge-
salaten og smør den øverste skive med 
dijonsennep. Fordel skinken oven på 
dijon-skiven. Smør de sidste skiver 
med mayonnaise og læg dem oven på 

skinken og tryk let sammen. 
Skær skorpen af brødet og sæt dem 
på et fad. Dæk fadet stramt med film 
og derefter et fugtigt viskestykke. Læg 
f.eks. et tungt fad ovenpå, så sand-
wichene får lidt pres og ”sætter sig”. 
Sandwichene kan med fordel laves 
dagen før.
Del hver sandwich i tre stykker, pynt 
med hjertesalat og servér.
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Til 10 personer

Ålerøget skinkesandwich
med chilihummus og salsa verde

Ingredienser
50 skiver Ålerøget skinke, Danish 
Crown Professional
10 mørke briocheboller
1 bakke babyspinat
250 g kogte røde linser (al dente)

Chilihummus:
1 dåse kikærter
2 spsk. tahin
2 røde chilier
1 tsk. tomatpuré
Skal og saft af 1 citron
2 tsk. stødt spidskommen
2 fed hvidløg
2 spsk. citronpeber

3 dl smagsneutral olie
Salt og peber

Salsa verde:
2 fed hvidløg, finthakkede
5 ansjoser i olie, drænede og finthakket
30 g saltede kapers, skyllede, drænede 
og grofthakket
1 bundt bredbladet persille, grofthakket
1 bundt basilikum, grofthakket
1 dl ristede pinjekerner, grofthakkede
1 spsk. dijonsennep
1 spsk. sød fransk sennep
½ dl æbleeddike
3 dl olivenolie
Skal og saft fra 1 citron

Salt og peber

Tilberedning
Blend alle ingredienser til chilihummus 
til en blød lind hummus og smag til 
med salt og peber. Bland alle ingredi-
enser til salsa verde sammen til en jævn 
salsa og smag til med salt og peber. 
Halvér briochebollerne og smør dem 
alle med hummus. Læg babyspinat 
på bunden, derefter skiver af ålerøget 
skinke, dernæst salsa verde og til sidst 
de kogte røde linser. Læg toppen af 
bollen løst på. Sæt med fordel et spyd 
igennem sandwichen for at holde alt 
på plads.
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Til 10 personer

Tip!
Kan versioneres med 

en ærtespread af kogte 
ærter, hvidløg, olivenolie, 

citronsaft, sennep, 
mayonnaise, salt og 

peber

Salami-sandwich
    med grov karryhummus  

Ingredienser
40 skiver Salami blomst, Danish Crown 
Professional
10 sandwichbrød

Hummus:
600 g kogte kikærter
1 tsk. karry
1 tsk. stødt spidskommen
1 tsk. cayennepeber
1 spsk. friskpresset citronsaft
2 fed hvidløg
1 spsk. tahin (sesampasta)
3 spsk. creme fraiche, 18%
1 dl koldpresset rapsolie

Salt og peber

100 g renset babyspinat
165 g fintsnittet rødkål
Frisk koriander

Tilberedning
Blend halvdelen af de kogte kikær-
ter til en glat konsistens med karry, 
spidskommen, cayennepeber, citron-
saft, hvidløg, tahin, creme fraiche og 
rapsolie.
Tilsæt resten af kikærterne, og blend 
hurtigt med pulse-funktionen til en 
grov konsistens – smag til med salt og 

peber.
Flæk 10 sandwichbrød, smør dem
med hummus og fordel babyspinat
derpå. Læg 4 skiver salami blomst på 
hvert brød og top med rødkål og kori-
ander. Læg brødtoppen på og servér.
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Til 10 personer

Salami-sandwich
    med grov karryhummus  

Salami-smørrebrød
med nye kartofler, estragon mayonnaise og baconknas

Ingredienser
40 skiver Salami blomst, Danish Crown 
Professional
10 skiver Bacon, sprødstegt, Danish 
Crown Professional
10 skiver rugbrød
Smør

Estragonmayonnaise:
2 pasteuriserede æggeblommer
1 spsk. dijonsennep
2 spsk. æbleeddike
1 håndfuld frisk estragon
20 g daggammelt lyst brød i små  
stykker

Salt og peber
3 dl vindruekerneolie

10 store grønne asparges
600 g kogte kolde kartofler skåret  
i skiver

Tilberedning
Hæld æggeblommer, dijonsennep, 
æbleeddike, estragon og brød i en 
foodprocessor. Start blenderen og 
tilsæt 3 dl vindruekerneolie i en tynd 
stråle, til du har en tyk mayonnaise  
– smag til med salt og peber. Kog 
aspargesene kort tid i saltet vand og 

afkøl dem i iskoldt vand – del dem på 
langs.
Fordel kartofler og salami på 10 
stykker smurte rugbrød. Sprøjt små 
toppe af estragonmayonnaise med 
en sprøjtepose på smørrebrødet. Hak 
bacon fint med en kniv og drys det 
over smørrebrødet. Pynt med asparges 
og servér.
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Til 10 personer

Tip!
Skær en vandmelon ud i 

mundrette størrelser. Mos og sigt de 
ureelle stykker for at opsamle saften. 
Kom vandmelonen i en vakuumpose 

sammen med lidt af saften og vakuum-
pak. Så vil stykkerne opsuge al væsken 

og blive super saftige, søde og mere 
røde. Læg vandmelonen på køl 

nogle timer eller servér 
umiddelbart efter. 

Salat
med saltkød, vandmelon, kikærter og palmekål

Ingredienser
40 skiver Saltkød, Danish Crown 
Professional
2 skiver rugbrød
½ dl nøddeolie
2 stk. stjerneanis
1 tsk. maltmel
3 palmekål
1 lille skalotteløg
1 kg kogte kikærter
2 spsk. grov sennep
½ dl sherryeddike

½ dl olivenolie
1 vandmelon
Salt og peber

Tilberedning
Hak rugbrød og rist det sprødt i 
nøddeolie med knust anis. Drys med 
maltmel. Skær palmekål i mindre 
stykker og blanchér det hurtigt i 
saltet vand. Afkøl i isvand og dræn. 
Skær skalotteløg i tynde ringe. 
Marinér kål og kikærter med sennep, 
skalotteløg, eddike og olivenolie.

Anret vandmelon i tern (evt. vakuu-
meret) sammen med saltkødsskiver 
og den marinerede kål.  
Drys med anisjord og krydr med salt 
og peber.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær10
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Til 10 personer

Stegt rullepølse
med små kartofler og perleløg i persilleolie og -puré

Ingredienser
1,2-1,4 kg rullepølse, Danish Crown 
Professional
150 g smør til stegning
700 g små kartofler
200 g friske perleløg
250 g babyspinat
2 bundter bredbladet persille
½ liter rapsolie
Pynt: frisk merian

Tilberedning
Kog kartoflerne møre i saltet vand. 
Tilsæt de pillede perleløg de sidste 30 
sekunder.
Blend spinat og halvdelen af persillen 
med olien som er opvarmet til 60 °C. 
Blend i 1 minut og hæld olien i et 
klæde. Den olie, som er løbet igennem 
klædet, bruges til at vende de lune 
kartofler og perleløg i. Den resterende 
puré i klædet bruges som persillepuré 

på tallerkenen.
Skær rullepølsen i 2-3 cm tykkelse og 
steg skiverne gyldne i smør på begge 
sider.
Anret og pynt med frisk merian.
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Til 10 personer

Alternativ!
Servér på sprøde, ristede, 

tynde rugbrødsskiver.  
De kan udstikkes i forskellige 

former og størrelser efter 
lejligheden

Røget filet
på sprød sesamcrouton med brændt hvidløgsmayonnaise

Ingredienser
30 skiver Røget filet, Danish Crown 
Professional
2 hele dehydrerede sorte hvidløg 
2 et-feds hvidløg (eller et lille helt 
hvidløg)
1 dl pasteuriserede æggeblommer
2 spsk. eddike
½ liter rapsolie
1-2 små breve blæksprutteblæk
30 sorte sesamcroutoner
Salt og peber

Pynt: bredbladet persille

Tilberedning
Sæt hvidløg uden skal i ovnen ved 
200 °C i ca. 1 time, til de er helt sorte.
Blend æggeblommer med eddike, 
salt og de sorte dehydrerede hvidløg. 
Tilsæt blæk og olie til en tyk, sort 
mayonnaise. Anret røget filet på hver 
sesamcrouton. Pynt med sort mayon-
naise og riv de brændte hvidløg ud 
over som sort støv.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær12
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Til 10 personer

Tip!
Vitello Tonnato, som denne ret er 

inspireret af, kommer oprindeligt fra 
Piemonte i Italien. Husk, at saucen kan 

laves flere timer forinden – det bliver 
den faktisk bare bedre af. Den kan stå 

og trække smag i køleskabet.  
Men husk at tage den ud en halv times 

tid inden servering, så den ikke er 
køleskabs kold. Man skal kunne 

smage den. 

Roastbeef
med tunsauce, syltet citron og rødløg

Ingredienser
30 skiver Roastbeef, Danish Crown 
Professional
500 g tun i olie
1 ansjosfilet
1 spsk. kapers
2 citroner, økologiske
50 g sukker
1 lille bundt bredbladet persille
2 dl rapsolie
3 små rødløg
50 g rørsukker
1 dl vineddike

100 g kapers

Tilberedning
Dræn tunen godt i et klæde og pres 
al olien fra. Blend tunen til fin puré 
med ansjos og kapers og kom det i 
en sprøjtepose. Skær citronskallerne 
i strimler og blanchér dem i to hold 
koldt vand. Kog dem herefter blanke i 
en lage på citronsaft fra de 2 citroner 
og sukker. Afkøl i lagen.
Pluk bredbladet persille og fritér i varm
rapsolie. Afdryp på fedtsugende papir.

Halvér rødløgene og kog dem møre 
i en lage af sukker og eddike. Rød-
løgene har bedst af at blive lavet en 
uges tid i forvejen, men kan også sag-
tens bruges samme dag.
Anret tynde skiver roastbeef med tun-
sauce, syltet citron, kapers og syltede 
rødløg. 

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær 13
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Til 10 personer

Lamme- og oksekødsrullepølse
    smørrebrød med rødbede tzatziki 

Ingredienser
50 skiver tyndt skåret Lamme- og 
oksekødsrullepølse, Danish Crown 
Professional
10 halve skiver rugbrød
Smør
Ca. 20 cornichoner
1 bundt dild

Rødbede tzatziki:
½ l græsk yoghurt
1 fed hvidløg
330 g drænede, syltede rødbeder
30 g bredbladet persille
1 tsk. citronpeber

1 tsk. havsalt

Tilberedning
Hak de syltede rødbeder og persillen 
fint. Vend alle ingredienser til rødbede 
tzatziki sammen til en jævn masse. 
Smør rugbrødsskiverne med et tyndt 
lag smør. Snit cornichonerne fint. Tag-
læg 5 skiver rullepølse på hvert stykke 
brød. Læg ½ dl rødbede tzatziki på 
hvert smørrebrød og kom cornichoner 
ovenpå. Pynt med dild og krydr med 
salt og peber.
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Til 10 personer

Smørrebrød
   med hamburgerryg og ærtecreme

Ingredienser
50 skiver tyndt skåret Hamburgerryg, 
Danish Crown Professional
10 halve skiver rugbrød
Ca. 1 tsk. smør til hvert stykke
5 gulerødder
1 bundt bredbladet persille, groft 
hakket

Ærtecreme:
400 g optøede fine ærter
2 spsk. smagsneutral olie
Skal og saft fra 1 citron
1 fed hvidløg
Salt og peber

Pynt: Bredbladet persille

Tilberedning
Snit gulerødderne meget fint på 
mandolinjern og læg dem i koldt vand. 
Blend alle ingredienser til ærtecremen 
og smag til med salt og peber. Smør 
rugbrødsskiverne med et tyndt lag 
smør. Taglæg 5 skiver hamburgerryg 
på hvert stykke brød. Læg ½ dl ærte-
creme ovenpå og dernæst gulerødder, 
drænet for vand. Krydr med salt og 
peber og pynt med brebladet persille. 
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Til 10 personer

Tip!
Pebersalami giver lidt 

spicy kant, men salami 
blomst vil også egne sig 
godt hertil med et helt 
andet visuelt udtryk 

Pebersalami
med asparges og ærtepuré

Ingredienser
40 skiver Salami med peberkant, 
Danish Crown Professional
500 g frosne ærter
½ dl koldpresset rapsolie
50 g revet vesterhavsost
Salt og peber
10 hvide asparges
10 grønne asparges 
1 dl grov sennepsmayonnaise
10 skiver rugbrød med fedt
1 potte ærteskud

Tilberedning
Optø og blend ærterne til en tyk puré 
med revet ost og olie. Krydr med salt 
og peber. Skræl og blanchér asparges 
og skær dem i mindre stykker.
Anret salami på rugbrødet og top med 
mayonnaise, puré og asparges. Pynt 
med ærteskud.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær16
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Til 10 personer

Ingredienser
200 g Kyllingebryst, Danish Crown 
Professional
2 l god kraftig kyllingebouillon
300 g svampe efter smag og sæson 
(her er brugt enoki-svampe)
1 lille bundt persille
Butterdej
1 æg

Tilberedning
Fyld en suppekop med KOLD bouillon, 
ristede svampe og hakket persille. 
Skær kyllingebrystet i strimler og 
tilsæt suppen.
Udstik butterdej 1 cm større end sup-
pekoppens top. Tykkelsen skal være ca. 
2-3 mm. Pensl kanten af butterdejen 
med sammenpisket æg og tryk forsig-
tigt butterdejen omkring kanten på 
suppekoppen. Pensl overfladen med 
æg og bag suppen i ca. 15 minutter 

ved 200 °C, til dejen er souffleret og 
gylden. Servér straks.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær

Kraftig svampebouillon
     med kylling, indbagt i butterdej
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Til 10 personer

Ingredienser
10-20 skiver Knochen Schinken, 
Danish Crown Professional
5 store tomater 
1 rød chili uden kerner
1 rødløg
¼ dl hvid balsamico
¼ dl olivenolie
¼ dl hakket persille
Salt og peber
25 g parmesan i flager
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 glassene. Fyld op med 
salat og læg en skive ristet foccacia på som 
låg. 

Italian upside down

Sandwich
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Til 10 personer

Ingredienser
10 skiver Knochen Schinken, Danish 
Crown Professional
1 stort skalotteløg
500 g blandede svampe efter sæson
100 g smør 
Salt og peber
Citronsaft
1 spidskål
½ dl sherryeddike
½ dl olivenolie
10 fladbrød (naanbrød) eller lignende. 

2 små faste markchampignoner
1 bundt sødskærm

Tilberedning
Hak skalotteløg og svampe fint og 
rist det i varm smør. Krydr med salt 
og peber og smag til med citronsaft. 
Skær kålen i fine strimler og marinér 
dem umiddelbart inden servering 
med salt, eddike og olivenolie. Smør 
hver pizza med svampekompot og top 
med kålen. Udstik fladbrødene til 30 
små pizabunde på ca. 6 cm i diameter. 

Læg Knochen Schinken på. Pynt med 
en tynd skive markchampignon og 
sødskærm.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær

Mini ”pizza”
med Knochen Schinken, svampe og syltet spidskål
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Til 10 personer

Fordel!
Mør og mager kam, der 
er kogt, stegt og skåret i 

delikate, smagfulde
 skiver.

Kamsteg
på maltbrød med rødkålssalat og knust flæskesvær

Ingredienser
40 skiver Kamsteg, Danish Crown 
Professional
1 rødkålshoved
½ dl hindbæreddike
½ dl nøddeolie
Salt og peber
10 skiver mørkt rugbrød
100 g pålægsfedt
150 g flæskesvær
Flagesalt 

Pynt: frisk timian

Tilberedning
Snit rødkålen fint og marinér i hind-
bæreddike, nøddeolie, salt og peber.
Anret kamstegen i skiver på det smur-
te rugbrød. Læg rødkålssalaten over 
og drys med knuste flæskesvær og 
flagesalt. Pynt med timian.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær20
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Til 10 personer

Fordel!
Ønsker man at anvende  

kalkunbryst med karry- eller 
paprikasmag er der ingen 
afsmitning fra krydderiet 

på hverken skærebræt 
eller pålægsmaskine

Ingredienser
30 skiver Kalkunbryst, Danish Crown 
Professional
3 netmeloner
5 agurker
500 g hytteost
1 dl olivenolie
Salt og sort peber

Pynt: urter efter smag

Tilberedning
Skræl agurker og netmeloner og sæt 
dem i kugler med et parisiennejern. 
Vakuumér sammen med olivenolie i 
nogle timer. Dræn hytteosten, vask den 
ren og læg den i en sigte. 
Anret kalkunbryst med agurk, melon, 
olivenolie og hytteost.  
Pynt med urter efter smag.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær

Salat af kalkun,
melon og agurk med hytteost
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Til 10 personer

Rugbrødssandwich
med røget rullepølse og ajvar  

Ingredienser
50 tynde skiver Røget rullepølse, 
Danish Crown Professional

Ajvar:
1 aubergine
3 røde peberfrugter
2 fed hvidløg
1 rød chili
½ dl olivenolie
Skal og saft fra 1 citron
Salt og peber

10 skiver kvadratisk groft blødt rug-
brød

1 bakke rucola
1 lille bundt bredbladet persille
10 drueagurker, skåret i tynde skiver 
på langs

Tilberedning
Skær aubergine og peberfrugter i 
mindre stykker og bag dem i ovnen 
ved 200 °C i 45 minutter. Lad grøntsa-
gerne afkøle. Hak chilien og blend alle 
ingredienserne til en lind og tør creme. 
Smag til med salt og peber. Læg 1 spsk. 
ajvar på 5 stykker rugbrød. Læg et lag 
af rucola ovenpå, fold 5 skiver rulle-
pølse og læg ovenpå, dernæst 1 spsk. 

ajvar. Taglæg de syltede drueagurker, 
så endnu 1 spsk. ajvar og til sidst 1 
spsk. grofthakket bredbladet persille. 
Læg 1 skive rugbrød øverst. Snit hele 
firkanten skråt til to trekanter - en 
trekant pr. person.
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Til 10 personer

Smørrebrød
med kyllingebryst og rå karrysalat

Ingredienser
100 skiver ultratyndt skåret Kyllinge-
bryst, Danish Crown Professional
10 halve skiver rugbrød
Smør
1 dl ristet sesamfrø
1 bundt koriander

Karrysalat:
5 hårdkogte æg
60 g cornichoner 
100 g mayonnaise
4 dl græsk yoghurt
1 spsk. stødt karry
1 tsk. gurkemeje

Skal og saft fra 1 citron
2 spsk. sød sennep
1 spsk. sukker
Salt og peber

Tilberedning
Hak æggene groft og hak cornichoner-
ne fint. Bland resten af ingredienserne 
til karrysalaten sammen. Vend æg og 
cornichoner i og smag til med salt og 
peber. Smør rugbrødsskiverne med et 
tyndt lag smør. Læg 10 skiver kyllinge-
bryst let krøllet på brødet. Læg ½ dl karry-
salat på og top med sesamfrø og groft-
hakket koriander. Krydr med salt og peber. 23
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Til 10 personer

Kartoffelmad
med ramsløgsmayonnaise og bacon

Ingredienser
20 skiver Bacon, Danish Crown Profes-
sional
10 skiver kartoffelrugbrød
100 g saltet smør 
Ca. 700 g små nye kartofler

Ramsløgsmayonnaise:
½ liter rapsolie
100 g ramsløg
1 dl pasteuriserede æggeblommer
Salt og peber
1 spsk. eddike

Syltede salatløg:
3 salatløg
75 g sukker
100 g vineddike
1 laurbær
1 tsk. hel sort peber
1 nellike

Tilberedning
Opvarm olien til 60 °C og blend med 
ramsløg i ca. 1 minut. Sigt og hæng i 
en sprøjtepose i nogle timer, så vandet 
skiller fra olien.

Pisk æggeblommer med salt og eddike 
og tilsæt den grønne ramsløgsolie til 
mayonnaisen er tyk og lysegrøn.
Del salatløgene på midten og del dem 
i lameller. Sylt dem i en varm lage af 
sukker, eddike og krydderier. 
Kog kartoflerne møre og steg bacon-
skiverne. 
Smør rugbrødet og anret kartofler, ba-
conskiver, mayonnaise og syltede løg. 
Pynt f.eks. med ramsløgsblomster.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær24

På
læ

gs
m

ag
as

in
et



Til 10 personer

Tip!
Ramsløg kan smags-
mæssigt fint erstattes 

af friske hvidløg, 
hvidløgsspirer eller 

purløg

Ingredienser
300 g Bacon i tern, Danish Crown 
Professional
30 æg
300 g ramsløg
Salt og peber
50 g smør
2 skiver rugbrød
2 bakker cherrytomater
Tilbehør: grov sennep og brød

Tilberedning
Blend æg og ramsløg med salt og 
peber og fordel massen i en eller flere 
forvarmede pander med smør. Sæt 
panden i ovnen ved 200 °C indtil æg-
gemassen er let souffleret og fast.
Rist rugbrød i tern i lidt smør. Rist 
også bacon. Anret tomater, sprød 
bacon, hakket ramsløg og rugbrøds-
tern oven på æggekagen og servér 
straks med grov sennep og godt brød.

Udviklet af FOOD by Coors kreative køkkenchef Rasmus Kjær

Ramsløgs-æggekage
    med bacon
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Til 10 personer

Ålerøget skinke
med rodfrugtsalat, linser og cæsar-dressing

Ingredienser
30 skiver Skinke, ålerøget, Danish 
Crown Professional
700 g skrællede gulerødder
700 g skrællede pastinakker
400 g rødløg skåret i både
2 fed finthakket hvidløg
5 spsk. olivenolie
Frisk timian
Salt og peber
400 g kogte røde linser
2 l blandet salat

Cæsar-dressing:
4 pasteuriserede æggeblommer
8 spsk. olivenolie
3 spsk. citronsaft
1 fed hvidløg
1 spsk. dijonsennep
Salt og peber

Tilberedning
Skær rodfrugterne i mindre stykker 
og fordel dem sammen med rødløg, 
hvidløg, olivenolie og timian i en 
gastrobakke. Vend blandingen godt 
sammen og drys med salt og peber. 
Bag rodfrugterne i ovnen ved 200 °C 

i ca. 45 minutter. Lad rodfrugterne 
køle af.
Kog linserne efter anvisning og lad 
dem køle af. Bland derefter linser med 
rodfrugter og salat i et fad. 
Kom alle ingredienserne til dressingen 
i en foodprocessor og blend til du har 
en cremet dressing. Servér salaten med 
skiver af skinke og cæsar-dressing.
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Til 10 personer

Ingredienser
20 skiver Sprængt oksebryst, Danish 
Crown Professional

Vinaigrette:
1 dl olivenolie
½ dl æbleeddike
Kernerne fra 1 granatæble
100 g grønne usaltede pistacienødder
Salt og peber

1½ kg pillede kogte kolde kartofler 
skåret i skiver
Masser af frisk persille

Croutoner:
250 g rugbrød skåret i tern
Olivenolie
Salt

Tilberedning
Pisk olivenolie og æbleeddike sam-
men. Vend granatæbler og pistacie-
nødder i vinaigretten og smag til med 
salt og peber. 
Vend rugbrødsternene med lidt 
olivenolie og salt. Rist dem sprøde 
i ovnen ved 175 °C varmluft i ca. 15 
minutter. 
Bland forsigtigt kartofler og persille 

med vinaigretten og smag til. Anret 
kartoffelsalaten på et fad sammen 
med oksebrystskiver. Drys med sprøde 
rugbrødscroutoner og servér.

Oksebryst
med kartoffelsalat og pistacie/granatæble-vinaigrette 
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Kontakt os gerne...
Har du spørgsmål eller ønsker du kontakt til 
en af vores konsulenter, så ring 89 10 50 00 
- eller mød os på messer rundt om i landet, 

hvor du kan kigge forbi og få 
smagsprøver og en snak.

Tilmeld dig vores  
inspirationsmail på  

danishcrownprofessional.com

Danish Crown Professional . Tulipvej 1 . DK-8940 Randers SV . Phone +45 89 10 50 00 . danishcrownprofessional.com
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