
Smagfuld inspiration 
Salami og spegepølser baseret på kvalitetsråvarer, godt håndværk og stolte pålægstraditioner.

Salami og 
spegepølse



Pebersalami
med asparges og ærtepuré

Ingredienser 
10 personer

40 skiver Pebersalami, Danish Crown Profes-
sional
500 g frosne ærter
50 g revet vesterhavsost
½ dl koldpresset rapsolie
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 med revet ost og olie 
til en tyk puré. Smag til med salt og peber. 
Skræl og blanchér asparges og skær dem i 
mindre stykker. Anret salami på rugbrødet 
med sennepsmayonnaise, ærtepuré og as-
parges. Pynt med ærteskud.

 Salami og spegepølse
Stolt pålægshåndværk

Danish Crown Professional 
salami og spegepølse produ-
ceres bl.a. på vores fabrik i 
Svenstrup.
Hver eneste variant har sin 
egen opskrift, som vi til sta-
dighed udvikler og forbedrer, 
så både smag og konsistens 
lever op til vores krav. De 
nøje udvalgte råvarer er alle 
af høj kvalitet, bakteriologisk 
kontrollerede og mærket 
med stregkode, så vi til en-
hver tid kan følge råvaren fra 
slagteri til færdigt produkt. 
Vores salami og spegepølser 

er produceret af friskhakket 
kød, der blandes med ud-
valgte krydderier og derefter 
fyldes i tarme. Herefter hæn-
ges de på stokke, kommer i 
røgerum og røges over bøge-
flis en uges tid. Efter røge-
processen flyttes de til klima-
rum, hvor de hænger og 
tørrer, til de opnår præcis 
den konsistens, der ønskes 
for det enkelte produkt. 
Modningsprocessen varer 
omkring en uge afhængig af 
hvilken pølsetype, der er tale 
om. Endelig gennemgår alle 

vores salami og spegepølser 
en streng kvalitetskontrol, 
før de frigives til salg.



Bruschetta
med pesto, aubergine & salamiblomst

Ingredienser  
til 10 personer

20 skiver Salami blomst, Danish Crown 
Professional
20 skiver aubergine
Olivenolie
10 skiver brød
50 g grøn pesto
250 g tomat i skiver
Rucola

Tilberedning
Steg aubergineskiverne sprøde i lidt oli-
venolie, til de er gyldne og sprøde.
Rist brødene og smør dem med pesto.
Læg aubergine, tomat og salami på brøde-
ne og pynt med rucola.

Panini 
med kartoffelspegepølse, pesto, kolde kartoffelskiver og spinat

Ingredienser 
10 personer

20-30 skiver Kartoffelspegepølse, Danish 
Crown Professional 
10 panini brød
100 g chili pesto
50 g sandwichspread eller aïoli
500 g kogt, kold kartoffel i skiver
125 g agurk i skiver
100 g spinat

Tilberedning
Flæk brødene, smør underdelen med chili-
pesto og overdelen med sandwichspread. Læg 
kartoffelspegepølsen oven på chilipestoen, 
dernæst kartoffelskiver, agurk og slut af med 
spinat.
Læg overdelen på, tryk paninien sammen og 
halvér.



Varenr.  Varenavn Vægt Antal/krt. Holdbarhed Kødtype Fokuskodenr. 
Stykvarer
70131741  Salami, dansk inspireret 2 kg 3 365 dg  11.3
Skiveskåret
70131613 Pebersalami 500 g 6 95 dg  
70131614 Salami, dansk inspireret 500 g 6 95 dg  11.3.2
70131615 Spegepølse m/rødvin 500 g 6 95 dg  11.4.2
70131616 Kartoffelspegepølse 500 g 6 95 dg  11.6.2
80005211 Salamiblomst 500 g 6 70 dg

Sortiment:

Salami-sandwich 
  med grov karryhummus

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

40 skiver Salamiblomst, Danish Crown 
Professional

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

10 sandwichbrød
100 g babyspinat
165 g fintsnittet rødkål
Frisk koriander

Tilberedning
Blend halvdelen af de kogte kikærter med  
karry, spidskommen, cayenne peber, 
citron -saft, hvidløg, tahin, creme fraiche 
og rapsolie til en glat konsistens. Tilsæt 
resten af kikærterne og blend hurtigt med 
pulse-funk tionen til en grov konsistens. 
Smag til med salt og peber. Flæk 10 sand-
wichbrød, smør dem med hummus og 
fordel babyspinat derpå. Læg 4 skiver sa-
lami på hvert brød og top med rødkål og 
koriander. Læg brødtoppen på og servér. 


