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Uanset køkkenkapacite-
ten giver Danish Crown 
Professional dig mulig-
hed for at servere en 
bred palet af folkekære 
favoritter baseret på de 
bedste råvarer tilberedt 
efter stolte håndværks-
mæssige traditioner.

Alle produkterne i den-
ne folder udmærker sig 
ved, at de er færdigtil-
beredte og klar til brug 
efter kort opvarmning. 
Produkterne er lavet 
fra bunden med faglig 
stolthed og et hjerte, der 
banker for god mad.

Læs mere om alle de 
gode produkter på de 
næste sider, og lad dig 
inspirere af de mange 
serveringsforslag og tips 
til nem og lækker anven-
delse.

Fælles for retterne er, at 
de er udviklet til brug i 
køkkener med begræn-
set køkkenkapacitet, 
som ikke vil gå på kom-
promis med kvaliteten i 
det gode måltid.

Danish Crown Professio-
nal ønsker dig god 
arbejdslyst i køkkenet 
og dine gæster velbe-
komme!  •   

Kvalitet
lavet fra bunden 
- klar til at varme
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Til 10 personer

Grov tærte
med pulled turkey

Pulled pork & 
pulled turkey

Pulled pork og pulled turkey 
er langtidstilberedte produk-
ter, hvor den lange tilbered-
ningstid ved lav temperatur 
giver den krydrede marinade 

mulighed for at trænge dybt 
ind i det møre kød. Det giver 
produkterne deres helt unik-
ke smag og dig muligheden 
for at servere et utal af lækre 

retter baseret på veltilbered-
te, smagfulde produkter af 
høj kvalitet.

Ingredienser 
400 g Pulled Turkey, revet og løsfros-
sen, Danish Crown Professional 
1 pakke grov tærtedej 
1 lille aubergine i tern
3 spsk. olivenolie
100 g soltørrede tomater i tern
200 g broccoli i små buketter
Salt og peber
Fyld:
250 g hytteost

4 hele æg str. large
2 dl mælk
Frisk timian
Salt og peber
Topping:
100 revet cheddar

Tilberedning
Lav tærtedejen og pres den ud i en
smurt form. Forbag evt. dejen.
Rist auberginetern med olivenolie på 

en pande eller i ovnen, til de er gyldne. 
Bland ingredienserne til fyldet. Bland 
pulled turkey, stegt aubergine, soltør-
rede tomater og broccolibuketter i en 
skål og smag til med salt og peber. 
Kom blandingen i tærteformen og 
hæld fyldet på.
Bag tærten ved 200 °C i 30 minutter. 
Kom revet cheddar på toppen og bag 
videre i ca. 15-20 minutter, til ægge-
massen føles fast. Servér lun eller kold.4
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Til 10 personer

Pulled pork & 
pulled turkey

Farseret porre 
med karamelliserede æbler, løg og kartofler

Ingredienser 
10 Farserede Porrer, Danish Crown 
Professional

Karamelliserede æbler og løg:
4 æbler
4 løg
3 spsk. olivenolie til stegning
6 spsk. honning
2 spsk. æbleeddike

Tilberedning
Pil løgene og skær æbler og løg i tynde 
både. Varm olie op på en pande og steg 
løg og æbler, til de falder sammen. 
Tilsæt honning og æbleeddike og 
steg videre i 5-6 minutter, til løgene 
karamelliserer.
Varm de farserede porrer efter anvis-
ningen på emballagen. Kog kartofler 
og servér med æbler, løg og de farsere-
de porrer.

Forloren hare, farseret porre 
og krydrede cevapcici er 
folkekære retter, der er el-
sket af unge som ældre. Vi 
har mange års erfaring i 

udvikling og produktion af 
stegte farsprodukter med 
inspiration fra både nær og 
fjern. Vores brede sortiment 
lavet på kvalitetsråvarer efter 

gennemprøvede opskrifter 
sikrer, at dine kunder får den 
bedste spiseoplevelse.

lette og ligetil

Farsretter
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En bid af Italien

Lasagne

Til 10 personer

Lasagne Bolognese
med spidskålssalat

Ingredienser 
10 Lasagne Bolognese, 310 g,  
Danish Crown Professional
750 g fintsnittet æble
500 g fintsnittet fennikel
½ dl citronsaft
Revet citronskal fra 1 citron
2 spsk. olivenolie
Salt og peber
1 kg snittet spidskål
Kernerne fra 1 granatæble
Hakket persille

Tilberedning
Vend æble og fennikel i en marinade 
af citronsaft, citronskal, olivenolie, 
salt og peber. Lad det trække et par 
minutter og bland med spidskål samt 
granatæble. Drys godt med hakket 
persille. Lad salaten trække på køl et 
par timer. 
Varm lasagnen efter anvisning på 
emballagen og servér med spidskåls-
salaten.

Servér en lille bid af Italien  
med lasagner fra Danish 
Crown Professional. Lasagne-
pladerne er lagt i lag med 

velkrydret kødsauce, becha-
melsauce og revet mozzarella, 
præcis som du selv ville gøre 
det, bare meget nemmere. 

Lasagnerne er forbrunede og 
skåret i praktiske portioner 
á 310 g og løsfrosset, så de er 
klar til at sætte i ovnen. 
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Vores smagfulde simreretter 
er lavet på udvalgte råvarer 
og klassiske opskrifter. Re-
sultatet af den lange tilbe-

redningstid taler for sig selv: 
Mørt kød i cremet sauce.
Det eneste, du skal gøre, er at 
varme retterne, evt. supplere 

med ekstra grønt og servere 
med dit favorit-tilbehør.

Kylling-quinoagryde Chili sin carne

Mexicansk-inspireret vegetarisk simreret lavet på 
røde bønner, grønne linser og kikærter med let 
krydret smag af chili tilsat sødme fra tomat, majs 
og grillede, gule peberfrugter. Masser af smagsfyl-
de og umami fra svampe og krydderier.
 

Afrikansk-inspireret simreret med kyllingeoverlår 
i strimler, rød og hvid quinoa samt hvide og sorte 
bønner. Varmt krydret med bl.a. ingefær, chili, 
kanel og kardemomme. Smag og konsistens er 
afstemt med bl.a. tomat og sød kartoffel.

på ingen tid

Simreretter
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Sandwichbøf, 64 g

Vi har udvalgt de bedste råvarer, udskåret, 
hakket, rørt, tilsmagt, formet, paneret og 
stegt - lige præcis som du selv vil gøre det i 
dit køkken og med præcis det samme fokus 
på det gode håndværk, den hjemmelavede 
smag, fyldige konsistens og gode kvalitet.
Alle produkterne er nemme at portionere  
og variere med præcis det tilbehør, der pas-
ser bedst til forholdene i netop dit køkken.

Hakkebøf, 110 gKarbonade, 110 g

Forstegt bacon

Bøffer, burgere,  
bacon og 

karbonader
Smoky Grill Burger, 130 g
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Til 10 personer
Slow Cooked burger 

med spidskål, rødløgskompot og svampesennep

Ingredienser 
10 Slow Cooked burger, 170 g, 
Danish Crown Professional
450 g pillet rødløg skåret i skiver
2 dl sukker
1 dl hvidvinseddike
Salt og peber
200 g rensede svampe, fx bøgehatte
Lidt olivenolie
2 dl mayonnaise
Salt
1 lille fintsnittet spidskål

10 burgerboller
2 spsk. grov sennep
Tilbehør: kartoffelbåde

Tilberedning
Kom rødløg, sukker, hvidvinseddike 
samt salt og peber i en gryde. Kog 
kompotten i ca. 10 minutter. og lad 
den derefter køle af. Rist svampene 
på en meget varm pande i lidt olie. 
Lad dem køle af og blend dem fint i 
en foodprocessor. Vend de blendede 

svampe med mayonnaise og smag 
til med lidt salt. Bland spidskål med 
grov sennep og lad det trække lidt 
tid på køkkenbordet. Steg bøfferne 
på en pande i lidt smør og drys med 
salt og peber. Lun burgerbollerne i 
ovnen og flæk dem. Smør med svam-
pemayonnaise og fordel spidskål på 
underbollerne. Læg bøffer på og top 
op med rødløgskompot. Læg ”låget” på 
og servér med sprøde kartoffelbåde og 
ekstra svampemayonnaise.

Bøffer, burgere,  
bacon og 

karbonader
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Til 10 personer

Ingredienser 
10 Schnitzler, panerede og stegte, 120 
g, Danish Crown Professional
1 kg bred båndpasta, pappadelle
7 æbler, gerne Braeburn el. Elstar
½ dl pinjekerner
100 g parmesan i mindre stykker 
2 spsk. karry 
1 dl olivenolie 
2 dl kraftig fjerkræbouillon 
150 g sorte oliven uden sten 

5 spsk. vegetabilsk olie til stegning 
1 dl fintsnittet, bredbladet persille 
Salt og peber

Tilberedning
Befri 2 æbler fra kernehus og kør 
på foodprocesser med pinjekerner, 
parmesanost, karry og olivenolie til en 
grov pesto. Smag pestoen til med salt 
og peber. Befri de resterende æbler for 
kernehus og skær dem i tynde både. 

Tilbered schnitzlerne direkte fra fry-
seren på stegepande, hvor de varmes 
ved kraftig varme i ca. 2 minutter på 
hver side. Lad herefter schnitzlerne 
trække yderligere i 1 minut på den 
varme pande. Kog pastaen som anvist 
og skyl i koldt vand. Varm pastaen kort 
i bouillonen og vend grundigt med 
pesto, æbler, oliven og persille. Smag 
til med salt og peber, og servér straks 
med de varme schnitzler.

Schnitzel
med æble og pasta

Vores schnitzler er skåret 
af kam af gris og er pane-
rede, krydrede og stegte, så 
du bare skal varme dem og 
servere med det tilbehør, der 
passer bedst til dine gæster.

panerede og stegte

Schnitzler
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Biksemad er en klassiker i 
det danske køkken. Servér 
den på traditionel vis med 
spejlæg, rødbeder og evt. et 

drys af purløg, eller brug den 
som supplement til køkke-
nets egen biksemad.

Klassisk biksemad 
serveret med rødbede, spejlæg og 

toppet med klippede purløg

med oksekød

Biksemad
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Færdigtilberedte produkter fra Danish Crown Professional:
Varenr.  Varenavn: Opbevaring: Antal / krt / vægt: 
80003826  Pulled Pork  Køl  2 x 2,275 kg
80004324  Pulled Turkey Køl  2 x 1,5 kg
80005157  Pulled Pork, revet og løsfrossen  Frost  6 x 1 kg
80004063  Pulled Pork  Køl  4-7 stk. pr. krt. 3 kg
Farsretter
80001611  Små Forlorne Harer, 120 g  Frost  2 x 4 kg
80001638  Farseret Porre, 140 g  Frost  2 x 4 kg
70004438  Cevapcici, 30 g  Frost 2 x 3,84 kg
Lasagne
70005048  Lasagne Bolognese, 310 g Frost  310 g x 16 stk. 4,96 kg
70002395  Lakselasagne, 310 g Frost  310 g x 16 stk. 4,96 kg* 
*Min. bestilling er 48 krt.
Simreretter
80005024  Kylling i rødvinssauce Køl   4 x 2 kg
80005023  Boef Stroganoff i sauce m/champignon og grønt Køl  4 x 2 kg
80006151  Kylling-quinoagryde  Køl  4 x 2 kg
80006152  Chili sin carne  Køl   4 x 2 kg
Bøffer, burgere, bacon og karbonader
70004170  Hakkebøf, 160 g  Frost  1 x 3,2 kg
70004190  Sandwichbøf, ca. 64 g Frost  1 x 3,22 kg
80001619  Hakkebøf, 110 g  Frost  1 x 4 kg
80002082  Stegt Burger, 100 g  Frost  3 x 2 kg
80005019 Slow Cooked Burger, 170 g Frost 3,4 kg
80005102 Slow Cooked Burger, 120 g Frost 3,6 kg
80001121  Bacon, forstegt  Frost  6 x 500 g
80003075  Karbonade, paneret og stegt, 110 g Frost 3 x 1,98 kg 
70004451  Texas Hacksteak 120 g Frost  2 x 3,6 kg
80006206 Smoky Grill Burger, 90 g Frost 2 x 2,52 kg
80006207 Smoky Grill Burger, 130 g Frost 2 x 2,08 kg
Biksemad
70005060  Biksemad  Frost  5 x 2 kg
Schnitzler
70002621  Schnitzel, paneret og forstegt, 120 g Frost   120 g x 45 stk. 5,45 kg
70002620  Schnitzel, paneret og forstegt, 160 g Frost  160 g x 40 stk. 6,4 kg

til dine menuer

Sortiment

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


