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Sliders er fuldstændig som 
almindelige burgere, ud over 
at de er i junior-størrelse, 
så de som regel kan spises 
med én hånd. 

Sliders’ popularitet i Dan-
mark fornægter sig ikke. 
Der er ingen tvivl om, at 
muligheden for at vælge 
fl ere lækre burgere med 
forskellige smagsretninger 
og i mindre størrelse, i ste-
det for en i normal størrelse, 
rammer en tendens i tiden 
for mini-bølgen.

Sliders og minies handler 
om håndværk - væk fra det 
industrielle og ind med DIY 
- fornemmelsen af at vælge 
og sætte sit eget præg på 
burgermenuen. Det med 
eget præg er vigtigt, det 
handler om at mikse for-
skellige små burgers og 
dermed smage lidt af hvert. 

Om det er på buffet, taller-
ken, disken, siddende eller 
stående, så er Sliders og 
minies lette at servere alene 
eller sammen med andre 
bite sizes som smapas, 
canapeer, blinis etc.

Sliders er variationsstærke, 
uanset om basisråvaren 
er svinekød, oksekød eller 
fjerkræ. De er menulette 
at anrette og servere hele 
året med både lyse og mil-
de smage eller tungere og 
mere krydrede smage.  
Sliders kan bruges direkte 
på menukortet eller på 
tallerkenen til brunch, hele 
dagen til frokost på caféer, 
minipauser, minimøder, 
receptioner og generelt på 
buffeten på restauranter 
eller til minimezzos f.eks. 
på hoteller. 

             Velbekomme

Bitesize in mouth 
- fullsize in taste

Sliders
 - more is mini
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minies lette at servere alene 

Bitesize in mouth Bitesize in mouth Bitesize in mouth 
- fullsize in taste

 - more is mini - more is mini - more is mini - more is mini



Sliders
 - more is mini
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Sliders, minies, 
juniors, hapsere… 
En trend med mange 
navne. Hvem der står bag 
mini ideen og navnet Slid-
ers, er der rigtig mange 
historier om.

Gastronomiske kilder 
hævder, at navnet er op-
stået ombord på de ameri-
kanske krigsskibe. Når kok-
ken havde placeret de små 
burgere på sin store stege-
plade ‘slidede’ de fra side til 
side, når søen var høj…
En anden nok mere anvendt 
historie er oprindelsen fra 
White Castle i USA 

Tilbage til  1921, startede det 
hele så uskyldigt. En fem-
cent lille hamburger. En res-
taurant formet som et slot – 
deraf navnet White Castle. 
Tilbage i 20’erne betragtede 
amerikanerne sandwich 
som et ikke så delikat og 
sikkert produkt. For at æn-
dre denne opfattelse, begy-
ndte de to stiftere af White 
Castle, deres nye restaurant 
med en lille bygning med 

porcelæn, stål og rustfrit 
stål interiør, der fremkaldte 
en følelse af renlighed.
Det pletfri image skulle gå 
igen ved medarbejderne, 
som forventedes at være 
velplejede og gå i plet-fri 
uniformer. 
Man sørgede for at kun-
derne fi k en ren og positiv 
opfattelse af restauranten 
ved at lave en gennemsig-
tighed og et hvidt og sterilt 
udseende. Man tilberedte 
maden i fuld offentlighed, 
så gæsterne kunne se frem-
stillingen.  Det virkede og 
sliderne og stedet skulle ef-
ter sigende være den første 
af sin art i verden. 
Kilde: The Consumerist 
  
Dansk ”Burgerkrig”
I 2015 har Sliders trenden 
ført til en regulær burger-
krig i Danmark. Aldrig har 
så mange nye, spændende 
burgerbarer set dagens lys. 
Det er gourmet, veltilbe-
redte miniburgere, spæn-
dende smagsafstemt, saf-
tige, og med masser af 
lækker smovs. 

Hos Tulip Foodservice er 
vi naturligvis også med på 
Slider-bølgen. Vi havde dem 
første gang med på SMUK 
Fest i 2015, hvor de blev 
modtaget med stor succes. 
Derfor har vi valgt at tage 
dem ind som en del af vores 
faste sortiment.  
Vi lancerer to versioner af 
dansk producerede sliders. 
Begge vejer 65 g og er 
formet og klar til at blive 
stegt eller grillet. Den ene er 
en ren oksekødsvariant og 
den anden er en oksekøds-
variant tilsat bacon. 

Sliders er til alle smage 
og alle niveauer
Lige nu kan man fi nde sliders 
som en opadgående trend 
alle steder fra New York til 
Paris, på almindelige burger 
udsalgssteder til fi nere 
restauranter. Forskellen er 
indholdet, ”skarpheden” i 
anretningen, kompleksite-
ten i kødet og tilbehøret.  
Vi giver her i magasinet no-
get inspiration til forskellige 
anvendelser og smage. 
Velbekomme !
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Sliders
 - hva’ for noget???

Hos Tulip Foodservice er Hos Tulip Foodservice er Hos Tulip Foodservice er 
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Sliders
 - hva’ for noget???

ChorizoMuffi n
    med feta 
          og oliven

INGREDIENSER 
til 10 personer

10 store eller 24 små
150 g Tulip chorizo i tern
100 g fetaost i tern
1 dl oliven 
50 g smeltet smør
4 dl hvedemel
2 dl grahamsmel eller spelt
2 tsk. bagepulver
4 hele æg
2 dl yoghurt naturel
1 stor gulerod 
1/4 bdt. persille 
Salt og peber

TILBEREDNING
Rist chorizoen på en pande og hæld 
olien fra. Riv guleroden og bland det 
i en skål sammen med alt det våde - 
feta, æg, smeltet smør og yoghurt.
I en anden skål blandes resten (det 
tørre) sammen med Tulip Foodser-
vice chorizo i tern. Vend nu det våde 
i det tørre. Her er det vigtigt man 
kun rører det sammen så det lige er 
vendt sammen og rør IKKE for meget 
i dejen. Kommes i smurte forme eller 
forme beklædt med muffi npapir.
Bages ved 200 °C i ca. 20 min til de 
er gyldne. (små ca.12 min)
Tips: Kan serveres sammen med 
Tulip Foodservice kalkunskiver og 
grønkålspesto (se side 6)
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Knochen schinken 
  med torsk 
      - serveret med 
   grønkålspesto og 
       rodfrugtsfritter

INGREDIENSER 
til 10 personer

20 skiver Tulip Foodservice Knochen 
Schinken
1,5 kg fersk torsk eller anden hvid fi sk
200 g grønkål
100 g mandler
100 g vesterhavsost eller parmesan
1,5 dl vindruekerneolie
12 fed hvidløg
20 stk. blandede rodfrugter
1 stk. citron 
Olie 
Salt og peber

TILBEREDNING
Pesto:
Vask grønkålen og pluk stilken fra.
Blend kålen sammen med, mand-
ler, ost, 2 fed hvidløg. Tilsæt olie 
til pestoen for den rette konsistens 
og smag til med citronsaft, salt og 
peber.
Rodfrugter:
Skræl rodfrugterne og skær dem i 
passende stykker. Vend dem med 
olie, resten af hvidløgene, salt og 
peber. Bages i ovn ved 225 °C til de 
er gyldne og sprøde (ca. 15 - 20 min.).
Fisken:
Del fi sken i 20 ens stykker.
Fordel skinkeskiverne på bordet og 
placer hvert stykke fi sk 1/3 del inde 
på skinken.
Smør fi sken med grønkålspestoen 
ca. en spiseskefuld og rul skinken 
omkring fi sken.
Rist fi sken let på en pande på alle 
sider i lidt olie.
Bag fi sken færdig i forvarm ovn 180 
°C i ca. 10 - 12 min. alt efter tykkelsen 
på fi sken.
Servers med ekstra pesto og de 
bagte rodfrugtfritter.
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Knochen schinken 
  med torsk 
      - serveret med 
   grønkålspesto og 
       rodfrugtsfritter

Pulled Pork
    med æble-
  peberrods-kompotpeberrods-kompot

Serveret i sprø
dstegt 

Tulip Food
service 

Knochen Schin
ken

INGREDIENSER 
til 10 personer som tapas

10 skiver Tulip Foodservice 
Knochen Schinken
1200 g Tulip Foodservice pulled pork
6 stk. madæbler f.eks Belle de Boskop
6 spsk. sukker
1/2 stang frisk peberrod 
Krydderurter til pynt

TILBEREDNING
Beklæd 10 runde forme med 1 skive 
skinke hver, så det former sig som 
en kop. Bag skinken i ovn ved 220 °C 
til de er sprøde (kan med fordel blind 
bages). Lade dem køle lidt af før de 
tages ud af formene.
Fordel Tulip Foodservice pulled 
pork i et ildfast fad og bag i ovn 
med 220 °C i ca. 20 min
Æblerne skrælles og skæres i pas-
sende stykker. Koges med en lille 
smule vand. Når æblerne er møre 
tilsættes sukker og der smages til 
med revet peberrod til den både er 
syrlig, sød og stærk.
Fordel Tulip Foodservice pulled 
pork i skinkekopperne og top med 
æble-peberrodskompot.
Pynt evt. med frisk krydderurter.
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Kalkun i 
     peberbacon
med urtebearnaise, brie og 
   tranebær samt spød rugbrød

INGREDIENSER 
til 10 personer som tapas

1 kg Tulip Foodservice kalkun
10-12 skiv. Tulip Foodservice peberbacon
250 g brie
200 g tranebær
4 spsk. sukker
1 stor sød kartoffel
1 dl cremefraiche 38%
1/2 dl hvidvinseddike eller balsamico
1/2 bdt. frisk estragon
4 skiver rugbrød 
Olie 
Salt og peber 
Kødsnor

TILBEREDNING
Skær kalkunen ud i 4 lige store 
stykker 1 x 4 x 20 cm. Skær brien 
ud i passende lange stykker. Kog 
tranebær med sukker til en kompot. 
Fordel brie og halvdelen af tranebær 
på 2 af kalkunstykkerne og placer det 
andet stykke kalkun på toppen.
Rul kalkunsandwichen med peberba-
con og snør den med kødtråd.
Rist rullen let på alle sidder på en 
pande og bag den i ovn ved 180 °C i 
ca. 10 min. Skær rugbrød til stænger 
og vend med olie og salt.
Bag dem i ovn ved 180 °C til de er 
sprøde.

Urtebearnaise:
Skræl den søde kartoffel og kog 
den mør i vand. Hæld vandet fra og 
blend kartofl en med hvidvinseddike 
og vend creme fraiche 38% i. Smag 
til med hakket estragon samt salt og 
peber.

Fjern kødsnor fra kalkunrullen og 
skær den i passende skiver. Stilles 
på højkant og pyntes med resten af 
tranebærerne.
Serveres med urtebearnaise og 
sprødt rugbrød.
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Kalkun i 
     peberbacon
med urtebearnaise, brie og 
   tranebær samt spød rugbrød

Kasserolle
    med økologiske
  oksekødsfrikadelleroksekødsfrikadeller

samt Tulip Food
service 

chorizo
 i tern, 

brunchp
ølser og 

peberbacon

INGREDIENSER 
til 10 personer

10 kasseroller
80 stk. Tulip Foodservice 
økologiske oksekødsfrikadeller, 12 g
10 stk. Tulip Foodservice 
okse-brunchpølser
10 stk. Tulip Foodservice 
chorizo-brunchpølser
30 skiver Tulip Foodservice peberbacon
250 g Tulip Foodservice chorizo i tern
250 g perleløg
2 stk. rødløg
5 fed hvidløg
7 stk. persillerødder
5 stk. gulerødder
1 l kraftig mørk sauce
1/2 bdt. bredbladet persille 
Olie til frittering 
Salt og peber

TILBEREDNING
Skræl alle urterne og gem 2 af 
persillerødderne til frittering.
Gulerødder og persillerødder skæres 
i grove tern og ristes af i en tykbun-
det jerngryde sammen med chorizo 
i tern. Tilsæt rødløg skåret i både 
samt hvidløg og lad det riste i et 
par minutter. Tilsæt nu frikadeller, 
bacon, brunchpølser eventuelt skåret 
i 2 cm stykker. Tilsæt saucen og lad 
det hele simre små 5 min.
Smag til med salt og peber.
Drys med hakket persille. 

oksekødsfrikadeller



SLIDERS med grillet 
kalkun, hvidløgsspirer og 
urtebearnaise
Skær kalkunen i skiver og del i 2 og grill 
skiverne på en grill pande. Varm slider-
bollerne og smør underboller med lidt 
aioli, kom derefter salat, grillet kalkun, 
urtebearnaise og hvidløgsspirer i inden 
der sluttes af med overbollen.

SLIDERS med pulled pork 
og æble-peberrodskompot
Tilbered pulled pork og pluk den i 
mindre stykker. Varm sliderbollerne 
og smør underbollen med tomatsalsa 
og kom derefter salat, pulled pork og 
æblekompot på inden der afsluttes 
med topbollen.

SLIDERS med baconbøffer, 
chornichoner, brie og syltet 
rødløg
Grill bacon bøfferne på en varm grill-
pande ca. 3 min på hver side.
Bag brien i ovn ved 180 °C og varm 
sliderboller sammen med.
Smør underbollen med hjemmerørt 
mayonnaise og kom derefter salat, 
grillet bøf, bagt brie

SLIDERS med grillet bøf, 
chili brunchpølse og chili-
mayonnaise og parmesan-
chips
Fordel revet parmesan i runde cirkler 
på et stykke bagepapir og bag i ovn ved 
200 °C, tag dem ud og lad dem køle af.
Grill bøfferne på en varm grillpande 
ca. 3 min på hver side og varm slider-
bollerne i ovnen.
Smør underbollen med chili-mayon-
naise, derefter bøffen, parmesan-
chipsen lidt mere chili-mayonnaise og 
slut af med over bollen.
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Sliders 
med bøf, brunchpølser, 
pulled pork og kalkun
med bøf, brunchpølser, 
pulled pork og kalkun
med bøf, brunchpølser, 
pulled pork og kalkun
med bøf, brunchpølser, 
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Sliders 
med bøf, brunchpølser, 
pulled pork og kalkun INGREDIENSER 

til 12 stk. (3 af hver)

3 stk. Tulip Foodservice Beef Slider 65 g
3 stk. Tulip Foodservice Beef ’n’ Bacon 
Slider 65 g
200 g Tulip Foodservice pulled pork
300 g Tulip Foodservice kalkun
6 stk. Tulip Foodservice 
chorizobrunchpølser
12 stk. mix slider burgerboller
200 g mix salat
3 stk. chornichoner
3 skiver brie
100 g revet parmesam
4 past. æggeblommer
1 spsk. dijon sennep
2 spsk. hvid balsamico
2 dl vindruekerneolie
1 fed hvidløg
3 spsk. æble-peberrodskompot
3 spsk. urtebearnaise
6 spsk. tomatsalsa
50 g hvidløgsspirer
3 spsk. syltet rødløg 
Salt og peber
Chilimayonnaise:
4 past. æggeblommer
1 spsk. dijon sennep
4 spsk. hvid balsamico
4 dl vindruekerneolie 
Salt 
Hvidløg 
Chili 
Olie fra chorzio i tern
Mix æggeblommer med lidt salt. 
Anvend en stavblender. tilsæt balsa-
mico og sennep. Rør olie i lidt efter lidt 
til mayonnaisen bliver tyk. Smag til 
med salt og peber evt. citronsaft.
Aioli:
Tilsæt revet hvidløg til ovenstående.
Chili mayo: Tilsæt hakket chili eller 
chilisauce til ovenstående eller brug 
overskydende olie fra ristet chorizo i 
tern til at blende mayonnaisen op.
Tomatsalsa:
1 rødløg
2 røde chili
3 fed hvidløg
1 rød peberfrugt
1 grøn peberfrugt
1 dåse hakket tomat 
Hvidvinseddike 
Olie
Salt og Peber
Skær alle urterne i tern, hak hvidløget 
groft og rist det hele af i en tykbundet 
gryde i ca 5 min. Tilsæt hakket tomat 
og lad det hele simre i mindst 20 min.
Smag til med hvidvinseddike samt salt 
og peber.
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PizzaSliders 
med økologiske oksefrikadeller,
          pulled pork og pepperonipulled pork og pepperoni

INGREDIENSER 
til 12 stk.

12 stk Tulip Foodservice 
økologiske oksefrikadeller
300 gTulip Foodservice pulled pork
12 skiver Tulip Foodservice pepperoni 
i skiver
1 stk. grøn squash
1-2 stk. rødløg
1 stk. rød chili
3 stk. bøftomat
2 fed hvidløg
2 spsk. tomatpuré
200 g revet ost
50 g gær
1 l vand
15 g salt
1,6 kg hvedemel ca. 
Olie 
Salt og peber

TILBEREDNING
Pizzadej (laves dagen før):
Opløs gær i lunken vand, tilsæt 
400 g mel og rør godt sammen. 
Tilsæt salt og mel til dejen bliver 
fast og slipper. Del dejen i små 
boller og lad dem hæve natten over.

Tomatfyld:
Hak rødløget fi nt og rist det let i en 
gryde med olie. Tilsæt fi nthakket 
squash, fi nthakket chili og tomat- 
puré. Skær tomaterne i fi ne tern som 
vendes i til sidst og lad det simre. 
Smag til med salt og peber.
Rul bollerne ud og form dem som 
små både.
Fyld hver båd med tomat fyld.
I 4 af bådene fyldes oksefrikadel-
lerne og toppes med revet ost. Bag 
nu alle bådene ved 225 °C efter 5 
min tilsættes 4 både pulled pork og 
ost og de sidste både fyldes med 
pepperoni.
Bådene bages færdig til de er gyldne 
og sprøde.



Dyrlægens
    natmad a la Tulip Tapas

Super festli
g 

udgave
 af en 

ægte klassiker
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PizzaSliders 
med økologiske oksefrikadeller,
          pulled pork og pepperoni

INGREDIENSER 
til 10 personer

10 stk.
10 skiver Tulip Foodservice 
Leverpostej 2 cm. tykke
12 skiver Tulip Foodservice Bacon
10 skiver Tulip Foodservice Saltkød
10 skiver rugbrød
100 g sky
1 bk. karse 
Evt. løg ringe 
Olie 
Salt og peber

TILBEREDNING
Rul en silikonemåtte sammen og 
beklæd den med bagepapir. Rul 
de 12 skiver bacon rundt om måtten 
med lidt mellemrum. Rist baconen 
i ovn ved 220 °C til det er gylden og 
sprødt. Lad det køle af lidt og tag 
det forsigtigt af røret. Lav en sky og 
fordel det på en bakke så det bliver 
ca. 1/2 cm høj, lad det stivne på køl. 
Udstik rugbrødet med udstikker i 
samme størrelse som baconrøret og 
rist stykkerne på en pande med lidt 
olie. Udstik leverpostej, saltkød og 
sky med samme størrelse udstikker.
Start med at sætte bacon ned om 
rugbrødet, derefter leverpostej, så 
saltkød og til sidst skyen. Det skulle 
nu gerne passe med højden.
Pynt med karse og server evt. med 
løgringe (De 2 ekstra baconringe er 
til backup)
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Æggefritter 
med spinat og bacon
     samt salatløg

INGREDIENSER 
til 10 personer

400 g Tulip Foodservice bacon i skiver 
10 æg kogt smilende 

Panering:
100 g mel
200 g rasp 
2 æg
1 l fritureolie
4 bk. frisk babyspinat 
1 salatløg 
1 citron
Olie
Salt 
Peber

TILBEREDNING
Rist bacon sprød i ovnen, paner 
de kogte og pillede æg i mel, æg 
og rasp. Steg dem sprøde i hed olie 
og dryp af på fedtsugende papir og 
drys med salt.
Snit løg i tynde skiver og vend 
sammen med spinat, bacon salt og 
peber, dryp med citronsaft og placer 
de delte sprøde æg i salaten. 
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Æggefritter 
med spinat og bacon
     samt salatløg

Krydderdeller
     med æble
         og fennikel

INGREDIENSER 
til 10 personer

800 g forskellige Tulip Foodservice 
minifrikadeller 
5 æbler 
2 fennikel 
1 dl æbleeddike 
1 dl olivenolie  
Salt 
Peber 

TILBEREDNING
Grill frikadellerne på grillpinde 
og hold dem lune i ovnen. 
Skær æblerne i tykke skiver, stik 
kernehus ud og pensel med olie 
og drys med salt og peber, snit 
fennikel fi nt på mandolin og mix 
med æblestrimler og smag til med 
æbleeddike, olivenolie salt og peber. 
Grill æbleskiverne så de er varme 
med stadig rå. Stop salaten inden 
i æblerne og server straks med de 
varme frikadeller.

         og fennikel

Grillede
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Skinkesalat 
 af broccoli-selleri,med
         hasselnøddemarinade
  og Knochen Schinken

INGREDIENSER 
til 12 stk.

500 g Tulip Foodservice 
Knochen Schinken 
2 friske broccoli 
2 hele bladselleri 
150 g hasselnødder 
2 æbler 
1 dl hasselnøddeolie 
5 spsk. æbleeddike 
Brøndkarse
Salt 
Peber 

TILBEREDNING
Skær broccoli og selleri i tynde skiver 
på et mandolinjern og læg i iskoldt 
vand. Lav en marinade af ristede og 
hakkede hasselnødder, æbletern 
samt nøddeolie og æbleeddike og 
smag til med salt og peber. 
Afdryp selleri og broccoli godt og 
vend i hasselnøddemarinaden anret 
skinken over salaten og drys med 
brøndkarse.



Kalkunbryst 
     som Vitello tonnato  
  med parmesan og kørvel
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Skinkesalat 
 af broccoli-selleri,med
         hasselnøddemarinade
  og Knochen Schinken

INGREDIENSER 
til 10 personer

500 g Tulip Foodservice kalkunbryst, 
kogt 
150 g tun i olie 
4 grillede røde peberfrugter 
150 g mayonnaise 
1 fed hvidløg 
100 g høvlet parmesan 
1 bundt kørvel 
Salt 
Peber 

TILBEREDNING
Skær kalkunbryst i skiver. Blend 
tun, rød peber (gem 1 peberfrugt), 
mayonnaise og hvidløg til en fl ot rød 
creme og smag til med salt og peber. 
Skær den sidste peberfrugt i strimler.
Anret Kalkunskiverne med saucen, 
grillet peber og masser af høvlet 
parmesan og kørvel. 
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Oksekøds salami
  med “brændt” salat
      og blommechutney

INGREDIENSER 
til 10 personer som tapas

400 g Tulip Foodservice 
oksekødssalami, skåret i strimler 
5 hjertesalater, delt og grillet 
på skærefl aden
½ bundt dild 
10 blommer 
1 chili 
50 g sukker 
1 dl blommeeddike 
1 citron
Olie
Salt 
Peber

TILBEREDNING
Skær blommerne i tern og kog med 
sukker og chili til kompot, tilsæt 
blommeeddike og afkøl. Anret 
blommekompot på salaten med 
strimler af oksekødssalami. Dryp 
med citronsaft og drys med masser 
af friskplukket dild.
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Oksekøds salami
  med “brændt” salat
      og blommechutney

Lufttørret Skinke
    med cremet hytteost
i urteolie og rødbedetatar

INGREDIENSER 
til 10 personer

ca. 300-400 g Tulip Foodservice 
lufttørret skinke 
300 g sødmælkshytteost 
500 g rødbeder 
4 spsk. kapers 
1 skalotteløg 
½ bundt purløg 
1 bakke brøndkarse 
½ bundt persille 
½ dl olivenolie
¼ fed hvidløg 

TILBEREDNING
Pak en enkelt rødbede i folie og bag 
den helt mør i ovnen. Hak persille 
og purløg groft, og blend og blend 
persille og purløg med olie og lidt 
hvidløg til en grøn olie smag til med 
salt og peber.  Skræl og skær ½ 
rødbede i tynde skiver, hak de øvrige 
rødbeder fi nt og bland med hakket 
kapers, fi nthakket skalotteløg, salt 
og peber og smag til med citronsaft 
og lidt af urteolien. Afkøl og pil den 
bagte rødbede, og hak den fi nt. 
Bland den med de øvrige ingredi-
enser. Vask hytteosten i koldt vand 
og dryp godt af, mariner hytteosten 
med urteolien.

Anret skinken med rødbedetatar, 
rødbedeskiver og den marinerede 
hytteost og drys med brøndkarse 
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Svampetoast 
med brud af kalkunbryst

INGREDIENSER 
til 10 personer

500 g Tulip Foodservice 
kalkunbryst, kogt 
1 kg blandende svampe 
1 citron 
1 bundt persille 
1 fed hvidløg 
10 grillede brød
1 dl olivenolie 
50 g smør 
Salt 
Peber 

TILBEREDNING
Rengør og rist svampene i olivenolie 
og smør, krydder med salt og peber, 
fi ntrevet citronskal og persille. Anret 
på de varme grillede brød og drys 
rigeligt med brud af kogt kalkun-
bryst. Dryp med lidt mere olivenolie 
og server straks.

Grillet
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Svampetoast 
med brud af kalkunbryst

Vagtel
     med sprødstegt
lufttørret skinke, spinat
     og jordskokker

Grillet

INGREDIENSER 
til 12 stk.

20 vagtelbryster 
400 g Tulip Foodservice lufttørret skinke 
2 bk. babyspinat 
½ bundt persille 
400 g jordskokker
1 kvist timian
50 g smør 
½ citron
Salt og peber 

TILBEREDNING
Grill vagtlerne og steg dem svagt 
rosa i ovnen sammen med skinken 
og krydder med salt og peber. Skræl 
jordskokkerne og skær et par stykker 
i tynde skiver og placer dem i koldt 
vand så de bliver sprøde. Skær 
de øvrige jordskokker i grove tern 
og sauter med lidt timian salt og 
peber til de er bløde men stadig har 
bid. Mariner jordskokkeskiverne og 
spinatblade med friskhakket persille, 
citronsaft salt og peber. Anret 
vagtelbrysterne på jordskokkerne 
med den sprøde skinke, jordskokke-
skiverne og spinat. 
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Pot au feu
    med røget fi let
       og pulled pork

INGREDIENSER 
til 10 personer som tapas

500 g Tulip Foodservice pulled pork
500 g Tulip Foodservice røget fi let 
1kg blandende suppeurter 
(gulerod, selleri, porre og pastinak) 
1l god bouillon
Lidt timian
½ bundt persille 
Olie
Salt 
Peber

TILBEREDNING
Rist den røgede fi let i lidt olie og 
tilsæt de rensede og snittede 
suppeurter samt timian, kog urterne 
møre i bouillonen. Varm pulled pork 
i oven til den er gennemvarm, tilsæt 
saften fra pulled pork til bouillonen 
og smag til med salt og peber. 
Anret den varme pot au feu med 
plukket kød og masser af hakket 
persille.

    med røget fi let
       og pulled pork

Pot au feu
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Pot au feu
    med røget fi let
       og pulled pork

“Ærte-otto“

  med ristet chorizopølse
       og jomfruhummer

INGREDIENSER 
til 10 personer

600 g fi ne ærter 
300 g chorizopølser 
30 jomfruhummerhaler 
½ bundt persille 
½ bundt purløg 
¼ fed hvidløg 
1 bk. ærtespirer 
Salt 
Peber

TILBEREDNING
Hak og blend persille, purløg med 
hvidløg og olie til en helt grøn kryd-
derolie.
Lun ærterne i olien og smag til med 
salt og peber.
Grill hummerhaler og chorizo-
pølserne og anret på den varme 
ærte”otto” og drys med ærtespirer 
og revet parmesan. Server straks.
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Roastbeef
  med couscoussalat
         og mynte

INGREDIENSER 
til 10 personer som tapas

400 g Tulip Foodservice roastbeef 
4 hjertesalater 
200 g kogt couscous 
4 tomater 
2 agurker 
1 chili 
1 bundt koriander 
1 bundt mynte 
1 citron
Olie
Salt 
Peber

TILBEREDNING
Bland couscous, tomater i tern, 
agurker i tern og hakket koriander 
og mynte og smag til med salt 
peber, citronsaft og olivenolie. 
Anret couscous på hjertesalatblade 
med Roastbeefskiver og plukket 
mynte.
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Roastbeef
  med couscoussalat
         og mynte

Snobrød med Gyros
    og friskost

INGREDIENSER 
til 10 personer

600 g Tulip Foodservice 
oksepande gyros 
4 bk. hjertesalat 
200 g friskost 
2 fed hvidløg 
½ bundt persille 
600 g snobrødsdej 
Salt 
Peber 

TILBEREDNING
Lav snobrødende og pensel med 
lidt olie, drys med knust peber og 
chili og bag dem sprøde i ovnen 
eller over åben ild. Pisk friskost 
med knust hvidløg salt og peber.
Anret den ristede gyros i små skåle 
af hjertesalat med snobrød og 
friskostmarinaden.
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Skinkestrimler
  med grønkål
      og hybenchutney

INGREDIENSER 
til 10 personer som tapas

500 g Tulip Foodservice skinkestrimler 
300 g hyben (frost) 
2 røde chili 
1 citron 
150 g rørsukker 
400 g frisk grønkål (evt. rød og grøn) 
10 pitabrød 
Salt 
Peber

TILBEREDNING
Kog hyben med sukker, chili i skiver 
og citronsaft til en tæt kompot og 
afkøl.
Skyl og pluk grønkålen i små buket-
ter, vend sammen med skinkestrim-
ler og hybenkompot og server med 
grillede pitabrød og mere af hyben-
chutneyen.



Chorizo.olie
  en herlig smagsgiver
          til salater og mayo
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Skinkestrimler
  med grønkål
      og hybenchutney

TILBEREDNING
Steg Chorizo tern som smager 
skønt i salater og pastaretter. 

Gem olien fra stegningen og dryp 
over din ret. Hvis den bliver for fast i 
konsistens, varmes olien op igen. 

Et par dråber over salaten er en 
fantastisk smagsgiver. 
Dertil kommer at olien har en smuk, 
klar, mørk, rød farve som pynter på 
bordet.

Til sliders kan du blande lidt 
chorizo-olie eller blended chorizo
 i din slider-burger-mayo. 
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“Tilmeld dig vores 
  nyhedsmail på 
  tulipfoodservice.dk”

THOMAS WALBOM 
Thomas Walbom er ud-
dannet kok og har bl.a. 
arbejdet på New Zealand 
og i London med Jamie 
Oliver på River Cafe. 
Ud over sin erfaring fra ud-
landet har Thomas Walbom 
også arbejdet på Kulturøen 
i Middelfart, Café Nicolai og 
Kokkekompagniet. Han har 
udgivet kogebogen ”Kalv 
med masser af kærlighed” 
og været med i en serie af 
udsendelser på TV Kolding.

MIKAEL KOPP
CHRISTENSEN
Mikael Christensen er ud-
dannet kok med mange års 
erfaring fra bl.a. Bocuse 
D’or Denmark, Pakhuset i 
Skagen, Svinkløv Badeho-
tel, Rosdahls, Fru Larsen 
og sidst Musikhuset i Aal-
borg. Erfaringen bruger han 
fl ittigt som madskribent og 
madudvikler. 

Komponisterne
bag opskrifterne
Komponisterne

landet har Thomas Walbom 

i Middelfart, Café Nicolai og 
Kokkekompagniet. Han har 

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.
Ønsker du yderligere inspirationsmagasiner 
- så ring på 89 10 50 00. 


