
Restaurant   
    & Café

En verden 
af bacon

Til TapasBrættet
  

FRILANDSGRIS®

De forkælede grise



Kødet røges og 
tørres igen, inden det 
pakkes og sendes.
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Tørsaltet 
   bacon

Nyhed

Hvert eneste stykke 
bliver individuelt tilset 
og dækket af  salt-
lage, for at sikre, at 
hele kødet opnår den 
rette saltbalance. Kødet tumbles for 

at garantere, at kryd-
derier bliver jævnt 
fordelt i hele kødet.

Alle stykker hænges 
hver især på krog til 
lufttørring.

Hele processen medvirker til, 
at vandet trækkes ud af kødet, 
smagen intensiveres og svindet 

ved tilberedning mindskes.

SORTIMENT    
 Varenr. Varenavn Opbevaring Vægt
80006240  Mester‘s udvalgte tørsaltede bacon, helstyk   Køl   900 g

Håndbåret gennem hele produktionen

RESTAURANT&CAFÉ
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En verden
   af bacon
Den gode smag kommer 
ikke af sig selv. Den kom-
mer af en lang tradition 
for gode råvarer og solidt 
håndværk, som daterer 
sig helt tilbage til 1912, 
hvor Tulips første bacon-
skive så dagens lys. 

Den gode smag er Tulip 
Foodservices spidskom-
petence, og det spiller 
perfekt sammen med vo-
res størrelse og mange-
årige erfaring, der - kryd-
ret med en vis mængde 
af passion og stolthed - 

gør os i stand til at hånd-
tere enhver proces i vores 
kødproduktion – lige fra 
fødevaresikkerhed til 
levering og smagskontrol. 
Velkommen til en verden 
af bacon.

SORTIMENT    
 Varenr. Varenavn Opbevaring  Vægt
80006009 Bacon, sliced, økologisk, på bagepapir Frost  700 g
 80006010 Bacontern, økologiske Frost  700 g
 80004521 Bacon, peberkrydret, sliced, 2,8 mm Frost  800 g 
 80001462 Bacon, sliced Køl  1 kg
 80005350 Sliced bacon Køl  2,5 kg
80001121 Medium stegt bacon Frost  500 g
80005327 Stegt bacon til sandwich/pizza Frost  1 kg
 80004690 Bacon, sliced, på bagepapir Køl  2,5 kg
80001466 Bacontern  Køl  1 kg
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Æble
Tilføjer 
sødme

Kantarel
fremhæver smagen 

af umami

sAR
komplementerer 

det salte

Nyhed

SORTIMENT    
 Varenr. Varenavn Opbevaring Vægt
80006357 Lufttørret skinke af FRILANDSGRIS® Køl 2,5 kg

med smag af æble, sar og kantarel

Lufttørret skinke 
af FRILANDSGRIS®

RESTAURANT&CAFÉ
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FRILANDSGRIS® har 
rødder helt tilbage fra 
etableringen af Friland i 
1992, hvor en gruppe af 
dedikerede og fremsynede 

landmænd i samarbejde 
med Dyrenes Beskyttelse 
formulerede krav til et 
koncept, hvor grisenes 
naturlige adfærd i højere 

grad blev taget i betragt-
ning. Dette danner i dag 
basis for konceptet bag 
FRILANDSGRIS®.

Sådan lever FRILANDSGRIS®

FRILANDSGRIS® kommer til verden i en hytte på marken.

Smågrisene fravænnes soen efter 5 uger.

FRILANDSGRIS® har altid adgang til udendørsarealer i 
form af løbegårde.

FRILANDSGRIS® er sikret et liv med krølle på halen, frisk 
luft og lidt ekstra plads til omsorg.

Lufttørret skinke 
af FRILANDSGRIS®
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Til TapasBrættet
Salami 

Ventricina

INGREDIENSER
Ribbenssteg, kogeside, u/ben, ridset, 
100% DANSK®
Soja
Brun farin
Chili, tørret og knust
Stødt ingefær
Wakame tangsalat

TILBEREDNING
Skær sværen af ribbensstegen, skær 
stegen i tern og steg dem møre i 
ovnen.
Kog soja ind med brun farin, chili og 
ingefær til en tyk glace. Hæld glacen 
over de stegte tern og lad dem 
glasere færdigt i ovnen. Servér grise-
bolsjerne med tangsalat.

Grisebolsjer

Grisebolsjer 
af bryst af gris

Knochen Schinken
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Premium 
Flæskesvær

Lufttørret skinke 
af FRILANDSGRIS med 
smag afæble, sar 

og kantarel

Snackpølser med 
rosmarin og chili

SORTIMENT    
 Varenr. Varenavn Opbevaring Vægt
70942177 Knochen Schinken Køl  500 g
70131859 Salami Ventricina Køl  500 g
 80006180	 Premium	flæskesvær	 Køl	 	 60 g 
 19939613 Ribbenssteg, kogeside, u/ben, ridset Køl  3,2 kg
 36399976 Snackpølser, Rosmarin/Chili    Frost  45 g

r



Tulip Food Company . Tulipvej 1 . DK-8940 Randers SV . Phone +45 89 10 50 00 . www.tulipfoodservice.dk G
lo

ba
l D

es
ig

n 
- 1

47
37

Tak fordi 
I gør vores 
gode gris 
endnu bedre
Vi mener det. Uden jer var der 
ingen os. Det er nemlig jer, 
der forvandler vores gris til det 
gode måltid på tallerkenen. 
Derfor gør vi os umage med at 
levere en råvare, der gør både 
jer og jeres gæster glade. Vi 
brænder lige så meget for jeres 
håndværk og kreativitet, som I 
selv gør. For uden velsmag og 
udvikling af nye smagsoplevel-
ser bliver selv det bedste kød 
en tam oplevelse. 
Og derfor siger vi tak.


