
Serrano skinke udbenet 
8-9 mdr.
Skinken her er efter udbening og 
afpudsning presset til regulære blok-
ke, hvilket sker under højt tryk. Denne 
serrano har hængt til modning i 8-9 
måneder.
Oprindelsesland: Spanien

½ blok 3775 

 

Vacuum/gas 1,8 kg

Serrano skinke udbenet  
11 mdr.
Prøv denne spanske serrano og få en 
helt vidunderlig smagsoplevelse, som 
er blød og lækker. Den har hængt til 
modning i 11 måneder og har vundet 
mange smagstests.
Oprindelsesland: Spanien

½ blok 3770 Vacuum/gas 2,2 kg

Iberisk Sortfods Skinke  
½ BLOK
Svinene skal være mindst 75% iberisk 
for at kunne bruges til ægte Ibéri-
co-skinke. Og det er dét, der sammen 
med lagringen giver den unikke smag.

Oprindelsesland: Spanien

Hel 3786 Vacuum/gas 2,5 kg

Serrano skinke skiver 
8-9 mdr.
Traditionel specialitet fremstillet at en 
af Spaniens bedste skinkemestre. Der 
anvendes mellemlæg, som sikrer en 
hurtig håndtering.  

Oprindelsesland: Spanien

Skiveskåret 3333 

 

Vacuum/gas 500 gr 
pr. pakke

Lufttørret skinke u/ben MEC
Fremstillingsmetode ligner Parmaskin-
ken, men denne kommer fra svin med 
en slagtevægt på 120 kg. Parmaskin-
kens lillesøster er god på lyst brød 
og i mange kombinationer som for 
eksempel i en saltimbocca.
Oprindelsesland: Italien

Hel 3772 Vacuum/gas 8 kg
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UDENLANDSKE SPECIALITETER
Danskerne elsker udenlandske specialiteter - som uden-
landske oste, pølser og skinker. Vi vil have nye og spæn-
dende smagsoplevelser på bordet. Silkeborg slagteren er 
leveringsdygtig i mange forskelligartede charcuteri- og 
pølsemageriprodukter - og segmentet spænder bredt 

og omfatter typiske og regionsbeskyttede kvalitetsvarer. 
Fra Italien kan vi f.eks tilbyde den kendte parmaskinke 
og fra Spanien de spændende chorizo-pølser og serrano 
skinker. Fra Frankrig kan nævnes flere forskellige klassi-
ske varianer af spegepølser.

Vi gør  
det nemt  
at vælge  
rigtigt...
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Lufttørret skinke u/ben MEC
Fremstillingsmetode ligner Parmaskin-
ken, men denne kommer fra svin med 
en slagtevægt på 120 kg. Parmaskin-
kens lillesøster er god på lyst brød 
og i mange kombinationer som for 
eksempel i en saltimbocca.
Oprindelsesland: Italien

¼ blok 3771 Vacuum/gas 1,8 kg

Parmaskinke u/ben
Den ægte Parmaskinke af top kvalitet, 
havsalt, det rigtige klima og masser af 
tid, er hvad der er brugt for at skabe 
dette rendyrkede naturprodukt. 

Oprindelsesland: Italien

Hel 3774 Vacuum/gas 8 kg

Sadelskinke m/peberkorn
Unik skinke, lavet efter en århundrede 
gammel opskrift fra Benedikte-munke-
ne. Den hele skinke har form som en 
sadel, deraf navnet, og er krydret med 
røde og grønne peberkorn.

Oprindelsesland: Italien

Hel 3785 Vacuum/gas ca. 3,5 kg

Bresaolo Punta d´anca Veltellina
Skive dia. ca. 90 mm  
Bresaolaen er mør med en sødlig 
smag. Råvaren er udsøgt okseinderlår, 
som lufttørres i op til 3 mdr. i Norditali-
ens friske bjergluft. God til forretter, 
salater, sandwich og snack.
Oprindelsesland: Italien

Hel 3777 Vacuum/gas 1,9 kg

Lomo lufttørret svinefilet
Skive dia. ca. 90 mm  
En lækkerbisken af en lufttørret, 
spansk kamfilet. Server Lomoen i me-
get tynde skiver sammen med oliven 
på salat, men kombinationsmulighe-
derne er mange.
Oprindelsesland: Spanien

Hel 3778 Vacuum/gas 1,1 kg

Pancetta tørsaltet bacon 
Skive type flad  
Modningen giver en smagfuld ople-
velse af brystflæsk, som er saltet og 
krydret. God til pastaretter, risotto eller 
brunch. 

Oprindelsesland: Italien

Hel 3776 Vacuum/gas 1,5 kg

Pancetta rulle, lufttørret bacon
Skive dia. ca. 80 mm  
Pancettaen snørres og lufttørres med 
lækre urter. Ristet Pancetta er god 
til grøntsags- og kartoffelsuppe, på 
æggekage eller i sandwich. 

Oprindelsesland: Italien

Hel 3779 Vacuum/gas 1,8 kg

Spegeskinke Baguette
Det er den perfekte melonskinke. De 
aflange skiver gør den også meget 
velegnet til sandwich. En sikker succes 
er at lægge lidt friske urter oven på en 
Skive, vikle denne om kyllingebryst og 
stege det i smør.
Oprindelsesland: Tyskland

Skiveskåret 3331 Vacuum/gas 500 gr 8 stk.
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Salami Chorizo Sarta  
”Hestesko”
Skive dia. ca. 20 mm  
Chorizo Sarta er hesteskoformet og er 
blandt andet krydret med hvidløg og 
paprika. 

Oprindelsesland: Spanien

Hel 3746 Vacuum/gas 200 gr

Salami Chorizo VELA  
extra dulce (mild)
Skive dia. ca. 80 mm  
Produceret efter gamle traditionelle 
forskrifter og giver en super smagsop-
levelse. 

Oprindelsesland: Spanien

Hel 3745 

 

Vacuum/gas 1,7 kg

Salami Chorizo VELA  
extra (STÆRK)
Skive dia. ca. 80 mm  
En lufttørret paprikapølse med højt 
kødindhold, som har en let-sødmefyldt 
smag. God i kombination med noget 
sødt.
Oprindelsesland: Spanien

Hel 3757 Vacuum/gas 1,7 kg

Salami Chorizo kalkun 
Skive dia. ca. 80 mm 
Sammenlignet med en ordinær chorizo 
har vi her en fedtfattig udgave, som er 
lavet udelukkende på kalkunkød.

Oprindelsesland: Spanien

Hel 3747 Vacuum/gas 1,6 kg

Salami Chorizo Rosario Brunch
MASSER AF SMAG 
Chorizo Rosario er beslægtet med 
vores Chorizo Cocktail & BBQ pølser, 
men er noget større. Den er en natur-
lig og lækker del af mange brunch- og 
frokostretter.
Oprindelsesland: Spanien

Hel 3748 Vacuum/gas 4 x 62,5 gr 12 pakker

Salami Mini Grignotons 
Nature
En klassisk fransk variant som er helt 
uimodståeligt sammen med et glas 
rødvin og tern af Emmentaler.

Oprindelsesland: Frankrig

Hel 3749 Vacuum/gas 10 gr 500 gr

Salami Mini Grignotons 
Parmesan
Overfladen med parmesan mærkes 
tydeligt og harmonerer godt med de 
tørrede Grignotons.
 

Oprindelsesland: Frankrig

Hel 3750 Vacuum/gas 10 gr 500 gr

Salami Mini Grignotons 
Provancal
En lækker saftig Grignoton med en 
utrolig eksplosion af lækre Provencale 
krydderier. God som en lille snack, eller 
med en let salat, hvor der lige mangler 
det sidste pif!
Oprindelsesland: Frankrig

Hel 3751 Vacuum/gas 10 gr 500 gr
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Salami Mini Grignotons 
Peber
Grignotons tilført et spark ekstra per-
sonlighed i form af groftkværnet sort 
og hvid peber. Serveres f.eks. sammen 
med grøn salat med vinagrette, frisk 
mango og skiver af gedeost.
Oprindelsesland: Frankrig

Hel 3753 Vacuum/gas 10 gr 500 gr

Salami Mini Grignotons 
Chorizo
Mini Chorizoen har en slående lighed 
med tilsvarende Grignotons fra Giro-
na-området i det nordlige Spanien.

Oprindelsesland: Frankrig

Hel 3754 Vacuum/gas 10 gr 500 gr

Salami Le Bridé
Skive dia. ca. 100 mm  
Le Bridé er fremstillet af nøje udvalgt 
magert svinekød og naturmodnet i 8 
uger. Salamien har en blød konsistens 
og den særlige aroma skyldes tilsæt-
ning af brændevin før modning.
Oprindelsesland: Frankrig

Hel 3739 Vacuum/gas 2,8 kg

Salami Lé Menagé
Skive dia. ca. 50 mm 
Her har vi en 7 ugers natur-modnet 
Saucisson pur Porc med muskat og 
hvidløg. Fremstillet af de bedste råva-
rer, fyldt i naturtarme og modnet. 

Oprindelsesland: Frankrig

Hel 3741 Vacuum/gas ca. 1,4 kg

Salami Rosette de Lyon
Skive dia. ca. 8,5 cm 
En klassiker af typen ”Saucisson Sec” 
fra bjergregionen omkring Lyon. Den 
har en mild smag af hvidløg og en 
modningsproces på otte uger, hvor 
Rosetten udvikler sin delikate smag.
Oprindelsesland: Frankrig

Hel 3740 Vacuum/gas ca. 2,2 kg

Salami Ventricina Piccante 
(chili)
Skive dia. ca. 90 mm 
Chilismagen er markant og giver en 
kraftfuld salami, som er velegnet til et 
godt ostebord eller som topping på 
pizza.
Oprindelsesland: Italien

Hel 3752 

 

Vacuum/gas 2,9 kg

Salame Milano
Skive dia. ca. 90 mm 
En af de mest spiste salamier i Italien 
er fremstillet på magert kød og ryg-
flæsk med en mild krydring. Salame 
Milano har en modningstid på 8 uger.
 
Oprindelsesland: Lombardiet, Italien

Hel 3755 

 

Vacuum/gas 1,6 kg

Salami Spianata Romana dolce 
Skive type blok 
Naturtarme fyldes med fars fra magert 
kød, som lægges i pres og modnes. 

Oprindelsesland: Italien

Hel 3743 Vacuum/gas 1,4 kg
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Salami Finocchiona (fennikel)
Skive dia. ca. 90 mm 
Fennikelfrø giver en meget unik og 
lækker smag, som harmonerer rigtig 
godt med kød. Kan med fordel serve-
res med oliven og brød eller til brunch 
eller sandwich.
Oprindelsesland: Italien

Hel 3744 Vacuum/gas 2,9 kg

Salami Napoli grov (nostrano)
Skive dia. ca. 90 mm 
En ”bonde”-salami fra det sydlige 
Italien. Traditionelt fermenteret og 
modnet og har en dejlig, mildt krydret 
smag. Bedst i tynde skiver og kan f.eks. 
serveres med kogte artiskokhjerter.
Oprindelsesland: Italien

Hel 3756 Vacuum/gas 1,4 kg

Salami m/trøfler
Skive type blok 
Både den langsomme modning og den 
sorte trøffel fra Norcia er årsag til den 
ekstra udsøgte og intense smag.

Oprindelsesland: Italien

Hel 3742 Vacuum/gas ca. 1,5 kg


