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At fremstille sine egne pølser er ikke så svært, som man skulle tro. Med ganske enkle midler kan enhver kaste
sig over pølsemageriets ædle, men glemte kunst.
Hjælpen til at komme i gang kan man hente i denne første kogebog på dansk, der giver anvisninger på,
hvordan man kan tilberede sine egne velsmagende pølser. Bogen er spækket med de bedste grundopskrifter,
som man selv kan variere efter personlig smag. Bogen er forsynet med en historisk beskrivelse af dansk
pølsemageri - der altid har hentet inspiration fra det store udland - og derudover beskriver den alt om hygiejne,
teknik, råvarer og konservering. Forfatteren har i 25 år har oparbejdet en elementær viden og erfaring om
emnet og har desuden “stået i lære hos sin svigerfar, der var slagter og pølsemager.
Gårdbutik, café, pølsemageri, fritgående dyr … Slagter Storm er en moderne slagterforretning, med kvaliteten
i højsæde. Vandløb og rekreative værdier i fokus – men problemerne med overløb og højt grundvand er
langtfra løst… Lejre Mikropølsemageri Vi har vort eget pølsemageri. Lidt om C.
Direkte nummer til slagter 55 53 29 25, delikatesse 55 54 60 10 tryk 2. Kontakt os og hør nærmere ☎ Vi

indrømmer gerne, at vi er en lidt speciel outdoor butik. Udover, at vi er Danmarks førende specialbutik med
udstyr til hjemmerøgning, pølsemageri og bålmad og har haft over 3000 på vore populære kurser, så er vi også
leverandør til naturbørnehaver, naturskoler og andre af bålgrej og udstyr til natur-undersøgelser m. Vi
forhandler et stort udvalg af dansk kød af høj kvalitet til gode priser. Vi sælger hjemmelavet pålæg og lækre
røgvarer fra eget pølsemageri. Nogle tror, at det er noget, man ikke kan lave selv, men stadig flere ved og har
erfaret, at man sagtens kan røge sin egen bacon og meget, meget andet. Vi har fokus på dyrevelfærd med
udgang i det enkelte type dyr og det giver kødkvalitet. Egen slagtning, pølsemageri samt røgeri, hvor alt kød,
pålæg og pølser er hjemmelavet og af høj dansk kvalitet. Vi laver mange forskellige slags røgvarer, pølser og
pålæg som laves fra bunden med vore egne opskrifter. Kontakt os og hør nærmere ☎ Vi indrømmer gerne, at vi
er en lidt speciel outdoor butik. dk. +45 9713 1800 Mail: adm@moltrup. Velkommen i stensved slagtehus og
stubbekøbing slagtehus. Køb mad ud af huset hos os i Herning ved Holstebro.
Vi tilbyder slagtning og partering samt udskæring at grise, kreaturer og lam. Køb mad ud af huset hos os i
Herning ved Holstebro.

