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De volgende 
generatie 
worstenbroodjes!

Ingrediënten

Dagvers gehakt (Evlier Butchers 
Best met 3 mm plaat) 1 kg
Melk 100 g
Evlier Lianta Q 20 g
Evlier Deco Ceviche

Bereiding

Dagvers gehakt mengen met Lianta Q en melk.
Kant en klaar worstenbroodje vullen met deeg in 
wergwerpspuitzak of grote hoeveelheden met vulbus.
Uiteinden bestrooien met Deco Ceviche.

Vers verkopen of voorbakken in oven 25 minuten op 
120°C

Evlier Lianta Q: Voor binding van charcuterie en gehaktproducten.
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  RECEPT: Worstenbroodje



Ingrediënten

Varkensvlees (V1) 4 kg
Keelspek (V6) 4 kg
IJswater 2 l
Evlier Nitrietpekelzout 170 g 
(17g/kg)
Evlier Grillworst  550 g (55g/kg)
Evlier Roll-in Red

Bereiding
Varkensvlees en keelspek door grove plaat draaien en samen 
goed mengen met het water en de hulpgrondstoffen.
Alles doordraaien door de 3.5 plaat en nogmaals goed mengen. 
Afvullen in doorzichtige steriele darm kal. 40.
30 min. koken op 75°C., koel af in koud water en volledig laten 
afkoelen in de koelkast. Darm verwijderen en bestrooien met 
Roll-in Red kruiden. 15 min. grillen op 120°C. 
De grillworsten zijn nu klaar voor verkoop
Afwerking: Door de Roll-in Red kruiden rollen
 

  RECEPT: Pur Porc in Donutvorm 
Ingrediënten

Licht bevroren, vast buikspek 3 kg
Of
2/3 licht bevroren varkensvlees 
(schouder) 
1/3 bevroren bandspek 
Evlier Pur Porc Complet 120 g 
(40g/kg)
Nitrietpekelzout 60 g (20g/kg)
Keukenzout 24 g (8g/kg)                                                                                   
Evlier Salami Protect

Bereiding
Meng het vlees met Pur Porc Complet. Voeg het keukenzout 
en NPZ toe en meng nogmaals tot het goed gemengd is. Draai 
het geheel door 4 of 5 mm plaat en vacumeer het deeg om een 
vast geheel te vormen zonder luchtbellen. Neem bolletjes deeg 
van 140 g en rol deze uit tot de dikte van de donut en duw deze 
in de vorm tot een mooie vorm. Plaats de vorm onafgedekt 5 
dagen in de koelkast. Haal de donuts nu uit de vorm, en be-
strooi ze volledig en gelijkmatig met Salami Protect. Plaast de 
donuts, op een rooster, onafgedekt in de koelkast voor mini-
maal 3 dagen, of totdat er een witte kleur verschijnt. De Pur 
Porc donuts zijn nu klaar voor verkoop.

  RECEPT: Grillworst met Roll-in red

Evlier Butchers Best: Mix voor het kruiden van gehakt en verse worst.

Blindproeverij kroont “Butchers Best” tot beste worstmengeling!




