
Gi’ dit køkken  
et strejf af  
stærk, dansk  
tradition

Forny smagen i dine retter 
og få tips og ideer til at 
eksperimentere med den 
gode, klassiske ingrediens, 
som sennepsmesteren  
fra Bähncke har skabt



Senneppen blomstrede op som ingrediens i 12-1300-tallet – både i 

den almindelige husholdning, i klostre og ved hoffet. I de fornemste 

kredse var der sågar en mustardarius – en sennepsmester – som stod 

for dyrkning, formaling, blanding og tilsmagning af det enestående 

krydderi. 

Bähnckes sennepper har hver deres karakter, som er skabt med de 

klassiske enkle midler – om end det er noget af en kunst, at fremelske 

de helt rigtige smagsnuancer. 

En enkel og fornem kunst

Sennep laves af helt enkle råvarer – nemlig sennepsfrø,  

eddike, vand, salt og eventuelt sukker og krydderier.  

Senneppens smag og karakter bestemmes især af  

formalingen (fra fint til groft) og balancen mellem  

de tre typer frø, som bruges.

  Gule frø er milde og de mest almindelige

  Orientalske frø er små, stærkere og lidt bitre

  Brune frø er store og giver den stærkeste smag

Ny inspiration på  
et klassisk grundlag 
Sennepsplanten har rødder helt tilbage til oldtiden. I Danmark går 

senneppens historie i den danske madtradition tilbage til middel-

alderen. Men tradition er ingen hindring for fornyelse.

Bähncke har udviklet dansk kvalitetssennep i mere end 150 år.  

Og Bähnckes sennepskoncept baner vejen for nye smags- 

oplevelser og mangfoldige anvendelsesmuligheder i det  

professionelle køkkens serveringer. 

Nemt og populært
I 1858 introducerede sennepsmester Wilhelm Bähncke sin  

færdigrørte sennep og gjorde med ét hverdagen meget nemmere  

i de danske køkkener. Slut med selv at kværne, udbløde og til-

smage. 

Og med fastfoodens fremmarch fra 1920’erne blev sennep et af 

de foretrukne tilbehør. Men senneppen har meget andet at byde 

på – og vi vil gerne slå et slag for Bähnckes sennepper som den 

traditionsrige, danske ingrediens, der med få midler kan sætte et 

spændende og lækkert præg på stort set alle retter.



Se flere opskrifter her

Sennep – med masser  
af muligheder
Her er et par bud på, hvad du kan bruge sennep til – 

men lad dig også inspirere af de mange opskrifter 

med sennep på www.lunchclub.dk:

  I saucer og stuvninger

  I sammenkogte retter

  Som dip til kød og fisk

  Til glasering

  I dressinger

  I marinader til kød

  I gratin og æggefyld (tærter,  
æggekage …)

  I stedet for smør/fedt  
under pålæg

  Som smagsgiver til mayon- 
naise, cremefraiche, fløde  
eller smør

 Lav dine egne smags- 
 varianter og chutney  
 – se vores tip nedenfor!

Skab selv dine egne variationer 

Vinaigrette dressing: Rør din egen vinaigrette dressing af 2 spsk 

hvidvinseddike, 1/3 dl olivenolie, 1 tsk. Bähncke Dijon Sennep, salt og hvidt peber. 

Bruschetta med tomat & serrano: Hak tomater og dryp af. Rør 

tomatkødet med Bähncke Dijon Sennep, knust hvidløg og smør det på ristet 

brød. Læg en skive serranoskinke på brødet og pynt med grønt.

Sennepspesto: Blend din egen sennepspesto af ristede pinjekerner, olivenolie,  

Bähncke Taffel Sennep, hvidvinseddike, citronskal og basilikum. Til kartofler, kød 

og pasta.

Æble-løgchutney: Kog små løg skåret i tynde både, madæbler i tern, citron-

saft og lidt hvidvinseddike indtil løgene er møre, ca. 20 minutter. Tilsæt sukker, 

Bähncke Taffel Sennep, hvidvinseddike, tomatpure, akaciehonning, kanel,  

cayennepeber og salt – og lad det simre yderligere 20 minutter til det tykner.  

Til kød, sandwich, ris og ost.

Æbleflæsk: Steg bacon sprødt, læg det på fedtsugende papir og kassér det 

meste fedtstof. Brun løg i tynde skiver møre i resten af fedtstoffet og drys med 

lidt salt. Steg æblebåde gyldne og smag til med Bähncke Grov Sennep, brun 

farin, salt og peber. Anret, drys med persille – dertil rugbrød og sennep.

Løgmarmelade: Brun zittauer- og rødløg skåret i både i smør ved lav varme,  

ca. 4 minutter. Tilsæt rød balsamicoeddike, rørsukker, Bähncke Taffel Sennep, 

timian og laurbærblade. Lad simre og smag til med salt og peber. F.eks. kold 

eller varm til kød.



Glæd dig til ny inspiration til dine serveringer.  

Lad senneppen give det sidste pift. Og prøv vores ideer 

til, hvordan du skaber dine egne sennepsspecialiteter. 

Med Bähncke og lidt fantasi får du endnu mere  

ud af arbejdet i dit køkken. Bähnckes sortiment til 

foodservice og det professionelle køkken omfatter fire 

klassiske varianter med masser af anvendelses- 

muligheder – i praktiske bøttestørrelser.

Se flere produkter her

Varenr. 373001 

1 KG GROV SENNEP
Varenr. 373002 

1 KG DIJON SENNEP
Grovmalet og let saltet. 
En frisk og stærk grov 
sennep med rene 
sennepsnoter uden 
sødme.

Cremet, syrlig og pikant 
krydret dijonsmag med et  
strejf af fine franske 
fornemmelser.

Let grovmalet og syrlig 
dansk klassiker. En 
bundsolid mestersennep 
med traditionerne i 
behold.

Varenr. 10373 
1 KG ARFFMANNS  
SENNEPKlassisk dansk, cremet,  

let syrlig – meget alsidig.  
En mesterlig senneps-
komposition med et 
afdæmpet udtryk og 
afbalanceret smag.

Varenr. 1142

1 KG TAFFEL SENNEP

Foodservice 
Hørsvinget 1-3  
DK-2630 Taastrup
Tlf.: 43 58 93 00
www.orklafoods.dk

http://www.orklafoods.dk

