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INSTRUKTION TIL TILBEREDNING  
OG OPBEVARING



GREEN DOG PØLSE

Pølserne leveres løsfrosne i kartoner. De skal på frost med det samme og skal 
håndteres forsigtigt, så pølserne ikke knækker. 

OBS: GREEN DOG pølser har ikke skind, og skal derfor tilberedes frosne. 

Det er vigtigt, at kartonet med pølserne holdes lukket,  
så der ikke sker frostskader. 

Avend særskilt pølsetang til håndtering af GREEN DOG pølser. 

GREEN DOG pølser steges altid på silikonemåtte. Brug evt. vegetabilsk 
 fedtstof, det giver et ekstra sprødt look.

GREEN DOG pølser bliver bløde når de tør op under tilberedningen. Vær derfor 
forsigtig når du vender dem. Når de er varme, er de mere robuste. 

Pølserne skal inden servering opnå en kernetemperatur på min. 75°C,  
hvorefter de skal varmholdes mellem 65°C og 75°C.  

Sæt pølseristeren på 110°C for den rette temperatur til varmhold. 

Brug et termometer for at sikre den rette temperatur. 

Husk at sætte et pandeskilt ved GREEN DOG pølserne. 

Vend GREEN DOG pølserne jævnligt og forsigtigt under  
tilberedningen og inden servering. 

Du kan tilberede GREEN DOG pølser på 4 forskellige måder: 
1) Pølserister 150°C - Læg det ønskede antal GREEN DOG pølser på  silikonemåtte. 
Tilsæt lidt vegetabilsk fedtstof, og tilbered pølserne i ca. 75 min. 

2) Pølserister 200°C - Læg det ønskede antal GREEN DOG pølser på silikonemåtte. 
Tilsæt lidt vegetabilsk fedtstof, og tilbered pølserne i ca. 35 min.

3) Varmluftsovn 230°C - Læg det ønskede antal GREEN DOG pølser i gastrobakke eller 
lignende. Anvend bagepapir og tilsæt lidt vegetabilsk fedtstof.  
Tilbered pølserne i 13 min. 

4) MerryChef ovn – 50 sekunder på et gennemsnitlig program, 75% mikrobølger  
og 75% varmluft.

Uanset hvilken tilberedningsmetode der vælges, kan pølserne varmholdes i op til 
3 timer på pølserister ved 110°C. Ligger pølserne i længere tid, forringes kvaliteten. 

TILBEREDNING OG OPBEVARING

Kernetemperatur 750

Husk saerskilt polsetang

Steges pa silikonematte

GREEN DOG BRØD OG DRESSING

Anvend polsetang eller handsker

Varm brodene i ca. 75 sek ved 2200

GREEN DOG brød leveres frosne i kartoner. Det er vigtigt, at de kommer på 
frost straks efter levering. 

GREEN DOG brød indeholder 15% spinat, hvilket giver den  
karakteristiske smag og farve. 

Tag kun det antal brød ud som forventes solgt i løbet af dagen og læg dem i 
en plastikpose. 

Lad brødet tø op i posen i 1-2 timer ved stuetemperatur.  

De optøede brød kan holde sig i 48 timer på køl og 24 timer ved  
stuetemperatur i tætsluttet pose. 

Tag de optøede brød direkte fra posen til brødvarmeren og husk at lukke 
posen igen. 

Anvend pølsetang eller handsker ved håndtering af GREEN DOG brød. 

Når brødene er optøet må de ikke indfryses igen, det  
forringer kvaliteten. 

Varm brødene i klaprister ved 220°C i ca. 75 sek. 

Brug 30-40 g GREEN DOG dressing.  

Doser GREEN DOG dressingen  i brødet før pølsen kommer i. 

Dressingen kan opbevares uåbnet ved stuetemperatur (under 25 grader) indtil  
Bedst før dato. 

Åbne dressinger er holdbare i 14 dage på køl og 7 dage ved stuetemperatur. 

GREEN DOG dressingen må ikke udsættes for frost eller direkte sollys.
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Husk at lukke posen igen



DEN NYE KLASSIKER
GREEN DOG pølser tilberedes (se vejledning).
 
GREEN DOG brød tilberedes (se vejledning). 

Brødet kommes i den tilhørende hotdog pose.  
Anvend en pølsetang. 

GREEN DOG dressing kommes i brødet. 

Pølsen kommes i brødet. Anvend en tang. 

SÅDAN GØR DU

DET SKAL DU BRUGE
1 GREEN DOG pølse.
 
30-40 g. GREEN DOG dressing.
.
1 GREEN DOG brød.

1 GREEN DOG hotdog pose.

Skab et overblik over hvor mange GREEN DOG pølser der sælges,
så du undgår spild og udnytter kapaciteten bedst muligt.

Læg mærke til, hvornår på dagen, der er travlhed. Det vil typisk være i  
perioden fra kl. 11-14, fra kl. 15-18 og måske senere på aftenen.

Hav altid varme pølser parat op til de travle perioder.

Håndter pølser og brød forsigtig så de ikke knækker.  
På den måde mindsker du spild.  

Husk pandeskilte så dine kunder tydeligt kan se, at I har et  
100% plantebaseret alternativ til den franske hotdog. 

FÅ ET OPTIMALT FLOW  
PÅ PØLSERISTEREN

Husk at bruge silikonemåtte, så GREEN DOG pølser  
ikke blandes med alm. pøsler. 

Silikonemåtterne anvendes ved temperaturer
varierende fra -40C til +280C.

Brug ikke skarpe genstande på formen, da de kan 
ødelægge produktets funktionalitet. 

Måtterne kan vaskes i hånden i varmt vand med  
mild sæbe, og kan skrubbes med en blød børste eller  
i opvaskemaskine.

Måtterne bør rengøres regelmæssigt, da opbygning  
af fedt i produktet, reducerer slipevnen.

BRUG OG RENGØRING  
AF SILIKONEMÅTTE


