
Kursus i weekend lørdag! (dag 1) 
Kødet købes på forhånd da det skal i saltlage og forbedredes. Denne proces snakker vi 
om mens vi lærer lidt om rygning. Det kød som er saltet bruger vi både lørdag og søndag. 
Det er en god ide og tage en lille notesbog med til at skrive fif og små tricks ned i. Vi vil på 
den ene rygeovn lave noget kød som  vi bruger til frokost. 
 
 
Dagen starter lørdag 20 juni 2020 kl. 09.30 Strandlyst 13, 8700 
Horsens. Bag ved forum Horsens. Kurses afholdes kun hvis der er 
min. 10 tilmeldinger grundet eller kan prisen ikke holdes lav. 
PRISEN ER FOR BEGGE DAGE KR. 250.- 
Kursusdag 1. 
• Vi starter med at snakke om saltlage og tørsaltning. 


• Vi tager nu bacon op af saltlagen og tører den. og gør den klar til brug. Den 
bacon vi laver er mellemrøget, det vil sige at den ryges i varme på 50.grader. 
Bare rolig den bliver lækker og smager som en drøm.


• vi starter rygningen op med røg og kigger her på forskellige metoder. Så som 
hvad er er forskellen på flis, muld og piller?


• Vi starter en rygeovn op med oksekød med varmrøgning i 3.5 time hvor vi laver 
røget lårtunge til spisning til frokosten. Frokosten består af Salat, brød, 
kartoffelsalat, vores røget kød.


• Efter frokost kigget vi på udstyr og krydderier. Og snakker om brugen heraf. Her 
vil vi også snakke om saltlage med krydderier og øl samt friske krydderier. 
Kogning af ens saltlage osv..


• Vi pakker bacon på køl og gør det klar til rygning søndag! 

• KL. 16.00 dagen slutter

Bacon på egen rygeovn (alm. røget, saltet bacon)




Kursusdag 2.  søndag den 21 juni 2020 Kl. 09.30  
kan efter aftale være lidt tidligere med rundstykker og hjemmelavet 
pålæg, dette aftales lørdag!


Vi skal have gang i det oksekød som vi lagde i saltlage igår lørdag. 
Vi skal nu lave en røget roastbeef som bliver perfekt rød og stegt 
på ydersiden. Vi skal også lave vores pastrami færdig.


• Vi starter med at tage okselårtungen op af saltlagen og tører den 
godt af, og krydder den herefter med pepper. Husk den pepper 
du bruge skal være en du kender for ellers kan smagen blive 
enten flad eller meget stærk. 


• Vi putter nu roastbeefen i rygeovnen og rygger den. den skal 
have 6 timer. eller 12 ved koldrygning og så færdiggøres den på 
grill eller sous vida. Vi varmeryger roastbeefen så den bliver klar 
til smagsprøver og pålæg. Kødet skal i ovnen kl. 10-10.30


Roastbeef. 



Pastrami  

• Patramien er i en saltlage med øl og krydderier og masser af 
paprika. Den skal nu op og tøres af og rulles, smøret i paprika og 
så i rygeoven på lav varme 58 grader i 3 timer. og smøres en til to 
gange med paprika i olie.


• Når den er røget, så skal den i vacum pose og koges ved svag 
varme i 2 timer. (put røget paprika i posen det forstærker smagen 
af rygningne)


• Når vi nu er færdig med pastramien, bør vi også være tæt på at 
være færdig med roastbeefen, bacon blev færdig igår. Så vi 
smager nu på det vi har lavet og alle får noget med hjem


• Du får 1.stk. bacon med hjem, du får 1. stk. roastbeef med hjem, 
du får 1.stk. pastrami med hjem. Du får opskrifter med hjem alle 
tre ting vi har lavet.


Pastrami 

Ønsker man efter dette kursus at lære noget mere om rygning og 
fremgangsmåde. Så aftaler jeg gerne en weekend med jer om dette.


Jim Heller Damgaard


