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Fremstilling af hjemmelavet rullepølse
Rullepølse kan laves af andet fra grisen end slaget fra brystflæsk. Nakkefilet er
mere mager og mere mør, og kræver lidt mindre kogetid.
Lad evt. slagteren hjælpe med at skære rullepølsen til, eller køb f.eks. rullesteg på
tilbud, den er lavet af slaget.
Først saltes rullepølsen fra dag til dag. Drys slaget med lidt salt indvendig og rul
den sammen. Læg den i en 13-15 saltegrader Lage (150-180 gr. pr. liter) og lad
den stå tildækket i køleskabet natten over. Den kan godt stå i køleskab flere dage
før den koges, men salt den straks 12-14 timer for holdbarheden.
Skyl rullepølsen let i koldt vand, og krydr den efter ønske.
Drys gelatine på hele den indvendige flade af rullepølsen, eller dæk den med tørre
blade af husblas, som er samme produkt, der gør at rullepølsen hænger sammen.
Hvad rullepølsen krydres med kommer an på smag og temperament. Her er et par
forslag :
Den traditionelle : 4 dele sort peber, 1 del stødt allehånde, evt. lidt stødt
ingefær. Revet ell. Finthakket løg. Brug ca. en strøget spiseskefuld blandet
krydderi til 1 kg. rå rullepølse.
Peber rullepølse : Som ovenfor, men drys lidt grofthakket blandet peber ( 4 ell.
”5 slags peber”) indeni og gnid det ind i rullepølsen udenpå. Rul den ind i
husholdningsfilm før du lægger den i kogestykket.
Persillerullepølse : Krydr med lidt hvid peber og rigeligt hakket persille.
Sønderj. Kommenspølse : Krydr med sort peber, evt. lidt ingefær, og ca. 1
strøget spiseske spidskommen.
Snør rullepølsen sammen med bomuldsgarn.
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Hvis du koger rullepølsen i en kogepresse, pakkes den i et kogestykke.
Kogestykket skal helst være bomuld og kan være et udtjent viskestykke, brug ca.
35x35 cm. Læg rullepølsen diagonalt, og fold først hjørnerne ind over
rullepølsens ender, læg derefter den ene snip over rullepølsen og stram den sidste
snip henover og under rullepølsen. Læg rullepølsen så den hviler på det sidste
stykke af slaget.
Sæt skruerne i pressens underdel, så de 2 korte ombuk vender nedad, og sæt den
på bordet. Læg rullepølsen på og anbring derefter overdelen. Pres overdelen af
formen godt til, og skru vingemøtrikkerne ned.
Nu er rullepølsen klar til at koge. Sæt kogepressen i gryden i varmt vand, og kog
efter anvisningen herunder. Når kogetemperaturen er nået, sættes kogetiden.
Der bør være min. 2 cm. vand over pressen/rullepølsen.
Efter smag kan kogevandet tilsættes urter og krydderier, men det er ikke
nødvendigt. Kogevandet bør ikke tilsættes salt.
Kogetemperaturen betyder meget for det færdige resultat. Ved lavere temperatur
er der mindre svind, og den færdige rullepølse er med mere smag, og mindre tør.
Rullepølse af slag, ca. 1,25 kg. koges ca. 1 1/4 time v. 95-100º,
ca. 1 1/2 time v. 85-90º .
Rullepølse af nakke, ca. 1,25 kg. koges ca. 1 time v. 95-100º,
ca. 1 1/4 time v. 85-90º .
Efter kogning skal rullepølsen afkøle i gryden, før den efterpresses, og sættes i
køleskab. Sæt evt. gryden i koldt vandbad, det giver bedre holdbarhed for både
suppen og rullepølsen. Lad suppen køle ned til 55-45º, efterpres rullepølsen, og
sæt den derefter i køleskab på en tallerken eller underskål.
Efter årstiden kan suppen fra alm.- og persillerullepølse anvendes til
grønsagssuppe ell. hurtige gule ærter.
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