
„…dobrze wykonany wyrób w postaci konserwy słoikowej z powodzeniem 
można przechowywać nawet kilka miesięcy w temperaturze pokojowej” 

Kiełbasa słoikowa – wielkie odrodzenie przeżywa obecnie wszelaka żywność, którą możemy 
przygotować sami w domu. Fast food odchodzi do lamusa lub staje się bardziej wykwintnym. Większość 
ludzi zaczyna czytać etykiety produktów na…  

www.blog.fimple.tv

KIEŁBASA SŁOIKOWA

DODATKI NA 1 KG GRAMATURA

Peklosól 16 g

Pieprz czarny mielony 2 g

Majeranek 2 g

Czosnek 4 g

Gałka muszkatołowa 1 g

Mąka ziemniaczana 50 g

Żelatyna 10 g

Woda 150 g

Receptura

www.fimple.tv Zrób to po swojemu
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SUROWCE WIEPRZOWE WAGA ROZDRABNIANIE

Karkówka 1000 g Szarpak (nerka) lub mniejsze

Słonina  
bez skóry 300 g Sitko 8 -14 mm

Sposób wykonania 
Mielimy osobno   karkówkę i słoninę. Do zmielonej karkówki dodajemy peklosól i zostawiamy na godzinę w 
temperaturze pokojowej. Po godzinie dodajemy resztę przypraw i dodatków. Po wymieszaniu dodajemy 
słoninę. Po 10 minutach jeszcze raz mieszamy i wkładamy do słoików zostawiając 2 cm wolnego miejsca od 
góry. Słoiki poddajemy tyndalizacji. 

Tyndalizacja małych słoików 350 ml: 

Pierwsze gotowanie (I pasteryzacja): Słoiki wstawiamy do garnka z wodą i gotujemy  40 minut od zagotowania 
się wody. Po zakończeniu gotowania zostawiamy słoiki w wodzie lub wyjmujemy z garnka. Słoiki koniecznie 
zostawiamy w temperaturze pokojowej do następnego gotowania!
 
Drugie gotowanie (II pasteryzacja): Po minimum 24 godzinach od zakończenia pierwszego gotowania, 
gotujemy kolejny raz   40 minut od zagotowania się wody. Po zakończeniu gotowania zostawiamy słoiki w 
wodzie lub wyjmujemy z garnka. Słoiki koniecznie zostawiamy w temperaturze pokojowej do następnego 
gotowania! 
  
Trzecie gotowanie (III pasteryzacja): Po minimum 24 godzinach od zakończenia drugiego gotowania, gotujemy 
kolejny raz   40 minut od zagotowania się wody. Po zakończeniu ostatniego gotowania jak najszybciej 
schładzamy słoiki wlewając zimną wodę do garnka ze słoikami (po ściance garnka, nie lać zimnej wody 
bezpośrednio na gorący słoik!) lub schładzamy zimnym powietrzem do temperatury poniżej 8°C. 

Kiełbasa słoikowa wykonana zgodnie z powyższą recepturą i przy zastosowaniu maksymalnej dbałości o 
higienę pracy, może być przechowywana ponad 6 miesięcy w temperaturze pokojowej.

Tyndalizacja (pasteryzacja frakcjonowana) – metoda konserwacji żywności, która polega na trzykrotnej 
pasteryzacji, przeprowadzanej co 24-48 godzin. 
Mechanizm działania:  

• pierwsza pasteryzacja zabija główne formy wegetatywne bakterii, nie jest w stanie zabić niektórych 
form przetrwalnikowych;  

• po upływie doby w temperaturze pokojowej pod wpływem impulsu termicznego, z przetrwalników 
rozwijają się kolejne wegetatywne formy bakterii, które giną podczas drugiej pasteryzacji; 

• trzecia pasteryzacja zabija resztki pozostałych form bakterii.
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