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och det bildas en korvemulsion. Denna 
sprutas sedan i en konsttarm. Korvarna 
hängs in i skåp där de röks något och ko-
kas i ånga till 72 graders innertempera-
tur. Efter nerkylning skalas korvarna och 
vakuumpackas. 

Korvar som Strasbourg och Knaki är 
alltså skinnfria när de säljs. Emulsions-
korvar är redan kokta och behöver bara 
värmas före serveringen. 

När det gäller emulsionskorvar är det 
viktigt att kolla köttinnehållet. Stras-
bourg innehöll 80 % kött och Knaki 74 %.  
Fettinnehållet var respektive 26 % och 
25 %. Så kommer det att förbli under till-

dan sprutas korvmassan in i en  svin-
tarm.  Korven ser fet ut men vid stek-
ningen magrar den en hel del och blir 
definitivt betydligt tunnare än de färdig-
kokta korvarna. Den som vill kan annars 
köpa en Brasse maigre som håller 12 % 
fett. Positivt är också att råkorvarna of-
tast inte är så salta. Saltinnehållet bör 
inte vara högre än 1.8 %. Sedan kan det 
ingå små mängder av ingredienser med 
E-nummer som är gemensamt godkän-
da inom EU för att användas i korv. (Se 
faktaruta) 

Korvar med smak
Min absoluta favorit är Toulousekorven 
som är tjock. Chipolata kommer som 
nummer två och är en smal korv och med 
minst lika högt köttinnehåll som Toulou-
sekorven. Chipolata finns också med tim-
jan som ger extra god smak. Den är defi-
nitivt godare än chipolata med blandade 
örter. En annan köttrik korv är Brats. 

Merguez är en annan smal kryddig rå-
korv som oftast innehåller både nöt- och 

En fransk grillfest ska vimla av olika sorter och inte minst ska gallret vara stort och inbjudande 
för både ögat och näsan. Som här. Foto: Varaine, Wikimedia

Toulousekorv kompletterad med en mustig tomatsås 
och frites sätter fart på gommen och smaklökarna...

Garanterat! Foto: Wikimedia

Råa korvar
Råkorvarna är bäst och bland dem är 
Toulousekorven en höjdare. Helt avgö-
rande för en korvs kvalitet är köttinne-
hållet. Läs därför alltid innehållsdekla-
rationen och kolla köttinnehållet som 
ska vara så högt som möjligt. Det är 
det man betalar för. Kryddorna kan va-
riera efter tillverkare. Toulousekorven 
innehåller nästan bara kött, hela 91 %  
grovmalet griskött. Resten är vatten 
så att korvmassan blir lättare att fylla i 
korvskinnen och att korven får lagom 
saftig konsistens efter stekningen. 

Tillverkningen av råkorvar är enkel. 
Det malda köttet blandas med vatten, 
salt och kryddor i en stor blandare. Se-

Är du trött på den menlösa svens-
ka falukorven? Invig grillsäsong-
en med att testa en Toulousekorv 
med smak av timjan eller en 
kryddstark Merguez av nöt- och 
lammkött.

Det finns fler 
än falukorvar att bita i

lammkött och kallas då Merguez veri-
table. Den jag testade innehöll dubbelt 
så mycket nötkött som lammkött, totalt 
cirka 77 % men också nötfett. Det finns 
Merguez med högre köttinnehåll och 
därmed högre kvalitet både vad beträffar 
konsistens och smak. I ett mindre snabb-
köp hittade jag Perougina, en knubbig 
korv med både vitt vin och vitlök i in-
gredienslistan. Den var inte så förförisk 
i smaken som det lät och det fanns ingen 
uppgift om mängden kött på etiketten. 
Den skulle jag inte köpt! 

Rökta och färdigkokta korvar  
Det finns ingen anledning att köpa fär-
digkokta korvar om man inte speciellt 
längtar efter en varmkorv eller grill-
korv. Det är heller inget stort sortiment 
i Frankrike.  

De kallas på fackspråk för emulsions-
korvar och tillverkas efter en helt annan 
metod än råkorvarna. Råvarorna satsas i 
en så kallade snabbhack där knivar med 
stor hastighet finfördelar ingredienserna 
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lagningen. En emulsionskorv 
magrar inte under stekningen. 

I Knaki är köttet ersatt med 
ärtprotein, mjölkpulver, ve-
tekli för att göra den billiga-
re men absolut inte bättre. I  
kyldiskarna hittar man också 
olika cocktailkorvar. De har 
genomgående sämre kvalitet 
än Strasbourg och kvaliteten 
börjar närma sig de svenska. 

En annan kvalitet av rök-
ta och färdigkokta korvar är 
tjocka korvar i svintarm som 
kan heta Saucisses fumées. De 
kan innehålla upp till 93 % gris-
kött och är därmed prisvärda 
köttiga korvar som bara behö-
ver värmas i stekpannan eller på grillen. 
De är inte lika finkörda som Strasbourg 
utan är verkligen något att bita i. 

En liknande korv är Saussice de 
Montbéliard som kostade 17.90 € per 
kilo, mer än dubbelt så mycket som de 
råa korvarna och tre gånger så myck-
et som Saucisses fumées. Den var inte 
prisvärd. Det är alltid bra att kolla kilo-
priset innan man köper om det är från 
en manuell disk.

Mitt val 
Mitt val beträffande korv är fortfarande 
den härliga Toulousekorven som man 
kan servera med potatismos/grönsaker 
eller på franskt sätt i bitar i en linsgryta.

Tillåtna tillsatser i korv
E 250 =  nitritsalt, (99.4 % koksalt +  
 0.6 % natriumnitrit)  
 - konserveringsmedel
E 262 =  natriumacetat  
 - konserveringsmedel
E 316 =  natriumisoaskorbat  
 - antioxidant
E 326 =  kaliumlaktat - antioxidant
E 120 =  karminröd

(www.slv.se, E-nummer nyckeln)
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