NYHET

VI TROR AT EN KYLLING SOM HAR
DET BEDRE, SMAKER BEDRE

INSPIRASJON
OG OPPSKRIFTER

HUBBARD
PÅ 5 MÅTER

MØT BØNDENE
BAK HUBBARD

9 SPREKE
OPPSKRIFTER

Si hei til

Hubbard-kyllingen er så
livlig og aktiv. Nå gleder jeg
meg til å gå i fjøset for å se
til kyllingene mine.
Ola Gimse
Hubbard-bonde, Gimse gård

Norsk Hubbard fra Solvinge er en frisk, aktiv
og livlig kylling som gjør bedre dyrevelferd
tilgjengelig for alle.
Det fins tre kategorier kyllinger:
Hurtigvoksende, saktevoksende og en midt
i mellom. Hubbard-kyllingen hører hjemme i
den sistnevnte, da den lever lenger og vokser
saktere enn den kyllingen som er vanlig å
produsere i Norge.
Ettersom Hubbard er en svært aktiv kylling,
trenger den å få utfolde seg i kyllingfjøset.
Både klatrestativer, vagler og høyballer legger
til rette for lek, og bidrar til at kyllingene rett
og slett har det bedre.
I dette heftet kan du lese mer om den aktive
og livlige kyllingen. Du får også inspirasjon
til å lage spreke og smakfulle hverdagsretter
med Norsk Hubbard.

VI TROR AT EN KYLLING SOM HAR
DET BEDRE, SMAKER BEDRE.

2

Bli bedre kjent
med Hubbard på
REMA.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan være utsolgt i din lokale REMA 1000-butikk.
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Kyllingstrimler egner seg perfekt for wokking! Bruk
en olje som tåler høy varme og rørestek kyllingkjøttet
i 2-4 minutter. Ta det ut av pannen og gjør det samme
med wokgrønnsaker. Ha kjøttet tilbake i pannen og rør
alt sammen med din favorittwoksaus.

på 5 måter
Kylling kan varmebehandles på mange ulike måter.
Siden kylling egner seg så godt til hverdagsmiddager og
spises ofte, er det viktig å variere tilberedningen. Her er
fem enkle basisoppskrifter på Hubbard-kylling.

Pannestekt

Wokket

1

Grillet
Etter noen få minutters bruning av hver
side, kan kyllingbrystet få 10 minutter (rå lår
bør ha 20 minutter) over indirekte varme.
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Pannestek i smør på middels høy varme,
i ca. 4 minutter på hver side. Hvitløk, timian
og rosmarin løfter smaken.
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Kjernetemperatur

Posjert
Når du trekker kyllingbryst i saltet vann
eller buljong på 85°C i 10-12 minutter blir
kjøttet ekstra saftig.

Ovnsbakt
Bak kyllingkjøttet i ovn på 150°C varmluft i
12-15 minutter med sitron og dine favoritturter.
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For å få kjøttet akkurat slik du ønsker, er det lurt å bruke
steketermometer når du varmebehandler kylling. Husk
at temperaturen fortsetter å stige når du tar kjøttet ut av
ovnen, grillen eller gryten.
Du bør stoppe varmebehandlingen når
steketermometeret viser 3-6°C under ønsket
kjernetemperatur. Mattilsynet anbefaler at kyllingkjøtt
gjennomstekes, og det skjer ved 72°C.
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Mer liv i fjøset!
Du ser at den trives.
Hubbarden oppfører seg
som en kylling skal gjøre.
Per Olav Tranmæl
Hubbard-bonde, Tranmæl gård

Hubbard-kyllingen vokser opp hos 150 bønder i Midt-Norge.
En av de som har fått nye kyllinger i fjøset er Per Olav Tranmæl
som holder til i Melhus.
Da han var liten gutt sluttet familien med melkekyr, og det
viste seg at han var allergisk mot dyr. Det var likevel han som
overtok familiegården i 2005 og ikke eldstesøsteren. Han var
spent på om han ville være allergisk mot kylling også.
– Jeg jobber også som elektriker så jeg hadde montert
elektrisk anlegg i flere kyllingfjøs før jeg overtok gården. Jeg
hadde sett at det var en hyggelig jobb og hadde vært innom
fjøset og sjekket om jeg fikk utslag når kyllingene var der, og
det gikk greit.
– Det er blitt mer liv i fjøset etter at vi begynte med Hubbard.
Den leker seg med høyballer, vagler og torvstrø, og roter mye i
strøet slik at det holder seg tørt og fint i fjøset, sier Tranmæl.
Når Per Olav kommer inn i fjøset på morgenen stikker
kyllingene først av, men kommer raskt tilbake og hilser på når
han setter seg ned og snakker med dem.
– Du ser at Hubbarden trives. Den oppfører seg som en
kylling skal gjøre og benytter seg av miljøberikelsene vi har
satt inn i fjøset, sier Tranmæl.

6

7

LÅRKJØTTET

- KOKKENES FAVORITT!
Låret er det saftigste og mest smaksrike
   stykket på kyllingen, velg mellom hele kyllinglår
eller lårfilet uten bein.

NATURLIGE FETTMARMORERINGER
Siden lår består av flere muskler enn
brystpartiet, er det også mer fett her.
Fettet ligger mellom musklene i beina.

MER SMAK

Den naturlige fettmarmoreringen
gir saftigere og fyldigere smak.

LAVERE KILOPRIS

Fordi etterspørselen etter kyllingfilet
er høyere, blir prisen på kyllinglår
betydelig lavere. Du får rett og slett mer
kjøtt for pengene når du velger lår.

Prøv de nye variantene
av ferdiggrillet og
krydret lårkjøtt.

LÅRFILET AV
KYLLING
Solvinge, 600 g
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KYLLINGLÅR
KRYDRET OG GRILLET
Solvinge, 850 g

Se oppskrift s. 18

GRILLET LÅRFILET ORIGINAL,
TANDOORI, AMERIKANSK BBQ
Solvinge, 400 g

GRILLET LÅRMIKS
TEX MEX
Solvinge, 500 g
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Du kan se at
Hubbarden
har det bra.
John Olav og Stine Næve
Hubbard-bønder

Aktive og
livlige dyr
Lengst inne i Nævsgrenda ligger
flere nye, rødmalte hus. Utenfor står
den svarte elghunden Heras og over
inngangen til våningshuset står det
malt med gamle siffer: 1557 - 2001.
– Her har det vært Næve-folk i 18
generasjoner. Jeg overtok gården
etter bestefaren min i 2001 og så
møtte jeg Stine som tilfeldigvis hadde
nabogården. Etter at vi måtte rive alt
og bygge opp gården igjen begynte
vi med kylling i tillegg til melkekyr,
sier John Olav.
Etter at Hubbard-kyllingen kom
til gården har det blitt forandringer
i fjøset.
– De er utrolig aktive og livlige dyr og
du kan rett og slett se at de har det
bra. Jeg får en god start på dagen når
jeg går i fjøset om morgenen og møter
friske og raske kyllinger som springer,
hopper og leker.
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Hubbard-kyllingen leker,
strøbader og spoler etter fôr
i strøet. Det betyr at den er frisk
og har det bra, og det er noe vi
bryr oss om. Det er en sånn
adferd man ville sett ute i det
fri hos en fugl.
Tøri Fladen
Veterinær i Norsk Kylling
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KYLLINGGRYTE
25

min.

med rotgrønnsaker
For 2 voksne og 2 barn

6-700 g lårfilet
av kylling
3 dl vann
2 dl eplemost/juice
1 ts salt
1 løk
2 gulrøtter

300 g sellerirot
2 ss smør
2 ss hvetemel
1 dl fløte
1 dl hakket persille
2 ts sitronsaft
Salt og pepper

• Del kyllingen i terninger på 2-3 cm.
Kok opp vann, eplemost og salt, ha i kyllingterningene og la dem trekke i 4 minutter. Sil
kraften over i en annen kjele og kok opp. Skrell
grønnsakene, kutt dem i terninger på 1-2 cm og
kok dem 5 minutter i kyllingkraften.
• Sil av kraften i en gryte og legg grønnsakene i
kjelen med kokt kylling.
• Smelt smøret i kjelen og tilsett hvetemel. Fres i
1 minutt og spe med den varme kraften til en
lys saus. Kok opp og tilsett fløte. La sausen småkoke
i 3 minutter og tilsett hakket persille, sitronsaft og
smak til med salt og pepper. Bland sausen med
kyllingen og grønnsaker.
Tips! Server gjerne med kokte poteter.

Gode, norske grønnsaker er
perfekt følge til Hubbard!
LÅRFILET AV KYLLING
Solvinge, 600 g
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Låret er det saftigste
og mest smaksrike
   stykket på kyllingen.
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KYLLINGPIZZA
20

min.

med BBQ og pesto
For 2 voksne og 2 barn

400 g Grillet lårfilet Amerikansk BBQ
1 dl pinjekjerner
1 pk pizzadeig, langpannestørrelse
½ glass pesto, ca. 2 dl
2 stk mozzarella
½ potte basilikum

• Start med å varme ovnen på 220°C varmluft med et stekebrett.
• Rist pinjekjernene i en stekepanne til de blir gylne.
• Rull ut pizzadeigen med bakepapiret på, og smør på pesto.
• Del opp de stekte kyllinglårfiletene og mozzarellaen i skiver og
legg på pizzaen.

• Ta ut det varme stekebrettet og legg på pizzaen. Stek på nederste
rille ved 220°C varmluft i 15 minutter.

• Dryss over pinjekjerner og friske basilikumblader ved servering.

Prøv ferdiggrillet lårfilet
som pizzatopping!

GRILLET LÅRFILET
Solvinge, 400 g
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SPICY THAISALAT
20

min.

med grillet kyllinglår
For 2 voksne og 2 barn

850 g grillet kyllinglår
1 pose salat
½ agurk
4 tomater
1 bunt vårløk
2 stilker stangselleri
1 rødløk
1 potte koriander
½ potte mynte

• Sett ovnen på 200°C varmluft og ovnsbak
de grillede kyllinglårene i 15 minutter.
• Vask og kutt grønnsaker i grove biter og anrett
på fat. Dryss på blader med koriander og mynte.

Dressing

Kutt opp grønnsaker, varm
opp kyllinglårene og
lag dressing – ferdig!

1 rød chili
1 fedd hvitløk
½ dl limejuice
½ dl fish sauce
2 ss sukker
1 ss sesamfrø
2 ss solsikkeolje

• Finhakk chilli og hvitløk, bland sammen
alle ingredienser til en dressing. Hell over
thaisalaten og den grillede kyllingen.

KYLLINGLÅR
Solvinge, 850 g

Tips! Server gjerne med ris.
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KYLLINGFORM
35

min.

med sopp og
cherrytomater
For 2 voksne og 2 barn

6-700 g kyllingfilet,
eller kyllinglårfilet
1 ts salt
Kvernet pepper
2 ss solsikkeolje
2 fedd hvitløk

1 pk sopp (ca 250 g)
1 pk cherrytomater
1 beger crème
fraîche
1 ss sitronsaft
1 ts timian
1 ts salt

• Forvarm ovnen til 200°C varmluft. Salte og pepre
kyllingen og brun dem i en panne med solsikkolje.
Legg kyllingen i en ildfast form.
• Fres hakket hvitløk, delte ferske sopp og hele cherrytomater i stekepannen i to minutter. Tilsett crème
fraîche, sitronsaft, timian og salt og kok opp.
Hell den varme stuingen over kyllingen og ha
formen i ovnen i 15 minutter ved 200°C varmluft.
Tips! Server med fransk baguett eller poteter.

En rik og varmende kyllingform
med inspirasjon fra Frankrike.
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LÅRFILET AV
KYLLING
Solvinge, 600 g

KYLLINGFILET
Solvinge, 680 g
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Sprø utenpå og
saftige inni!

KYLLINGNUGGETS
45

min.

med BBQ-saus
For 2 voksne og 2 barn

400 g kyllingkjøttdeig
1 løk
2 fedd hvitløk
1 ss mild chili
1 ss solsikkeolje
1 dl peanøtter
1 ts salt
1 ts kvernet sort pepper

1 ss estragon, tørket
1 egg
½ dl vann
2 dl hvetemel
2 egg
5 dl cornflakes
1 l solsikkeolje til fritering
BBQ-saus som dip

• Fres finhakket løk, hvitløk og chili i solsikkeolje i 3 minutter. Avkjøl og bland
med kyllingkjøttdeig, hakkede peanøtter, salt, pepper, estragon, egg og
vann. Bland godt sammen til en smakfull farse.
• Lag små kjøttboller med en skje og sett de kaldt i fryseren i 30 minutter for
at de skal sette seg før panering.

Panering:
• Rull kyllingnuggetsene i hvetemel. Visp sammen egg og vend de melete
nuggetsene i egget før de rulles i grovknust cornflakes. Pakk cornflakes
godt inn rundt kyllingfarsen.
• Kyllingnuggetsene friteres i varm solskikkeolje på ca. 170°C i 4 minutter
til de er gylne og gjennomstekte. Ha gjerne på litt salt før servering.
• Serveres med blandet salat og barbequesaus som du får kjøpt ferdig.
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KJØTTDEIG AV KYLLING
Solvinge, 400 g
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Familiens nye
fredagsfavoritt?

KYLLING SATAY
40

min.

med peanøttsaus
For 2 voksne og 2 barn
6-700 g kyllingfilet
eller kyllinglårfilet
20 stk. grillspyd
1 dl soyasaus
1 dl brunt sukker

1 ss chilipaste
1 ss sesamfrø
1 ss revet ingefær
1 ts hakket hvitløk
1 ss hakket fersk
koriander

• Bland alle ingrediensene til marinaden. Skjær kyllingbrystene i lange,
1 cm tykke, strimler. Tre kyllingstrimlene på grillspyd, og pensle dem
med marinaden. La kjøttet marinere i 30 minutter.
• Sett ovnen på 250°C med grillelementet på. Legg de marinerte
kyllingspydene på et stekebrett og stek i ca. 2 minutter til spydene er
gjennomstekte og klare for servering. Om sommeren kan spydene
gjerne grilles – la dem i så fall ligge 1-2 minutter på hver side over
direkte varme. Server med peanøttsaus.

Tips!

Mangosalsa
2 stk moden mango
1 ss honning
1 ss hakket frisk koriander
1 ts revet ingefær
1 ss limesaft
Skrell mangoen og kutt i små
terninger. Rør inn honning.
Smak til med hakket koriander,
revet ingefær og limesaft.
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KYLLINGFILET
Solvinge, 900 g

Peanøttsaus

½ glass grovt peanøttsmør
½ glass vann
Resten av marinaden

Kok opp vannet og ha i peanøttsmør og marinade. Varm forsiktig og rør til
alt blir en smidig saus. Sausen holdes best varm i vannbad – den brenner
seg fort på kokeplaten.
Tips! Smaker ekstra godt med mangosalsa og kokt ris.
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Ferdig salatkjøtt av
kyllinglår passer perfekt
i en kremet saus!

TAGLIATELLE

SALATKJØTT AV KYLLINGLÅR
UTEN SKINN
Solvinge, 400 g

En mild kyllingpasta
for store og små!

20

min.

med kyllingsaus
For 2 voksne og 2 barn
400 g fersk tagliatelle
eller 200 g tørket
Kyllingsaus:
400 g salatkjøtt av
kyllinglår
2 ss olivenolje
1 løk
3 fedd hvitløk

1 ss fersk rosmarin
eller 2 ts tørket
2 dl frosne erter
2 dl fløte
2 ts pepper
1/2 ts salt
1 ss sitronsaft
2 eggeplommer
30 g parmesan

• Stek kyllingen i olje i 1 minutt. Tilsett hakket løk og
hvitløk sammen med rosmarin i olivenolje til løken blir
blank, 1-2 minutter. Tilsett erter og 1 ½ dl fløte og kok
opp. Smak til med salt, pepper og sitronsaft.
• Kok pastaen i lettsaltet vann (1ts salt pr. liter vann)
i 3 minutter for fersk tagliatelle – 8-10 minutter
for tørket.
• Behold en 1/2 dl av kokevannet og bland med
pastaen. Ha kyllingsausen over pastaen og bland
godt. Rør eggeplommene sammen med den
resterende fløten, hell i pastagryten, og rør godt om.
• Nå stivner sausen litt på grunn av eggeplommene og
retten er ferdig til å nytes med revet fersk parmesan.
Tips! En blandet salat passer godt til.
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MINITORTILLAS
20

min.

med kyllingstuing
og avokado
For 2 voksne og 2 barn

6-700 g kyllingstrimler
2 ss solsikkeolje
2 fedd hvitløk
1 stk løk
1 pose tacokrydder
1 boks kidneybønner
1 boks hakkede tomater

1 ss limesaft
1 ts sukker
12-16 minitortillas
1 potte koriander
1 pakke hjertebladsalat
2 avokado
1 glass tomatsalsa

• Brun kyllingstrimler i en varm panne med solsikkeolje i
1 minutt. Tilsett hakket hvitløk og løk og fres i 1 minutt.
Tilsett tacokrydder og stek i 1 minutt. Rør inn
kidneybønner, hakkede tomater, limesaft og sukker.
Kok sammen i 5 minutter til en fyldig stuing.
• Server i minitortillas med hjertebladsalat, koriander,
tomatsalsa og avokadoterninger.
Tips! Server gjerne med limesyltet rødløk eller vanlig
rødløk, lime og rømme.

Ferdig strimlet,
middag på 1-2-3
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STRIMLET
KYLLINGFILET
Solvinge, 600 g

Tips!

LIMESYLTET
RØDLØK
300 g rødløk
½ dl limesaft
½ dl sukker
½ ts salt
Rens rødløken og del i båter som
skilles fra hverandre. Ha løken i en
kjele og tilsett limesaft, sukker og salt.
Sett på lokk og kok opp.
Avkjøl før servering.

En ekstra frisk
tacovariant!
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INDISK
KYLLINGGRYTE
25

min.

med eple
For 2 voksne og 2 barn

6-700 g grillet
lårfilet Tandoori
2 løk
4 fedd hvitløk
1 ss ingefær
2 grønne epler
½ dl solsikkeolje
2 ss karripulver

3 dl eplemost/juice
1 kyllingbujong‑
terning
1 boks hakkede
tomater
Salt og pepper
3 dl ris

• Fres finhakket løk, hvitløk, ingefær og hakket eple i
solsikkeolje i en gryte. La det frese i tre minutter.
Tilsett karripulver og rør godt om.
• Kok opp ris etter anvisning på pakken.
• Ha eplemost/juice, hakkede tomater og kyllingbuljongterning i gryten. Kok opp og la koke i
10 minutter. Kutt kyllingen i biter og legg oppi
gryten de siste 5 minuttene av koketiden.
Smak til med salt og pepper.
Tips! Server med frisk koriander.

Med ferdiggrillet lårfilet
Tandoori lager du denne
kyllinggryten på 25 minutter!
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Ferdig marinert!
GRILLET
LÅRFILET TANDOORI
Solvinge, 400 g
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VI TROR AT EN KYLLING SOM HAR
DET BEDRE, SMAKER BEDRE

Norsk Hubbard får du kjøpt i alle REMA 1000-butikker!

Bare lave priser

