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Vil du spise smakfull kylling med god 
samvittighet, er Hubbard en av de beste 
kyllingene du kan velge: 
 
Hubbard tar dyrevelferd på alvor
Med Hubbard har vi gått foran og tatt ansvar for dyrevelferd 
i en kategori hvor dette har vært sårt savnet og svært 
etterspurt. At så mye som ca. 30 % av norsk kyllingproduksjon  
har blitt mye mer dyrevennlig, kaller vi ansvarlighet. 

Hubbard for smakens skyld
Hubbard får lov til å flakse lenge med vingene og leke
seg i fjøset. Den lever lenger og vokser saktere enn det som
tidligere har vært vanlig for kyllinger i Norge. Det tror vi
merkes godt på smaken. 

Hubbard er til alle menyer og anledninger
Hubbard passer til både frokosten, lunsjen, hverdagsmiddagen, 
fredagstacoen og søndagsmiddagen. Velg bl.a. mellom 
brystfilet, lårfilet, salatkjøtt, kjøttdeig, hel kylling, kyllingvinger 
og pålegg. Noe for enhver smak, med andre ord.

kylling

God hverdagsmat  
til folk flest
I dette matmagasinet kan du lese mer om den aktive 
og livlige kyllingen Hubbard fra Solvinge og om 
eggproduksjonen til Solvinge. Du får også inspirasjon  
til å lage gode og raske hverdagsretter med både  
kylling og egg. Håper det smaker!  

Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan være utsolgt i din lokale Rema-1000 butikk.

Tøri Fladen
Veterinær i Norsk Kylling2 3



Vi er stolte av at Hubbard lever godt. 
Vi tror nemlig at en kylling som har det 
bedre, smaker bedre. Hubbard er en 
kyllingrase som er sunnere og livligere 
enn raser som vanligvis brukes til kylling-
produksjon i Norge. Hubbard får lov til å 
vokse sakte, den lever lenger, er friskere 
og lever rett og slett et mer naturlig liv. 
Det er bra både for dyrevelferd og smak.

Hubbard er en frisk, 
aktiv og livlig kylling

Miljøberikelser er gode  
tiltak for velferd og trivsel
Miljøberikelser bidrar til god dyrevelferd og trivsel i flokken. 
Kyllinger har stor utforskningstrang: De liker å hakke og 
skrape og lete etter mat. Gjennom ulike miljøberikelser kan 
de få utløp for dette naturlige atferdsbehovet og få leve et 
mer innholdsrikt og naturlig liv. Hubbard koser seg med 
bl.a. disse miljøberikende tiltakene:

Det er blitt mer liv i  
fjøset etter at vi begynte 
med Hubbard. Den leker 
seg med høyballene.
 
Per Olav Tranmæl
Hubbard-bonde,  
Tranmæl gård

STRØBAD
Hubbard-kyllingene 
strøbader for å pleie og 
stelle fjærdrakten sin. De 
graver seg ned, rister på 
vingene, sparker med beina 
og får på den måten jobbet 
strøet inn mellom fjærene. 
Strøbadingen topper seg 
når de skifter fjærdrakt. 
En ekstra bonus er karmen 
rundt strøbadet – der sitter 
de fornøyd og vagler etter 
strøbadingen.

MINERALSTEIN 
Kyllingene i en flokk kan ha 
individuelle behov for 
næringsstoffer, og en mine- 
ralstein kan derfor bidra 
til at det enkelte dyret får 
tilfredsstilt sitt spesifikke 
behov. I en flokk med 
mange dyr er det som kjent 
viktig å beholde blikket for 
enkeltdyrets behov. Mine- 
ralestein stimulerer også 
fôrsøk (leting etter mat).

TORVBALLER
Hubbard hopper opp 
og ned på blokker av 
hardt presset torv. Det 
stimulerer til søk etter mat 
og innbyr også til variert 
lek. Torvballene endrer 
form etter hvert. Det gjør 
det enda mer spennende 
å leke med dem, samtidig 
som de her kan finne biter 
av bark til å leke med. 

PAPPKASSER
Hubbard liker veldig godt å klatre og utforske. Derfor får 
kyllingene pappkasser som de kan hoppe opp og ned på, 
som de kan legge seg inntil og hakke på. Kyllingene får 
også pappkassene bygd opp som små tårn som de kan  
klatre opp på – det tilfredsstiller behovet for å hvile i 
høyden og å ligge inntil noe når de hviler på bakken.   

PLATTFORMER OG STATIVER 
Hubbard beveger seg fritt opp og ned – det stimulerer 
behovet for å klatre og flakse med vingene, i tillegg til at det 
er god styrketrening for bein og lår og gir sosial stimulans. 
Plattformer gjør også at Hubbard får tilfredsstilt urbehovet 
for å gjemme seg bort fra byttedyr og hvile i høyden.
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PASTA  

BOLOGNESE
20 min | 4 personer

Slik gjør du:
1. Skrell gulrot, løk, og finhakk dem i foodprosessor sammen med hvitløk.
2. Brun kyllingkjøttdeig i en panne med litt olivenolje, og tilsett de 

hakkede grønnsakene, rosmarin og timian, og stek videre noen 
minutter. Hell i hakkede tomater, smak til med salt og pepper  
og la det småkoke i fem minutter.

3. Sett over en kjele vann til koking med 1 ts salt pr. liter vann.  
Kok pastaen som angitt på pakken, ca. 10 minutter for penne.  
Sil av vannet, men spar 2 ss kokevann i kjelen med pastaen.  
Ha i smøret og rør rundt. Da får du den perfekte pastaen.  

4. Bland kjøttsaus og pasta, så har du Pasta Bolognese.

Dette trenger du:
Kjøttsaus:
1 stk. gulrot
1 stk. løk
2 fedd hvitløk
1 pakke kyllingkjøttdeig, 400 g
2 ss olivenolje
2 boks hakkede tomater

1 ts rosmarin, tørket
1 ts timian, tørket 
1 ts salt 
Kvernet sort pepper 

200 g penne eller annen tørket pasta
1 ss smør

KYLLINGKJØTTDEIG
Solvinge, 400 g

Revet parmesan 

gir  en ekstra fylde til 

denne enkle retten
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PANNESTEKT  

KYLLINGBRYST MED 
SOPP OG ROSMARIN 
20 min | 4 personer 

Slik gjør du:
1. Varm en stekepanne med solsikkeolje. Salte og pepre  

brystene og stek dem i 1 minutt på hver side ved medium varme. 

2. Rens hvitløk og skjær i skiver. Tilsett dem i pannen med to kvister 
rosmarin og sjampinjong delt i to. Stek i ett minutt og tilsett fløte.

3. Kok opp fløten og sett på lokk. Småkok kyllingbryst, sopp og 
urter i 5-6 minutter. Nå er kyllingen ferdig. Smak til sausen med 
sitronsaft, kanskje litt mer salt og pepper. Jevn sausen med 
maizenastivelse utrørt i vann og server med kokt ris til. 

Dette trenger du:
600 g kyllingbryst 
2 ts salt 
Kvernet hvit pepper 
2 ss solsikkeolje
4 fedd hvitløk
2 stilker rosmarin 
200 g sjampinjong
2 dl fløte 
1 ss sitronsaft
1 ts maizenastivelse  
 

KYLLINGBRYST
Solvinge, 680 g
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KYLLINGFILET
Solvinge, 680 g

Slik gjør du: 
1. Forvarm ovnen til 200 °C varmluft.  

Salte og pepre kyllingen og brun den  
i en panne med solsikkolje. Legg kyllingen  
i en ildfast form. 

2. Fres hakket hvitløk, delte ferske sopp  
og hele cherrytomater i stekepannen i  
to minutter. 

3. Tilsett crème fraîche, sitronsaft, timian og 
salt og kok opp. 

4. Hell den varme stuingen over kyllingen  
og ha formen i ovnen i 15 minutter ved  
200 °C varmluft. 

Dette trenger du:  
600–700 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 

KYLLINGFORM
MED SOPP OG  
CHERRYTOMATER 
35 min | 4 personer

Server med 

 fransk baguett eller  

poteter 
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HELSTEKT KYLLING 
MED PERSILLE OG SITRON 
1 time | 4 personer

Slik gjør du:
1. Varm ovnen til 200 °C varmluft. Skrell 

halvparten av hvitløken og skjær i skiver.
Grovhakk persillen og bland med hvitløk, 
skiver av sitron og 1 ts salt. Dytt persille/
sitronblandingen inn i kyllingen og knytt en 
hyssing rundt lårene så fyllet ikke faller ut. 

2. Smelt smøret med hele hvitløksfedd og tilsett 
resten av saltet og kvernet hvit pepper. Sett 
kyllingen i et ildfast fat. Pensle kyllingen med 
det salte smøret på alle sider. 

3. Sett kylingenformen midt i ovnen på  
et stekebrett. Stek kyllingen ved 200 °C 
varmluft i 50-55 minutter. Det siste kvarteret 
tilsettes eplemost i formen. Stikk i den 
tykkeste delen av låret. Siver det ut klar 
kjøttsaft, er kyllingen ferdig. Tyter det ut rosa, 
uklar kjøttsaft, må kyllingen steke litt til. Når 
kyllingen er ferdig, tas den ut av ovnen og får 
hvile i 15 minutter.

4. Kyllingsjyen helles over i en kjele og kokes ned 
til 3 dl med fett og kraft.

5. Skjær først av lårene som deles i to i 
kneleddet. Skjær ut kyllingbrystene og del 
dem i to eller tre biter. Anrett pent på fat med 
persilleinnmaten servert til. Server en god 
salat og stekte poteter til kyllingen. 

Dette trenger du:
1 stk. hel kylling
1 hel persille
1 sitron 
10 fedd hvitløk
2 ts salt
Kvernet hvit pepper
50 g smør
1 dl eplemost/hvitvin

HEL KYLLING
Solvinge, 1500 g

Server en god  

salat og stekte poteter  

til kyllingen
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KYLLINGLÅRFILET I  
LOMPE MEDASIATISK 
SMAK  
15 min | 4 personer

Slik gjør du:
1. Varm ovnen til 180 °C varmluft. 

Strimle det ferdiggrillede 
kyllingkjøttet i 1 cm strimler 
og legg i en ildfast form. Varm 
kyllingen i 5 minutter ved  
180 °C varmluft.

2. Skjær agurk i lange strimler. Del 
vårløk i strimler. Skrell mangoen 
og skjær i strimler. 

3. Anrett varmt kyllingkjøtt i 
speltlomper med agurk, vårløk, 
mango og soya-chilisaus. Rull 
sammen og nyt.  
 
Soya-chilisaus:  
Bland sammen soyasaus med søt 
chilisaus og tilsett hakket chili og 
hvitløk. Smak til med limesaft.

Dette trenger du: 
1 pakke grillet kyllinglårfilet 
1 agurk 
1 bunt vårløk
1 mango 
8 lomper/speltlomper 
1 potte koriander 

Soya-chilisaus:
1 dl søt chilisaus 
½ dl soyasaus
1 chili hakket 
1 hvitløksfedd 
2 ts limesaft 

FERDIGGRILLET
KYLLINGLÅRFILET
Solvinge, 400 g
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FREDAGSKOS 
MED KYLLING, 
DIPP OG SALAT
25-30 min | 4 personer

Slik gjør du:
1. Varm ovnen til 230 °C varmluft. Del pølsene og den grillede  

kyllinglårfileten i 16 biter. Del paprika, løk og squashen i biter.  
Tre grillede kyllingvinger, pølser, kyllinglårfilet, paprika, løk og  
squashbiter på grillspydene. Pensle med olivenolje. 

2. Stek grillspydene i ovnen på 230 °C varmluft i 10 minutter  
og server med salat, brød, potetchips og 3 dipper. 

 

Dette trenger du:
300 g grillede kyllingvinger 
300 g kyllingwienerpølser 
300 g grillet kyllinglårfilet
2 løk

Urtedipp:
1,5 dl crème fraîche
1 dl sylteagurk, finhakket 
2 ss løk, finhakket 
2 ss kapers, finhakket 
2 ss persille, finhakket (eller 
andre grønne urter)
Salt og pepper 

Bland alle ingrediensene  
til en smakfull urtedipp. 

Guacamoledipp:
2 stk. avokado 
1 tomat i terninger 
2 stk. vårløk i skiver 
1 fedd hvitløk, hakket 
2 ss limesaft
½ ts salt 
1 ss chili, hakket
1 dl koriander, frisk og hakket
1 dl crème fraîche eller rømme

Del avokadoen og skrap ut 
fruktkjøttet i en blandebolle. 
Ha i alle de andre ingrediensene 
og pisk rundt til en jevn fin 
guacamole. 

Mangosalsa: 
1 stk. moden mango
1 ss mangochutney
1 ss hakket frisk koriander
1 ts revet ingefær
1 ss limesaft

Skrell frukten og kutt 
fruktkjøttet i små terninger. 
Bland sammen med mango- 
chutney, gjerne av den litt 
sterke typen. Smak til med 
hakket koriander, revet ingefær 
og limesaft. Serveres kald  
som tilbehør til kjøttet.

KYLLING
WIENERPØLSER
Solvinge, 560 g

1 rød paprika
1 squash 
2 ss olivenolje
8 grillspyd 

GRILLEDE 
KYLLINGVINGER
Solvinge, 500 g

Den nyefredagskosen

FERDIGGRILLET
KYLLINGLÅRFILET
Solvinge, 400 g
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Slik gjør du:
1. 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.

2. Kok pastaen i lettsaltet vann (1 ts salt pr. liter vann) i 3 minutter  
for fersk tagliatelle, 8–10 minutter for tørket. 

3. 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.

Dette trenger du: 
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

TAGLIATELLE 
MED KYLLINGSAUS
35 min | 4 personer

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

SALATKJØTT AV KYLLINGLÅR
Solvinge, 200 g

18 19

Ferdig salatkjøtt av 
  kyllinglår passer perfekt 

i en kremet saus



FERDIGGRILLET
KYLLINGLÅRFILET
Solvinge, 400 g

WRAP MED  

FERDIGGRILLET 
KYLLINGLÅRFILET
10–15 min | 4 personer

Dette trenger du:
4 stk. store hvete- eller  
maiswrap (evt. 8 små) 
2 avokadoer 
1 pakke ferdiggrillet kyllinglårfilet 
200 g rødkål
1 chili
2 appelsiner
50 g peanøtter
1 ss sukker 
½ ts salt  
2 ss limesaft

Slik gjør du:
1. Del avokado og skrap ut innmaten.  

Smør avokado på wrapene.

2. Finsnitt rødkål og legg i en 
blandebolle. Skrell appelsinene  
og del i små terninger. Bland snittet 
rødkål, finsnittet chili, peanøtter, 
sukker og salt til en sur-søtlig 
salat sammen med strimlet grillet 
kyllinglårfilet.

3. Legg salaten på wrapene med 
avokado og rull sammen. 

Tips: 

Du kan gjerne 

varme kyllinglårfiletene i 

ovn 3 minutter eller litt i 

stekepanne før de pakkes 

inn i wrapene    
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QUESADILLAS
Dette trenger du: 
4 hvetetortillas 
Revet cheddar-ost 
½ finhakket løk
1 finhakket rød chili

Slik gjør du:
1. Legg 2 tortillas på et 

stekebrett.

2. Topp hver tortilla med 
cheddar-ost, og halvparten 
av løken og chilien.

3. Legg de 2 resterende tortillas 
oppå quesadillaene.

4. Grill quesadillaene først  
på indirekte varme til  
osten smelter. Flytt deretter 
til direkte varme, og grill 
videre til de har fått en fin 
grillfarge på begge sider.

5. Skjær quesadillaene i 
trekantede «pizza-stykker» 
og server straks.

TOMATSALSA
Dette trenger du: 
1 stor, moden tomat, uten frø, finhakket
2 ss finhakket rødløk
1 ss finhakket jalapeño-chili eller frisk grønn chili
Saft fra 1 lime
1 ss finhakket frisk koriander
Salt og pepper 
 
Slik gjør du:
1. Bland sammen tomat, rødløk, chili, limesaft og  

koriander i en bolle. 

2. Smak til med salt og pepper.

KYLLING  
LÅRFILET 
MED QUESADILLA
20 min | 4 personer

KYLLING
LÅRFILET
Solvinge, 600 g

Grillmat er godt  

hele året
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KYLLINGPAI MED  
FETAOST, SPINAT,  
FLØTE OG TIMIAN
1 time | 4 personer

Slik gjør du:
1. Varm ovnen til 180 °C varmluft. Tin butterdeigplatene og 

rull dem sammen til en rull. Slå deigen sammen til en rund 
deigklump. Dette for at butterdeigen ikke skal heve for mye. 
Kjevle ut deigen og fór en terteform på ca. 27 cm. i diameter 
med utkjevlet butterdeig. Kle deigen med bakepapir og ha  
på 3 dl tørre erter eller linser. Stek tertebunnen ved 170 0C  
i 25 minutter til deigen er lysebrun.

2. Mens terten steker, renser du løken og finhakker den.  
Fres løken i smør i 3 minutter sammen med hakket hvitløk og 
timian. Rens spinat fri for grove stilker (spinatsalat behøver ikke 
å avstilkes). Vask spinaten 2 ganger i kaldt vann. Fres spinaten 
i en tørr panne til den detter sammen og begynner å gi fra seg 
væske. Sil av væsken og grovhakk spinaten.

3. Når terten er stekt, fjernes ertene/linsene og bakepapiret.  
Disse kan brukes igjen. Den stekte terten smøres med en 
eggeplomme og etterstekes i 2 minutter for å tette alle hull. 

4. Bland sammen fløte, egg og smak til røren med salt og 
pepper. Legg løk, spinat, feta og kyllingsalatkjøtt i den stekte 
terteformen og hell over egg- og osteblandingen.

5. Sett terteformen i ovnen og stek terten i ovn 180 0C varmluft 
i 35 minutter til terten er lysebrun og gjennomstekt.Terten 
serveres varm eller lunken, men nystekt. 

Dette trenger du:
3 plater frossen butterdeig
1 eggeplomme
2 ss smør
2 dl hakket løk
2 fedd hvitløk
1 ss timian
200 g spinat
3 dl fløte
3 hele egg
1 ts salt
1 ts pepper
100 g fetaost
200 g kyllingsalatkjøtt
Erter/linser til stekingen 
av bunnen

KYLLINGSALATKJØTT
Solvinge, 200 g
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BAGUETTER MED 
KYLLINGSKINKE, 
SALSA OG ANANASSALAT
20 min | 4 personer

Dette trenger du:
4 porsjonsbaguetter
4 ss majones 
8 skiver kyllingskinke
2 hjertesalat
¼ agurk 
½ ananas 

Slik gjør du:
1. Kjøp ferdigstekte baguetter 

eller stek halvstekte i 10 
minutter ved 220 °C varmluft. 
Avkjøl i 15 minutter. 

2. Skjær et snitt ned i baguetten, 
smør med majones og fyll 
med kyllingskinke, salatblader 
og tynne skiver av agurk og 
ananas. Lag tomatsalsaen 
og legg den på toppen av 
baguettefyllet. Serveres  
med en gang. 

Tomat-lime-koriandersalsa:
3 stk. plommetomater
1 potte koriander
1 fedd hvitløk
1 ss limesaft
3 ss olivenolje
½ ts salt 
¼ ts cayennepepper

Slik gjør du:
1. Del tomatene i små terninger 

og bland med grovhakket 
koriander. 

2. Tilsett hakket hvitløk, 
limesaft, olivenolje, salt og 
cayennepepper og bland 
sammen. 

3. La salaten marineres i 10 
minutter før servering. 

KYLLINGFILET
Solvinge, 80 g

 Perfekt til å ha  

med på piknik

Kyllingfilet fås i disse variantene: 
Naturell, basilikum/rosmarin, paprika og bøkerøkt.
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Miljøberikelser i Solvinges hønsehus!

Solvinge har som eneste produsent hatt egg kun fra frittgående høner. Det har vi hatt 
siden 2012. Nå har vi tatt enda et skritt og bedret dyrevelferden ytterligere for verpehønene 
våre. Alle egg fra Solvinge kommer nå fra frittgående høner med tilgang til miljøberikelser. 
Det er helt i tråd med vår filosofi om at dyr som har det bedre og lever mer naturlig, 
gir oss mat av bedre kvalitet.

Frittgående høner lever mer 
naturlig med gode trivselstiltak

Du har kanskje ikke tenkt på det, 
men Solvinge leverer både kylling 
og egg til REMA 1000-butikkene 
over hele Norge!  

Eggene fra Solvinge kommer fra 
over 70 norske familiegårder med 
verpehøner, de fleste plassert på 
Østlandet og i Trøndelag.  

Sjekk eggutvalget i din  
REMA 1000-butikk!

Visste du det?

Smaker 
godt!

KRÅSESTEIN
Høna har ikke tenner, men bruker stein til å tygge foret. Dette er en naturlig 
atferd for høna, og vi har derfor satt inn kråsestein av harde bergarter eller 
kalkstein i alle fjøs. Høna plukker i seg den mengden hun ønsker og kråsestei-
nen bidrar til utviklingen av en stor og velfungerende krås. Det er positivt for 
fordøyelsen og hønas helse.  

HAKKESTEIN
Ikke alle høner er like, noen trenger 
hakkesteiner for å få i seg de riktige 
næringsstoffene. Hakkesteinene er satt 
sammen av ulike vitaminer og mineraler. 
Hønene kan da dekke sitt individuelle 
behov for disse næringsstoffene  
samtidig som de får tilfredsstilt sitt 
naturlige behov for å hakke på ting.

HELT KORN I STRØET
Med helt korn i strøet på gulvet 
tilfredsstilles hønenes sterke behov 
for å hakke, skrape og lete etter fôr 
i omgivelsene rundt seg. I tillegg 
sørger denne miljøberikelsen for at 
strøet på gulvet holder seg tørt og 
løst. Dette er viktig slik at høna kan 
foreta et skikkelig strøbad når hun 
ønsker.

Fra norske 
familiegårder

Rike på proteiner 
og vitaminer
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OVNSBAKT  
OMELETT MED OST,  
SKINKE OG POTETER 
25 min | 4 personer

Slik gjør du:
1. Varm opp en ovn til 230 °C varmluft.

2. Fres finhakket løk i olivenolje i 2 minutter og 
tilsett skinketerninger og terninger av kokte 
poteter. Fres i enda 2 minutter.

3. Bland sammen egg med melk, salt og pepper 
og tilsett revet Jarlsbergost. Hell dette 
over omelettfyllet. Halvstek omeletten til 
den begynner å stivne litt og legg på delte 
cherrytomater. 

4. Sett stekepannen i ovnen og stek i 8–10  
minutter til omeletten så vidt stivner. Ta 
omeletten ut av ovnen og pynt med frisk 
basilikum ved servering. 

5. Server blandet salat og brød  
til omeletten.

Dette trenger du:
1 hakket løk
½ dl olivenolje
150 g skinketerninger 
200 g kokte poteter
8–10 egg 
1 ½ dl melk 
2 ts salt 
5 drag med hvit pepperkvern 
100 g Jarlsbergost 
200 g cherrytomater 
½ potte basilikum, frisk 

ØKOLOGISKE EGG
Solvinge, 6 stk.
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Flere  
oppskrifter på  

rema.no

kylling FÅR 
DU KJØPT I ALLE 
REMA 1000-BUTIKKER!


