Produkt- og
Inspirasjonshefte

Vel bekomme!
For ytterligere informasjon om Ytterøy eller Berika kan du ta kontakt med:

http://bestilling.engrosfrukt.no

Varene er på lager for kort leveringstid!
EPD Nummer:
5181573
5019278
5305859

Varenavn:

Størrelse

Kyllingfilet sous vide

3x1,8kg pr. dpk

Kyllingfilet 200gr+
Kyllingfilet Økonomi

5kg pr. krt
5 kg pr. krt

Kjøl/frys
Kjølevare
Kjølevare
Frysevare

5010012
5019716
4988994
2882025

Kylling Lårbiff Crispy 300g ATM
Kylling lårklubber YtterøyCut
Kyllingbiff naturell
Kyllinglår grillet

4x300g pr. dpk
5kg pr. krt
5x1,8kg pr. dpk
4x1,5kg pr. dpk

Kjølevare
Kjølevare
Kjølevare
Kjølevare

5216650
5401757
5063235

Kylling overvinger YtterøyCut
Kylling vinger naturell
Kylling salatkjøtt krydret

5x1,8kg pr. dpk Kjølevare
5kg pr. krt
Kjølevare
4x1kg pr dpk
Frysevare

http://bestilling.engrosfrukt.no

Ytterøy er en øy innerst i Trondheimsfjorden, en halvtimes fergetur fra
Levanger sentrum. Den fruktbare naturen har lagt til rette for at
ytterøyningene gjennom alle tider har livnært seg av jordbruk og fiske. Øya
er ellers et yndet utfartssted for turister og hyttefolk.
Her startet Ola og Mildrid Norum med kyllingproduksjon i 1960-årene, som
noen av de første i landet med slik gårdsvirksomhet. Med fokus på rene
råvarer og god dyrevelferd har Ytterøykylling siden styrket sin stilling som
kvalitetsleverandør. I dag finner du våre kyllingprodukter i delikatessedisker
over hele landet.

Dyrevelferd
Ytterøykylling fokuserer på god dyrevelferd.
De 22 gårdene som leverer til oss er underlagt et strengt
dyrevelferdsprogram, og blir jevnlig kontrollert av vår
dyrevelferdsansvarlig. Alle som håndterer levende dyr hos oss har vært
igjennom et kursprogram og avlagt eksamen hos Animalia. Mattilsynet er
også til stede med tilsynsveterinær på alle slaktedager, og kontrollerer at
alt går riktig for seg.
Halvparten av all kylling som blir slaktet hos oss kommer fra Ytterøy, og har
mindre enn et kvarters reisevei fra fjøs til slakteri. Den andre halvparten
kommer fra fastlands-Innherred, også det i et nærområde som gir kort
transportveg. Dette bidrar ytterligere til god dyrevelferd.

Crispy Bourbon Chicken

Dette trenger du:
Crispy Lårbiff (EPD 5010012)
Barbeque Saus Bourbon
Sesamfrø
Vårløk

Slik gjør du:
Crispy Lårbiff friteres.
Vendes i Bourbon barbeque saus.
Sesamfrø og vårløk drysses på
toppen.
Denne kan serveres som snacks
alene, til tapas som en rett eller
som hovedrett sammen med
fries, dipp og en side salat.

Parmesanpanerte kyllingstrimler med garganelli og pesto
10 pers

Dette trenger du:
1kg lårbiff (EPD 4988994)
300g revet parmesan
5 store eggeplommer
1kg garganelli
150g grønn pesto
250g cherrytomat

Slik gjør du:
Kutt lårbiffen i 50g strimler og krydre med salt og pepper.
Visp eggeplommene lett og vend lårbiffen i eggene og deretter i revet
parmesan.
Friteres 2,5 min el stekes i ovn på 185grader i 6-7min.
Kok garganelli etter anvisning sil av vannet og tilsett pesto og cherry tomat delt
i 4.
Vend godt sammen og topp pastaen med sprøstekte parmesanstrimler.

Ovnsbakt kyllingfilet i karri og mangosaus
10 pers

Dette trenger du:
10 stk kyllingfilet (EPD 5019278)
7,5 dl fløte
7,5 dl rømme
10 ss mild mangochutney
7,5 ss mild curry paste

Slik gjør du:
Forvarm ovn til 180 grader.
Legg kyllingfiletene i en ildfast form, rør sammen de andre
ingrediensene og hell dette over kyllingen.
Stek i ovn på 180 grader i ca. 40 minutter til fileten er ferdig bakt.
Server med ris og nanbrød
Pynt med litt chili og frisk koriander før servering.

Gorgonzolakremet tagliatelle med spicy lårbiff
10 pers

Dette trenger du:
1kg skinn og beinfri lårbiff (EPD 4988994)
5 dl fløte
250g gorgonzola
1kg tagliatelle
Finkuttet gressløk
2 ts chiliflak
2 ss saft av presset sitron

Slik gjør du:
Krydre lårbiffen med chili, salt og pepper og stek den 2 min på hver side til
den er saftig.
Kok opp fløte og tilsett gorgonzola og sitronsaft, rør godt til osten er
smeltet inn i kremen og smak til med salt og pepper.
Kok tagliatelle etter anvisning.
Vend sausen i tagliatellen og topp med saftig og spicy lårbiff kuttet i
strimler og topp med finkuttet gressløk.

Kyllingspyd med harissa og yoghurt
10 pers

Dette trenger du:
5 stk kyllingfilet (EPD 5019278) strimlet
2 ss harissa
2 ss yoghurt
½ ts salt
Hummus
480g hermetiske kikerter
saften av ½ stk sitron
4 hvitløksfedd
1 ts salt
1 ss tahini
½ ts malt spisskummen
ca. 1,25 dl olje
Skyll kikertene godt.
Ha kikertene i en blender sammen med sitronsaft, hvitløk, salt, tahini,
spisskummen og olje. Hummusen skal ha en myk konsistens.

Slik gjør du:
Legg trespydene i litt vann (dette gjøres for å slippe at spydene skal bli brent)
Legg kyllingstrimlene i en plastpose. Ha harissa, yoghurt og salt i posen og bland alt
godt sammen.
Legg i kjøleskapet i ca. 30 minutter.
Sett på ovn: 200 grader
Ta ut kyllingen og træ dem på spydene.
Stek midt i ovn ca. 7 min. (steketid vil variere ut ifra hvor tykke strimler som kuttes)
Server med hummus

Hurtigwrap med kyllinglårbiff
10 pers

Dette trenger du:
1kg kylling lårbiff (EPD 4988994)
5 store wraps
1 stk crispy salat
2 stk rødløk i skiver
300g aioli
5 plommetomat i terninger

Slik gjør du:
Bank lårbiffen flat mellom bakepapir og legg den i litt olivenolje.
Krydre med ønsket krydder og stek den 2 min på hver side og avkjøl.
Smør wrapen med aioli og legg på salat, rødløk, tomat og saftig
kylling lårbiff.
Wrap opp og digg inn.

Lime og hvitløksmarinert lårfilet av kylling
10 pers

Dette trenger du:
1 Kg Kylling Lårkjøtt (EPD 4988994)
1 Dl Rapsolje
4 Hvitløks fedd hakket
1 Potte basilikum
2 Stk Lime (saft og revet skall)

Slik gjør du:
Kylling lårkjøtt med skinn marineres fra 3 timer til 1 døgn i nøytral olje, med saft og
skall fra limen, knuste hvitløk finhakket basilikum og litt salt.
Stek kjøttet med skinnsiden opp ca. 20 minutter på 200 grader.
Sett gjerne på grillelementer siste minutter av steketiden.
Tips: Server med Tzatziki, grønn frisk salat og bakte
småpoteter.

Salat med saftig kylling biff «Cæsarstyle»
10 pers

Dette trenger du:
1 Kg Kylling Lårkjøtt (EPD 4988994)
3 Stk Romano salat
200g Parmesan grovrevet
100g krutonger m/hvitløk
3 dl Cæsar dressing
10 Stk Cherry tomat
1 stk agurk i strimler
20 skiver bacon

Slik gjør du:
Grovrevet romanosalat blandet med cæsardressing, delte
cherrytomaater og strimlet agurk.
Toppes med krutonger, biter av stekt kylling lårkjøtt, bacon og revet
parmesan.

Plantebasert mince 600g
5x 600g pr dpk, fryst
EPD 5643507
Plantebasert burger 120g
2,4 kg pr. dpk, fryst
EPD 5615570

Plantebasert nuggets
2,5kg pr dpk, fryst
EPD 5615588

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med noen av oss for en hyggelig prat

Kent Sørensen

Richard Nystad

Key Account Manager HoReCa
Mob 913 57 708
kent@berikafood.no

Daglig leder Flow Food
Mob 404 65 029
Richard@flowfood.no

Christian Michaelsen

André Gilje Jacobsen

Storkunde ansvarlig
Mob 952 09 110
christian@berikafood.no

Key Account Manager
HoReCa
Mob 928 54 236
andre@berikafood.no

Birgitte B. Stensland
Salgs- og markedssjef
birgitte@engrosfrukt.no
+4793609535

