LØGISMOSE
KYLLINGEN

6

skønne opskrifter fra
Løgismose-kokkene

TRIN Sådan udskærer
FOR du en hel kylling
TRIN

1

DET HER
ER EN
LØGISMOSE
KYLLING
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DEN LEVER ET
FRIT LIV I SKOVENE
VED FODEN AF
PYRENÆERNE
Den har ubegrænset plads og kan
gå frit omkring fra morgen til aften,
mens den skraber i jorden og spiser
lokalt dyrkede afgrøder og majs.
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HVEDEKERNER
I KARL JOHAN
SVAMPE MED
SQUASH, LØG
OG HELSTEGT
KYLLING
INGREDIENSER
2 små squash
1 bundt forårsløg
1 glas Løgismose hvedekerner i
Karl Johan svampe
1 stk Løgismose-kylling
En god håndfuld blandede urter,
eksempelvis persille, timian og oregano
1 helt hvidløg
Olivenolie til stegning
Salt og peber
SÅDAN GØR DU
Tænd ovnen på 200 grader. Fyld kyllingen med forskellige urter (persille, timian, oregano) og et helt hvidløg.
Smør kyllingens skind med en smule olivenolie og drys
med en god mængde salt og peber. Steg herefter kyllingen i ovnen i ca. 1 time eller til den er gennemstegt.
Lad gerne kyllingen hvile i 20 min. før den skæres ud.
Skær squash i mindre stykker og steg dem på en pande
med forårsløg. Tilsæt hvedekerner og lidt af stegeskyen
fra kyllingen og smag til med salt og peber.
Server sammen med den stegte kylling og et groft brød.
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PAELLA MED
LØGISMOSE KYLLING,
CHORIZO OG REJER
CA. 4 PERSONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

GRØNT
100 g ærter
2 tomater
3 fed hvidløg
1 skalotteløg
Persille og citron til pynt

Kom olien i en tykbundet gryde
og svits risene heri i ca. 4 minutter.
Tilsæt hakket hvidløg, skalotteløg,
salt, safran og laurbærblade og
overhæld blandingen med hvidvin
og hønsebouillon. Lad det hele
simre i ca. 20 minutter.

KØD OG FISK
Løgismose kyllingebryst i tern
100 g rejer
100 g chorizopølse
KRYDDERIER
salt og peber
1⁄2 tsk safran
1-2 laurbærblade 1 tsk. tørret chili
DESUDEN
5 dl ris (risottoris)
1 spsk olivenolie
2 dl hvidvin
5 1⁄2 dl hønsebouillon

Skær kyllingebryst og chorizo i passende størrelser. Brun kyllingen af i
lidt olie i en wok eller en dyb pande
og tilfør chorizoen.
Hæld risblandingen inklusiv kogevandet, over kødet. Tilsæt ærter og
rejer og smag til med salt, peber og
chili.
Kog blandingen igennem til risene
er helt møre og væsken kogt væk.
Pynt med persille, friske tomater og
citronbåde og servér gerne
paellaen direkte i panden.
Velbekomme!
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DET GODE LIV
KAN SMAGES
Derfor bærer Løgismose-kyllingen det franske
Label Rouge-certifikat, der kun tildeles fødevarer af
ypperste smagskvalitet – vi kalder det smagen af frihed

LØGISMOSE
KYLLINGEN ER
ANBEFALET
AF DYRENES
BESKYTTELSE
LÆS OM DYRENES BESKYTTELSE HER
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COQ AU RIESLING
INGREDIENSER
2 henkogningsglas a 1 liter
1 Løgismose kylling
1 flaske riesling
4 kviste rosmarin
4 kviste timian
1 tsk enebær
1 tsk sennepskorn
1 tsk sorte peber korn
1 tsk korianderfrø
100 g tørsaltet bacon
1 tsk olie til at stege bacon i
200 g champignon
200 g perleløg
5 dl hønsefond
5 dl piskefløde
1-2 spsk Maizena
saft af 1 citron
1 dl æblemost
salt og friskkværnet peber
SÅDAN GØR DU
Del kylling i bryst og lår og
del både bryst og lår i to stykker.
Marinér stykkerne i 1 døgn
med riesling, rosmarin, timian,
enebær, sennepskorn,
peberkorn og korianderfrø.
Tag stykkerne op af marinaden,
dup dem tørre med køkkenrulle
og brun dem i ovnen ved 190 °C
i ca. 25 minutter. Gem marinaden.
Skær skindet af baconstykket
og skær det derefter i tern
på 2 x 2 cm.
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Steg baconternene sprøde på en
pande i lidt olie, lad dem dryppe
af på et stykke køkkenrulle og
gem fedtstoffet.
Skyl og rens champignonerne,
skær dem i kvarte og steg dem
gyldne i fedtet fra baconen.
Kog perleløgene møre i 5-7
minutter og pil dem.
Si marinaden over i en gryde
og lad den koge ind til ca. 1⁄3.
Tilsæt derefter hønsefond og
fløde og jævn saucen med
Maizena. Smag til med citron,
æblemost, salt og peber.
Kom nu kylllingestykkerne,
champignon, perleløg og bacon i
glassene og dæk med saucen.
Lad være med at overfylde glassene, da der skal være plads til,
at indholdet bobler under henkogningen. Tør glassets kant af
med et rent viskestykke og klips
låget på.
Bag glassene ved varmluft 130 °C
i ca. 30 minutter, eller til indholdet
koger i alle glassene.
Afkøl glassene med lukket låg.
Servering: Varm retten i en
tykbundet gryde. Server gerne
med spätzle, ris, eller et stykke
godt brød.
Velbekomme!
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MADTÆRTE
MED KYLLING,
PESTO ROSSO
OG BJERGOST
INGREDIENSER
Tærtedej:
100 g Løgismose rugmel
50 g Løgismose hvedemel
½ tsk. salt
75 g koldt Løgismose smør
1 lille økologisk æg
Fyld:
175 g Løgismose bjergost
3 dl Løgismose cremefraiche
3 økologiske æg
75 g Løgismose græsk feta
2 spsk Løgismose pesto rosso
1 Løgismose kyllingebryst i tern
Salt og peber
SÅDAN GØR DU
Bland rugmel, hvedemel og salt.
Skær smørret i tynde skiver og
smuldr det i melblandingen.
Tilsæt æg og ælt dejen sammen.
Rul den ud på et melstrøet bord
og kom den i en smurt tærteform
på ca. 22 cm i diameter.
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Forbag bunden 15 minutter
ved 180 °C.
Riv osten og bland æg
og cremefraiche i.
Smuldr feta i blandingen,
og tilsæt salt, peber, og pesto
mens du rører det sammen.
Skær kyllingebryst i små tern
uden skind og bland dem i
æggemassen.
Fyld massen i den forbagte
tærteform og bag yderligere
20-30 minutter ved 180 °C.
Tærten kan anrettes med lidt
mere friskrevet bjergost på
toppen, eller med hakkede
krydderurter og skiver af tomat.
Velbekomme!
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SÅDAN UDSKÆRER
DU DIN KYLLING
SE VIDEOEN HER

TRIN 1 START MED AT
SKÆRE LÅRENE FRI

TRIN 3 SKÆR
VINGERNE FRA
Skær mellem vingeknoglen og
brystbenet, vær opmærksom på
ikke at skære i selve knoglerne.

TRIN 4 UDSKÆR
KYLLINGEBRYSTET

Læg et snit mellem bryst og lår
Knæk låret ud til siden og skær
ned mellem knoglerne
Skær aldrig direkte i knoglen,
sørg for altid at skære imellem.

Der ligger et brystben i midten.
Skær langs brystbenet, i begge sider,
så kniven følger benet. Vær opmærksom på
ikke at ramme knoglerne i brystbenet.
Så har du det færdigudskårne bryst.
Brug samme fremgangsmåde på
den anden side.

TRIN 2 DEL UNDERLÅR
OG OVERLÅR FRA
HINANDEN

TRIN 4 KOKKENS
FAVORITUDSKÆRING

Læg et snit i knækket mellem
overlårsknoglen og underlårsknoglen,
og skær igennem.

På ryggen (bunden af skroget) ligger
to små udskæringer/ stykker som med
fordel også kan bruges – kokkene siger:
”Det er det bedste på kyllingen!”

Der vil sidde lidt kød tilbage på skroget, som du med fordel kan plukke
og bruge i hønsekødssuppe, hønsesalat m.m. Skroget kan fryses,
og når du har 3-4 skrog, kan du koge fond eller suppe på dem.
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SÅDAN
HÅNDTERER
DU DIN
KYLLING
Opbevar kyllingekødet ved max 5 °C,
lige indtil det skal tilberedes.
Vask hænder – både før og efter du har fat i den rå kylling.
Vask både skærebræt og kniv grundigt i varmt vand og
opvaskemiddel efter udskæring af den rå kylling.
Det skal være helt tørt før du bruger det igen.
Bland ikke rå varer med tilberedte varer
Gennemtilbered kyllingen så den har en kernetemperatur på
75 C°. Kødsaften skal være klar og kødet må ikke være lyserødt.
Har du rester tilovers, sæt dem da på køl hurtigst muligt,
også selv om de stadig er lune
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KYLLING
I FAD
CA. 4 PERSONER

INGREDIENSER
1 Løgismose Kylling
1 tsk piment d’Espelette
½ dl olivenolie Salt og peber
Broccoli
1 broccoli
1 håndfuld mandler
½ dl olivenolie
20 g revet parmesan ost
Pesto chips
1 bæger Løgismose pesto verde
1 baguette
Skyrcreme
1 bæger Øko. Løgismose skyr naturel
1 citron
1 fed hvidløg
Salt og peber
SÅDAN GØR DU
Skær kyllingen ud i passende stykker.
Læg et stykke bagepapir i et ildfast
fad og fordel kyllingestykkerne her i.
Pensel med olie og krydder med salt,
peber og piment d’Espelette.
Bages i ovn ved 200 °C varmluft i ca.
25 min. lad den trække 10 min.
i slukket ovn med åben låge.
Velbekomme!
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POULET GRILLÉ
DIABLE MED GRØNT
FRA GRILLEN
CA. 4 PERSONER

INGREDIENSER
KYLLING
1-2 Løgismose kylling(er)
50 g smør
1 tsk Piment d’Espelette
2 spsk stærk sennep
5-6 spsk rasp
Salt og friskkværnet peber
SAUCE DIABLE
2½ dl tør hvidvin
2 fintsnittede skalotteløg
½ tsk friskkværnet sort peber
½ tsk Piment d’Espelette
4-6 kviste estragon,
gem bladene til senere
4-6 kviste persille,
gem bladene til senere
1 l lys hønsefond
Ca. 50 g koldt smør, skåret i tern
Salt og friskkværnet peber
GRØNTSAGER
12 små gulerødder med top,
gerne af forskellig sort (orange,
gule, violette)
12 små pastinakker
12 små nye løg med top
4 små fennikler
4 tomater
2 hvidløg
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1 lille hoved radicchio
2 spsk olivenolie
Skal og saft af 1 økologisk citron
Salt og friskkværnet peber
SÅDAN GØR DU
KYLLING
Smelt smørret i en lille kasserolle,
pensl kyllingen godt med smeltet
smør og brun den herefter på grillen
på alle sider. Tag den af grillen og
pensl den igen med smør. Krydr den
herefter med salt, peber og Piment
d’Espelette. Smør kyllingen med
sennep og drys herefter med rasp.
Læg kyllingen tilbage på grillen og
steg den færdig, gerne under låg.
Det er meget svært at angive, hvor
længe kyllingen skal have, da det er
afhængigt af grilltype, temperatur
m.m., men beregn ca. 1,5-2 timer i
alt. Det er altid en god idé at bruge
et stegetermometer, hvis du vil have
et godt resultat. Fjerkræ er gennemstegt ved en kernetemperatur på
75 °C. Husk, at temperaturen stadig
vil stige lidt i kernen, efter kyllingen
er taget fra varmen. Og lad endelig
kyllingen hvile min. 20 minutter, når
du har taget den af grillen inden,
du skærer den ud.

SAUCE DIABLE
Kom hvidvinen i en kasserolle og
tilsæt skalotteløg, de to typer peber
og krydderurtekvistene.
Lad hvidvinen koge ind, til der er ca.
1⁄3 væske tilbage. Tilsæt herefter
hønsefonden og lad væsken koge ind
til det halve. Sigt saucen gennem en
tyndmasket sigte eller læg et fugtigt
viskestykke i en almindelig sigte.
Varm saucen lige inden servering
og monter den med det kolde smør
og finthakkede blade af persille og
estragon. Smag til med salt og peber.
GRØNTSAGER
Vask grøntsagerne. Skær tomater og
hvidløg i halve og pluk radicchioen
groft. Læg grøntsagerne i en stor skål
og mariner dem med olivenolie, citronsaft, fintrevet citronskal, salt og peber.
Lad grøntsagerne trække i marinaden i
ca. 30 minutter, inden de tilberedes på
grillen i mindst 8-10 minutter alt efter
størrelse. Vend herefter salaten med
de varme grøntsager.
Anret dem på et stort fad sammen
med de grillede grøntsager og salaten.
Server saucen i en skål ved siden af.
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VIL DU VIDE MERE?
SE VIDEO OM LØGISMOSE KYLLINGEN HER

Læs mere på Løgismose.dk
Kontakt os på Løgismose i Netto kundeservice:
telefon (+45) 33243706

