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Euro PouLtrY
Euro Poultry er den førende innovative samar-

bejdspartner inden for mange former for fjerkræ 

– både råt, varmebehandlet og convenience. Som 

kunde kan du se frem til en engageret partner 

med mange års erfaring og et fast samarbejde 

med 40 af verdens førende fjerkræproducenter 

fra ikke færre end 10 lande.

Vores kundeindsigt, vores viden om fødevare-

trends og vores dedikation til at udvikle helt nye 

produkter med den rigtige producent, gør Euro 

Poultry til den perfekte samarbejdspartner. Det 

gælder, hvad enten vi taler om det hurtige køkken 

eller convenience til forbrugeren. 

Vi ser det kort og godt som vores fornemste op-

gaver at inspirere vores kunder, levere topkvali-

tet – og følge op med den service, der selvfølgelig 

gavner vores kunders forretning.

Vores sortiment spænder bredt fra rå konventi-

onelle udskæringer over til forarbejdede økologi-

ske produkter, tilpasset netop dit behov. Fælles 

kendetegn for alle vores produkter er: kontrol og 

kvalitet i smag, hygiejne, fokus på dyrevelfærd og 

produktion.

BBQ WING'It
BBQ Wing’it er en frostserie med convenience 

forarbejdet fjerkræprodukter, som gør det nemt 

for dig at servere en velsmagende ret. Enkelt, be-

kvemt og af en høj kvalitet – det er vigtigt, når 

den gode smag og samvittighed skal bevares i en 

travl hverdag.

Det brede udvalg af serien giver dig mulighed for 

på en nem og hurtig måde at tilberede nye spæn-

dende produkter. Dertil kommer en ensartet høj 

kvalitet, som sikrer dig fantastisk smagsoplevel-

se for pengene.

fAKtA
•	 BBQ Wing’it er perfekt til hverdagen

•	 BBQ Wing’it tilfører værdi til din frostboks

•	 BBQ Wing’it er god kvalitet til en stærk pris

•	 BBQ Wing’it udvikler serien efter dine behov

•	 BBQ Wing’it giver plads til dit præg

•	 BBQ Wing’it sortimentet sparer tid

•	 BBQ Wing’it minimerer spild

•	 BBQ Wing’it er pakket i familiestørrelser

•	 BBQ Wing’it er forarbejdet fjerkræ

•	 BBQ Wing’it er perfekt til grillen

•	 BBQ Wing’it er dybfrossen
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NEWS ...
 I

 sommeren 2015 er Euro Poultry klar med lanceringen af det 

 nye produktbrand BBQ Wing’it. Det er en produktserie, som 

 henvender sig til dig og din familie. Det er et nyt og spæn-

dende brand, der giver dig mulighed for at være grillmester. BBQ 

Wing’it er suveræne kyllingeprodukter i topkvalitet, som egner sig 

perfekt til grillen.

NYE rEDSKABEr
Magasinet her indeholder forskellige kampagnetilbud, der kører 

sommeren over fra juni til og med august måned. Du vil her kunne 

læse om tips og tricks til at bruge din grill perfekt, såvel om som-

meren som om vinteren. Du vil også have mulighed for at læse om 

en masse forskellige produkter, med kvaliteten i top, tilberedning 

og opskrifter som netop nu er kommet på markedet.

oPSKrIftEr
I forbindelse med det nye brand BBQ Wing’it, er der udarbejdet en 

række opskrifter, som indbyder til grill, hygge og godt samvær med 

venner og familie. Det er opskrifter, der nemt og hurtige kan tilbe-

redes på kun 30 min., så de passer ind i din hverdag. Opskrifterne 

er inddelt på den måde, at de er tilpasset en familie på 4 personer. 

Kyllingeprodukterne kan derfor købes i poser, i din lokale dagligva-

reforretning, med indhold svarende til 4 personer. 

...Hiv din grill frem, sommeren er over os, og BBQ Wing’it er kommet 

på markedet for at gøre din grilloplevelse endnu mere spændende. 
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DIGItALt StEGEtErMoMEtEr
Skaf dig et digitalt stegetermometer. Her får du den nøjagtige kødtem-

peratur uden du behøver at løfte på låget. Der findes et bredt udvalg af 

gode termometre i handlen – trådløse, med ledning samt modeller der 

kan kobles til din smartphone.

PIZZAStEN
At bage brød og pizza på grillen er fantastisk godt. Og med en pizzasten 

kan du også tilberede fjerkræ, både store og små udskæringer, fra 

kyllingefileter til kyllingestrimler. Du får en mere jævn varme og 

mere kontrol. Stenen behøver ikke at være dyr. Kør en tur 

til dit nærmeste byggemarked og køb en tyk, plan natur-

sten. Den koster ofte under kr. 100,- og gør jobbet lige 

så godt. 

SoLIDt GIttEr
Et tyndt grillgitter i dårligt kvalitet har dårlige 

varmeegenskaber. Sats i stedet på at få et 

gitter i solidt stål. Jo tykkere des bedre. Git-

teret holder varmen også efter du har lagt 

kødet på og giver fine grillstriber.

uNDErLAG
Skaf dig et tykt bræt i ubehandlet eg, ce-

dertræ eller frugttræ. Læg et stort stykke 

kylligefilet eller kalkunbryst på. Kødet bør for- 

grilles for at få en fin grillet overflade inden det 

lægges på brættet. Krydder efter smag. Læg 

bræt-tet direkte på gitteret over gløderne, og luk 

derefter for låget. Ja, brættet bliver brændt udenpå, 

men det kan anvendes flere gange alligevel. Smagen 

som træet tilfører, er magisk.
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DIrEKtE GrILLNING
Råvarerne placeres direkte over de glødende kul/gasbrændere. Meto-

den anvendes til normaltykkelse eller tynde kødskiver, kyllingefileter, 

lår, underlår, strimler skiver og lignende. 

INDIrEKtE GrILLNING
Råvarerne ligger ikke direkte over de glødende kul/gasbrændere. Me-

toden passer til store stykker kød, hel kylling, store kalkunbryster, gås, 

and og andre råvarer der kræver længere tilberedning. Men uanset grill- 

metode – hav ALTID en glødefri zone på grillen. Der kan du lægge ma-

den, hvis den begynder at branke, eller hvis du bare vil holde, det du gril-

ler varmt. Zonen gør din grillning betydeligt mere stressfri og behagelig.

KuL ELLEr BrIKEttEr?
Kul har en intensiv og kortere brændetid. Anvendes til råvarer der skal 

grilles hurtigt, f.eks. tynde kødskiver, kyllingefileter og kyllingelår. Bri-

ketter brænder længere. De anvendes når du skal grille indirekte eller 

til råvarer der har behov for længere tilberedningstid, f.eks. hel kylling, 

store kalkunbryster, gås, and m.m. Køb SIS- og FSC-mærket kul for mil-

jøets skyld og gerne nærproduceret hvis muligt.

GASGrILL
En gasgrill afgiver ikke helt så meget aromatisk grillsmag som kulgrill. 

Du kan dog hjælpe smagen på vej ved at lægge stykker af røget træ 

eller spåner i en næsten tætsluttet foliepakke, som du placere ovenpå 

brænderne. Æble-, ege-, kirsebær- og pæretræ fungerer rigtig godt.

MAStEr Your
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er er ingen regler for hvor og hvornår man  

 kan grille, det hele kommer an på, om  

 du har lyst til det. Der er masser af mu-

ligheder for at hive grillen frem, og komme i 

gang i dag. 

Uanset om du har planlagt en tur til stranden, 

en frokost i den nærliggende park, eller en tur 

i skoven, så er der altid mulighed for at gril-

le eller have grillen med. Det behøver ikke at 

være kompliceret. Det er kun dig der sætter 

begrænsningerne. 

ENGANGSGrILL
Det er tid til skovtur. Nogle kommer ansti-

gende med en engangsgrill, og det er naturlig 

vis også en god løsning. 

Men du ved bedre. En anden mulighed, er at 

medbringe en bradepande, en gitterplade fra 

ovnen, tyk folie og briketter. Tænd briketterne 

og fordel dem på bradepanden. Læg en hånd-

fuld urter eller en grangren, fra et af træerne 

i nærheden, direkte på gløderne. Læg gitter-

pladen hen over bradepanden, eller et styk- 

ke hullet folie hen over. Derefter forberedes 

den mad der skal grilles, det lægges på git-

terpladen, og dækkes med et stykke folie så 

det slutter tæt.

GASGrILL
En anden metode til at være hurtig og effek-

tiv, er ved hjælp af gasgrillen. De fåes i et utal 

af varianter, forskellige størrelser og udse- 

ende. Hvis du har en hverdag, hvor tingene 

skal gå hurtigt, så er det ingen undskyldning 

for ikke at grille. For med hjælp af en gasgrill, 

er du klar til at grille lige efter den er tændt.

 

De store gasgrill er gode til at have hjemme 

på fx. terrassen. De mindre og mere handy 

gasgrill, er perfekte til at tage med på stran-

den, på skovturen, eller anden udflugt, hvor 

der er brug for at grille eller varme mad op. 

VINtErGrILLNING
Vintergrillning smager næsten endnu bedre 

end sommervarianten. Tænk på at den kol-

de vinterluft betyder mere afkøling. Det kan 

betyde at der er behov for mere kul i grillen 

– eksperimenter dig frem. 

Et termometer, både i låget og i kødet, er der-

for endnu mere nødvendigt ved vintergrill- 

ning for at holde styr på temperaturen. Der-

udover slipper du for at gå ud i kulden hele 

tiden, når du kan aflæse temperaturen gen-

nem vinduet eller døren. Hvis dine gæster vo-

ver sig ud til grillen i kulden – kan du jo byde 

på varm romtoddy for at holde humøret oppe. 

Forsøg at stå under et tag, hvis muligt. En an-

den livredder er pandelampen når du knokler 

på i vinteraftenernes mørke og skaber små 

mirakler. 

Din famile vil nyde det, og der er ingen tvivl 

om, at du på en kold vinteraften, byder sma-

gen af sommer velkommen indenfor, når du 

gør en indsats om vinteren.
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INGrEDIENSEr
4 PERSONER 

•	 1 pose kyllingeburgere – BBQ Wing’it

•	 8 stk. burgerboller

•	 ketchup

•	 1 stort rødløg

•	 1 agurk

•	 1 salathoved

•	 2 store tomater

•	 olivenolie

•	 salt og peber 

Vask alle grøntsagerne rigtig grundigt. 

Skær tomaterne og agurken i passende 

tynde skiver. Skræl løget, og skær det i 

tynde skiver. Herefter rives salaten i min-

dre stykker, så de passer til burgerboller-

ne. Anret alle grøntsagerne på en stor tal-

lerken eller et stort fad, og stil det til side. 

Anbring de panerede kyllingeburgere på 

grillen i ca. 14 min. Vend dem efter 7 min. 

Hold øje med at de ikke bliver brændt. 

Efter 7 min., anbringes burgerbollerne på 

grillen, for at de kan blive varmet op. Ser-

veres med ketchup og mayonnaise.

KYLLINGE-
BurGErE

CooK
BY tHE 
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KYLLING
M/ SALSA

INGrEDIENSEr
4 PERSONER 

•	 1 pose kyllingefileter – BBQ Wing’it

•	 1 pose taco chips

•	 1 bakke blommetomater

•	 1 fed hvidløg

•	 1 rødløg

•	 1 bundt basilikum

•	 salt og peber 

•	 olivenolie

•	 citronsaft & chili

•	 ingefær

•	 chili

Skær tomaterne i kvarte. Bland alle råva-

rerne og krydderierne sammen. Gerne en 

time før det skal spises, så det kan stå 

og trække smag. Læg kyllingefileterne på 

grillen i 10 min. Vend dem efter 5 min. Hold 

øje med at de ikke brænder på. 

Sammen med kyllingerne kommes også 

chipsene på. Læg dem i en foliebakke, og 

kom revet ost ovenpå. Placer foliebakken 

på grillen ved siden af kyllingerne. Anret 

sammen med salsa og taco chips med ost. 

INGrEDIENSEr
4 PERSONER 

•	 1 pose kyllingefileter – BBQ Wing’it 

•	 800 g frisk basilikumpasta

•	 5 forårsløg

•	 1 citron

•	 olivenolie

•	 500 ml madlavningsfløde 18%

•	 salt & peber

Læg først kyllingefileterne på grillen, og 

grill dem i 12 min. Vend dem efter 6 min. 

Hold øje med at de ikke bliver brændt på. 

Kog pastaen, med lidt olivenolie i samt 

salt og peber. Kog dem som anvisningen 

på pakken beskriver. 

I en pande laves pastasovsen. Hæld flø-

den op i panden, og bring det i kog. Kom 

herefter revet muskatnød, salt og peber, 

og finthakket forårsløg i. Kom den kogte 

pasta op i sovsen, og smag sovsen til med 

citronsaft og citronskal. Skær de grillede 

kyllingefilter i strimler, og kom dem i pa-

stasalaten. Anret på en tallerken.

PAStASALAt
M/ KYLLING
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INGrEDIENSEr
4 PERSONER 

•	 1 pose kyllingespyd 30 g – BBQ Wing’it 

•	 4 dl bulgur 

•	 1 fed hvidløg

•	 2 spsk. olivenolie

•	 1 rød peber

•	 1 squash

•	 salt & peber

•	 saft fra 1 citron 

Sæt bulguren over i en gryde for at koge i ca. 

20 min. Dryp en smule olivenolie på kyllinge-

spydene og læg dem derefter på grillen i 20 

min. Vend spydene hvert 5 min., men hold øje 

med dem.

 

Vask persille, squash og rød peber, og skær 

derefter squash, rød peber og hvidløg i små 

tern, eller efter ønske. Kom grøntsagerne 

op i en skål, sammen med den kogte bulgur. 

Smag salaten til med lidt citronsaft, oliven-

olie samt salt og peber og persille. Læg brø-

det på grillen i 5 min. Anret på en fin taller-

ken med brød og smør til.

INGrEDIENSEr
4 PERSONER 

•	 1 pose kyllingebrystfilet – BBQ Wing’it

•	 1 kg små kartofler evt. nye kartofler

•	 olivenolie

•	 sesamfrø

•	 salt & peber

•	 3 store tomater

•	 2 mozzarella & 1 bundt basilikum

Skræl eller vask kartoflerne godt, og skær dem 

i halve. Put kartoflerne i en foliebakke, og tilsæt 

hakket hvidløg, sesamfrø, olivenolie, salt og pe-

ber, og bland det godt sammen. Anbring kartof-

lerne på grillen i ca. 30-40 min. i en foliebakke.

Vask tomaterne grundigt og skær dem i skiver 

sammen med mozzarellaen, og anret det på en 

tallerken. Dryp med olivenolie over salaten og 

smag til med salt og peber. 

Til sidst pyntes salaten med basilikum efter be-

hag. Kyllingefileterne grilles, med en smule oli-

venolie, salt og peber, i 7 min. på hver side. Hold 

øje med de ikke brænder på.

KYLLINGESPYD
BuLGurSALAt

KYLLINGEfILEt
M/ KArtofLEr
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NYt KoNCEPt
BBQ Wing’it er et brand der tager højde for dig og 

din families grillaftener, og det har vi ladet sig af-

spejle i de nye design af poserne, som produkterne 

er pakket i. Det er et rå og moderne look, der skal 

skabe fuld opmæksomhed omkring produktet. Så 

vælg et at de nye produkter fra BBQ Wing’it seri-

en, og kom godt i gang med grillen. 

Her er blandt andet BBQ Wing’its kyllingebrystfilet. 

Den neutralmarinerede brystfilet, giver dig mulig-

hed for at sætte dit eget personlige præg på kryd-

ringen. Den nye kyllingefilet er 140-180 g, særdeles 

velegnet til en hovedret eller udskæring.

BBQ KYLLINGESPYD
Kyllingespyd 30 g er blandt de spændende detail nyheder i  

BBQ Wing’it brandet. Her er tale om et ren filet produkt med 

rigtig lækker smag af BBQ. Produktet er velegnet til rigtig 

mange anledninger, bl.a. tapas, hovedretter, brunch etc.

BBQ KYLLINGE VINGEr
De nye BBQ kyllinge vinger fra BBQ Wing’it serien, er værd at 

prøve. De er marineret med en BBQ marinade, som giver kyl-

lingen en fortrinlig smag, samtidig med at de bliver lidt eks-

tra sprøde, når de bliver tilberedt på grillen. 

KYLLINGE NuGGEtS
Crispy paneret kyllinge nuggets er en ny og spændende ny-

hed fra Euro Poultry i BBQ wing’it serien. Disse nuggets er 

lavet af kyllingebrystfilet kød. De har en crispy panering med 

lidt bid i – der giver et særligt sprødt og smagfuldt resultat 

ude på grillen. 

SoJA KYLLINGESPYD
Kyllingespyd 30 g er blandt de spændende detail nyheder i  

BBQ Wing’it brandet. Her er tale om et ren filet produkt med  

rigtig lækker smag af soja. Produktet er velegnet til rigtig 

mange anledninger, bl.a. tapas, hovedretter, brunch etc.

SELECt

BBQ 
WING'It
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 Så skal der grilles..!
Deltag i konkurrencen om at vinde en fantastisk Smokey Joe grill 

fra Weber til en værdi af 1000 kr. samt 1 måneds forbrug af de 

smagsfulde kyllingeprodukter fra BBQ Wing’it serien til en 

samlet værdi af 3000 kr. Alt i alt en samlet værdi på 4000 kr. 

For at deltage i konkurrencen skal du indsende din bedste 

grillopskrift, med et af BBQ Wing’its kyllingeprodukter, 

samt et billede af dig selv og retten.

Grillopskriften og billedet sendes til mailadressen:  

info@europoultry.dk. Husk samtidig at skrive navn, 

adresse, mobil og mailadresse på. Konkurrencen 

slutter den 25. juni 2015, og vinderen bliver kontak-

tet senest den 1. juli 2015. 

KoNKurrENCE
... oG VIND for 4000,-

DELtAG Nu !

2 2


