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FORBUDT 
FOR VOKSNE
SJOVE, SUNDE & SMAGFULDE
KYLLINGERETTER TIL BORN



De fleste børn elsker kylling. Derfor er kylling et sikkert kort, hvis mål-
gruppen i dit køkken består af kræsne børn. Og heldigvis for det. Kylling 
har nemlig et lavt indhold af fedt og er rig på proteiner, vitaminer og 
mineraler, som alt sammen bidrager til en sund mave. 

Men når det kommer til at servere mad for børn, skal der nogle gange lidt 
ekstra til. Børn spiser nemlig ikke kun med munden, men i høj grad også 
med øjnene og ørerne. Det er med andre ord ikke altid nok, at maden 
smager godt. Det må også gerne se spændende ud og have et sjovt eller 
genkendeligt navn.

Derfor har vi lavet 15 forslag til sjove, sunde og smagfulde kyllingeretter 
til børn, som måske kan give lidt inspiration til dit køkken. De børneven-
lige retter er lavet med vores serveringsklare kyllingeprodukter fra Top 
Table og kan serveres til både frokost, madpakketure eller som snacks.

Vidste du, at kylling ligger n r. 3 pa listen  
over børns foretrukne madvarer  

- kun overgaet af pasta og lyst brød?  
(Ki l d e : La n d b r u g og Fø d e va r e r )



FODBOLDDELLER
MED SPAGHETTI

Fløjt ind til frokost med disse lækre fod-
bolddeller med spaghetti. De eneste tre 
ingredienser, du skal bruge, er spaghetti, 
tomatsovs og vores stegte mini kyllinge- 
deller. Med tanke på børns forhold til 
både pasta, kylling og fodbold burde 
denne ret være en sikker scoring.

Produkt: Stegte mini kyllingedeller, 12g
Varenummer: 1022811 

TIP
Giv retten et 

sundere twist med 
fuldkorn- eller 

squashspaghetti



MUSKELMAD
Spinat har ry for at give store muskler 
– også blandt børn. Denne sunde ret 
med spinatpasta, grøntsager og kvarte 
kyllingeindefileter kan derfor med fordel 
sælges til drengene som ren ”muskel-
mad”. Og hvem vil ikke gerne have store 
muskler? 

Produkt: Stegt kyllingeinderfilet 1/4 cut, 5-10g
Varenummer: 1021151



SOROVERRULLE
Gå planken ud med denne sunde og 
smagfulde sørøverrulle. En tortilla- 
wrap fyldt med masser af gode 
grøntsager, grillede kyllingetern 
og selvfølgelig toppet med creme 
fraiche dressing. Splitte mine  
bramsejl, den smager godt! 

Produkt: Grillede kyllingetern, 12mm
Varenummer: 1023011



KYLLING I KARRY
Kylling i karry er i forvejen en favorit 
ret ved aftensmadsbordet blandt 
mange børn. Så hvorfor ikke udnytte 
dens popularitet til at servere den 
i dit køkken? Vi har her lavet en 
nem udgave med ris, grøntsager og 
kogte, plukkede kyllingefileter, som 
vi har vendt i karrysovs. Nemt og 
lækkert! 

Produkt: Kogt, plukket kyllingefilet
Varenummer: 1018371



KINABOKS
Inviter børnene til Kina med denne 
spændende kinaboks. Vi har blandet 
nudler og grøntsager med vores  
indbagte kyllingechunks, som er et 
sikkert hit hos børnene.  
Afhængig af børnenes alder kan 
spisepinde være en sjov og auten-
tisk måde at spise denne kinesiske 
klassiker på. 

Produkt: Indbagte kyllingechunks, 18g
Varenummer: 1026151



BLOMSTERPIZZA
Pizza er allerede populært blandt 
børn, men derfor kan man alligevel 
godt lege lidt med serveringen. Vi 
har skjult lidt forskellige grøntsager i 
denne farverige blomsterpizza, som 
vi har toppet med grillet kyllingefilet 
i strimler. En sund og børnevenlig 
minipizza!  

Produkt: Grillet kyllingefilet i strimler, 6-8mm
Varenummer: 1014111

TIP
Brug en  

fuldkornsdej  
som bund.



UFO
Udnyt børns fascination af  
rummet til at servere disse  
spændende UFO’er, sendt direkte 
fra det ydre rum. UFO’erne består 
af grøntsager, pizzasovs og grillet 
kyllingefilet i strimler indbagt i en 
tynd pizzadej. Varier størrelsen på 
UFO’erne i forhold til børnenes  
alder og appetit. 

Produkt: Grillet kyllingefilet i skiver, 5mm
Varenummer: 1015111



KYLLINGEBOMBER
Et andet sjovt alternativ til pølse-
horn er disse kyllingebomber. Form 
en pizzadej rundt om de stegte mini 
kyllingespyd, så det ligner en  
lille bombe, og put lidt krudtslam  
omkring ”lunten” ved at drysse 
birkes omkring spyddets ende. En 
eksplosion af god smag, som med 
garanti vil tænde børnenes fantasi.

Produkt: Stegte mini kyllingespyd, 12g
Varenummer: 1013531



RUMRAKETTER
Vi fortsætter rumtemaet med disse 
lækre rumraketter, der kan sendes 
med på madpakketure som et 
sundere og sjovere alternativ til 
pølsehorn. Tag et stegt kyllingespyd 
og form en fuldkornsdej rundt om, 
så det ligner en raket. Og glem ikke 
ketchuppen. 5… 4… 3… 2… 1… Spis! 

Produkt: Stegte kyllingespyd, 50g
Varenummer: 1013551



HURRABOLLER
En almindelig bolle kan pludselig  
blive til en glædelig overraskelse, 
hvis der inden i bollen gemmer sig  
et dejlig stykke kylling.  
Disse hurraboller, som er lavet på 
grillet kyllingeescalope, giver et 
proteinrigt og mættende alternativ 
til den almindelige lyse bolle  
– og får børnene til at råbe ”hurra!” 

Produkt: Grillet kyllingeescalope, 30g
Varenummer: 1015091

TIP
Overrask 

børnene ved at 
bruge forskellige 
kyllingeprodukter.



FUGLEHUS
Voksne vil nok kalde det en pita, 
men vi kalder det et fuglehus. Byg 
dit eget ud af pitabrød og fyld op 
med masser af grøntsager, dressing 
og selvfølgelig fuglen – i dette tilfælde 
vores kogte kyllingefileter i tern.  
En nem og hurtig måde at servere 
sund og børnevenlig mad på! 

Produkt: Kogt kyllingefilet i tern, 12mm
Varenummer: 1018071



KODBEN
De fleste børn elsker hunde, så måske 
du kan glæde dem med dette sprøde 
og smagfulde ”kødben”: nemlig  
vores southern fried paneret kyllinge- 
underlår. Servér sammen med en 
lækker pastasalat og få børnene til 
at logre med halen! 

Produkt: Southern fried paneret kyllingeunderlår
Varenummer: 1027491



Vil du gerne servere mere spinat  
for børnene? Så skjul det som den 
grønne ingrediens i disse sjove  
troldeører. Tag en stegt kyllinge- 
inderfilet, lidt rød pesto og form en 
spinatdej rundt om som et horn. Så 
er der grønne troldeører til børnene! 

Produkt: Stegt kyllingeinderfilet, 35-45g
Varenummer: 1021091

TROLDEORER



BYG-SELV-SPYD
Det kan være både sjovt og sundt 
for børnene at være med til at lave 
mad. Få dem til hjælpe dig med at 
lave deres egne kyllingespyd. Spyd-
dene kan bygges med eksempelvis 
peberfrugter og tomater sat sam-
men med vores stegte minikyllinge-
deller og kvarte inderfileter. Hvem 
kan bygge den mest farverige? 

Produkt: Stegte mini kyllingedeller, 12g & stegt kyllingeinderfilet 1/4, 5-10g
Varenummer: 1022811 & 1021151

TIP
Vores indbagte 
kyllingechunks 

(1026151) passer 
også perfekt  

til spyd



KYLLINGEFINGRE
Lad gafler og knive blive i skuffen, 
for nu kommer der fingermad på  
tallerkenen. Lav din egen dip og  
server sammen med grøntsags-
stænger, tomater og selvfølgelig 
kyllingefingre, som her er vores  
buttermilk panerede kyllingestrimler. 
Det er altid sjovt at spise med  
fingrene og dyppe ting i dip!

Produkt: Buttermilk paneret kyllingebryst i strimler, 40-60g
Varenummer: 1025131

TIP
Kan også serveres med: 

Persilleindbagte 
kyllingeinderfileter 

(1026091)
 

 Panerede 
kyllingeinderfileter 

(1026031) 

Southern fried  
kyllingeinderfileter

(1026071) 

MED DIP



Heidi Lorensen 
Kok i Børnehave Klatretræet 

”Børnene er rigtig glade for 
kylling. Og det er jo en råvare, 
der nem at gå til, og som man 
selv kan bestemme, hvad skal 
smage af. 

Jeg anvender primært kyllinge-
produkter fra Top Table, fordi 
kvaliteten bare er bedre, og 
der er ikke særlig lang tilbered-
ningstid. Vi har generelt gode 
erfaringer med Top Tables pro-
dukter, og børnene er vilde med 
dem, så vi er villige til at betale 
en smule mere.” 

Vores serveringsklare kyllinge- 
produkter fra Top Table er udviklet 
til dig, som nemt og hurtigt skal 
servere smagfulde retter – uden at 
gå på kompromis med kvaliteten. 
Vi håndplukker de bedste produkter 
fra de dygtigste fjerkræproducenter 
i verden, så du er garanteret den 
bedste smag. 

Produkterne fra Top Table er tilbe-
redte på forhånd og gjort nemme 
for alle at håndtere. Dermed sparer 
du værdifuld tid i dit køkken, som 
kan bruges på andre vigtige ting. 

Og eftersom der er taget hånd om 
både hygiejne og risiko for bakterier, 
kan du trygt lade dit personale 
håndtere produkterne – og stadig 
være garanteret en ensartet og 
høj kvalitet.

Uanset hvad du har brug for, tør vi 
godt love, at du kan finde det i vores 
brede og dybe Top Table-sortiment. 

Vi sætter stor ære i at kunne 
tilbyde dig ét samlet sted, hvor du 
nemt og trygt kan handle alle dine 
serveringsklare fjerkræprodukter. 

TOP TABLE



Helle Brun 
Kantineleder på Tistrup Skole

”Kylling er noget, alle børn og 
unge kender og kan lide. Og 
så kan man anvende kylling på 
rigtig mange måder. 

Jeg køber Top Table, fordi pro-
dukterne er ensartede, velsma-
gende og nemme for alle at 
servere. Jeg har forsøgt mig med 
andre leverandører, men falder 
altid fra igen, fordi smagen hurtig 
bliver sur, og så holder de heller 
ikke særlig længe i køleskabet. 
Jeg føler en kvalitetstryghed ved 
Top Table.”

MADE 2 SERVE

KOGT, STEGT ELLER GRILLET KRYDRET ELLER MARINERETINDBAGT ELLER PANERET



BO CHRISTIANSEN
Foodservice Sydjylland og Fyn
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BENT SØRENSEN
Foodservice Nordjylland
+45 22 40 90 56
bso@europoultry.dk

BRIAN ’BIF’ LINDHARDSEN
Foodservice Sjælland
+45 22 40 90 55
bbl@europoultry.dk
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