
KEBAB ER POPULÆR GATEMAT. 
 

Vi gjør det enkelt for deg å ta din andel av et stort  
og voksende marked med nyheten Kylling Shawarma.  

Ferdig grillet, skavet og singelfryst. 
Aldri har det vært enklere og tryggere å servere autentisk kebab. 

STEKT & SKAVET



KEBAB/SHAWARMA KOM  
TIL NORGE PÅ 1950 TALLET,  
siden har den vokst i popularitet. Å servere 

 shawarma fra spyd krever svært høy  
rullering og strenge kvalitetsrutiner. 

Vi ønsker å gjøre det enkelt å servere  
autentisk  shawarma/kebab. Vi har derfor  
gjort jobben for deg, slik at du kun trenger  

å gi den en rask  oppvarming  
før servering.

Ferdig grillet & tynnskivet (skavet)
Singelfryst i pose – enkelt å porsjonere.
Autentisk smak

Norsk kylling fra aktive  gårder  
på Jæren, produsert på vårt 
 BRC-sertifiserte anlegg i Danmark.

– SOM ER LETT Å LYKKES MED

SERVER DEN I: 
Pita, Wraps, på  tallerken 
med pommes frites, i 
 baguette, på Pizza, i 

 steambuns, i burgerbrød  
eller i en lun salat.
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KYLLING SHAWARMA STEKT & SKAVET LÅRFILET 2,5 KG FR

Varenummer:  130061
EPD:  5633938

Forpakning:  2,5 KG fr/5 kg fr
Holdbarhet:  365 dager



INGREDIENSER 10 PERS

1 kg. (100 gr pr porsjon)  Vestfold Fugl Kylling Shawarma
2 stk.   Rødløk, ternet
300 gr. (30 gr prporsjon)  Kinakål/Isbergsalat/finsnittet rødkål (kan sløyfes)
100 gr. (4 ss pr porsjon) Mais
2 stk. (4 ss pr porsjon)  Agurk, ternet
20 ss. ( 2 ss pr porsjon) Kebabdressing
10 stk   Pitabrød
 

FREMGANGSMÅTE:
Fres kyllingkjøttet på middels høy varme i olje i ca. 4-6 minutter.  
Stekes til man oppnår litt stekeskorpe på kyllingkjøttet. 

Mens kjøttet stekes forberedes Pitabrødet. Del pitabrødet etter kanten.  
Fyll deretter med 1 ss. med kebabdressing, salat og grønnsaker.  
Legg så inn 100 gr. Kylling shawarma. 
Topp med kebabdressing, mais og rødløk.
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MED  TZATZIKI, GRANATEPLE OG FETAOST

 INGREDIENSER 10 PERS

Vestfold Fugl Kylling Shawarma 1 kg. (100 gr. pr. porsjon)

Tzatziki  20 ss. (2 ss. pr. porsjon)

Pommes Frites  150 gr. (15 gr. pr. porsjon)

Agurk  2 stk. skivet (2 ss.)

Rødløk, skivet  2  stk. 
Liabrød/torilla  10 stk.
Persille, finhakket  ½ bunt
Kebabdressing   20 ss. (2 ss. pr. porsjon)

Granateple  10 ss. (1 ss. pr. porsjon)

Fetaost  10 ss. (1 ss. pr. porsjon)

 

FREMGANGSMÅTE:
Fres kyllingkjøttet på middels høy varme i litt olje i 
ca. 4 -6 min til du får en fin stekeskorpe i kantene.

Smør et tynt lag med Tzatziki. Legg så tomat, rødløk, 
kylling shawarma, topp med pommes frites, 

granateple, fetaost og kebab saus. 

Til slutt dryss over finhakket bladpersille.
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INGREDIENSER 10 PERS

1 kg. (100 gr. pr. porsjon)  Vestfold Fugl Kylling Shawarma
40 skiver (4 pr. porsjon) Tomat , skivet
300 gr. (30 gr. pr. porsjon)  Isbergsalat
2 stk.   Rødløk, skivet 
20 ss. (2 ss. pr. porsjon) Kebabdressing
10 stk.   Sandwichbrød/Focaccia
 

FREMGANGSMÅTE:
Fres kyllingkjøttet på middels høy varm olje  
i ca. 4-6 minutter. Mens kjøttet stekes, forberedes sandwichen. 

Montér sandwich med 1ss. kebabdressing på bunn 
og 1ss. kebabdressing på lokk. Legg på salat, tomat og rødløk. 
Topp med lun Kylling Shawarma.
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INGREDIENSER 10 PERS

1,2 kg. (120 gr. pr. porsjon) Vestfold Fugl Kylling Shawarma
2 stk.   Gul løk, skivet
2 stk.   Rød løk, skivet
5 stk. (20 gr. pr. porsjon) Tomat, ternet
2 stk.   Agurk, skivet
1 kg. (100 gr. pr. porsjon) Pommes frites
40 ss. (4 ss. pr. porsjon) Kebabdressing
50 gr. (5 gr. pr. porsjon) Persille, finhakket

FREMGANGSMÅTE:
Fres kyllingkjøttet på middels høy varme i olje i ca 4- 6 minutter. 
 Legg til side og dekk til med aluminiumsfolie for å holde varm. 

Monter på tallerken med fries, rødløk, tomat, agurk og masse deilig kylling.  
Topp det hele med kebabdressing.
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 INGREDIENSER 10 PERS

Vestfold Fugl Kylling Shawarma 1 kg. (100 gr. pr. porsjon)

Tomat, ternet 5 stk. (20 gr. pr. person)

Rødløk, skivet  1 stk. 
Agurk, skivet 1 stk.
Mais  100 gr. (10 gr. pr. porsjon) 

Ruccola 500 gr. (50 gr. pr. porsjon)

Kebabdressing 20 ss. (2 ss. pr. porsjon) 

FREMGANGSMÅTE:
Fres kyllingkjøttet på middels høy varme i litt olje i ca. 4-6 minutter. 

Sett til side for avkjøling. Hvis man ønsker en lun wraps,  
sett til side og dekk med alluminiumsfolie.

Smør 2 ss med kebabdressing på wrapsen. 
ordel ruccola, agurk, rødløk, tomat, og mais. 

Topp med Kylling Shawarma og kebabdressing 
før den rulles.
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INGREDIENSER TIL CA. 1,4 LITER

300 gr.   Majones
3 dl.   Ketchup
700 gr.   Yogurt naturell/gresk
2 ss.   Syltet agurk i lake
2 ts.   Hakket fedd hvitløk
6 ts.   Salt
4 ts.   Sort pepper
4 ts.   Garam masala
4 ts.   Spisskummin
4 ts.   Cayennepepper
4 ts.   Koriander, malt
 

FREMGANGSMÅTE:
Bland alle ingredisene sammen og sett kaldt.
Dersom man ønsker en sterkere dressing 
kan man bytte ut 1,5 dl Ketchup med Sirracha chili saus.

«SMAKEN AV AUTENTISK KEBEB»
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 INGREDIENSER 10 PERS

1 del Eddik 
2 deler sukker 

3 deler vann

FREMGANGSMÅTE:
Bland sammen og gi det et lite oppkok.

Ha i 2 stk finsnittet rødløk og sett til avkjøling. 
Løken er klar på kun få minutter.

1 – 2 – 3 LAKE
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Kokk & Fagkonsulent 
Telemark, Vestfold, Søndre 

Buskerud og Østfold 
Ruben Pettersen 
+47 464 19 487 
ruben.oeksendal@
denstoltehane.no

Kokk & nasjonal  
kjedesalgssjef storhusholdning 

ROBERT K. SKAUGEN 
+47 916 08 181 

robert.skaugen@denstoltehane.no

Kokk & Fagkonsulent  
Oslo, Asker, Bærum  

& Akershus 
Jimmy Gideberg  
+47 90 21 68 36  
jimmy.gideberg@
denstoltehane.no 

Kokk & Fagkonsulent 
Rogaland og Agder 

Stefan Wold 
+47 953 67 126 

stefan.wold@ 
denstoltehane.no

Kjededirektør
 storhusholdning  

NIELS OTTO HANSEN
+47 982 35 880 

niels.otto.hansendenstoltehane.no

Direktør Storhusholdning  
og Industri  

CHRISTINE SUND 
+47 924 42 689 

christine.sund@denstoltehane.no

Kokk & Fagkonsulent 
Hordaland, Sogn 

og Fjordane
Trond Berge 

+47 47 26 73 33  
trond.berge@

denstoltehane.no

Fagkonsulent  
Nord-Norge, Saltfjellet-Kirkenes

Silje Bjørkmo 
+47 906 13 262 
silje@dinernord.no

Kokk og fagkonsulent 
Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal

Roger Byberg 
+47 982 35 889 
roger@matfokus.no

Kokk og fagkonsulent
Hedmark, Oppland og  

Nordre Buskerud 
Truls Skogvang Andreassen 

+47 970 12 099 
truls@gourmetpartner.no

VESTFOLDFUGL.NO
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Diverse emballasje artikler 
samt pitabrød og wraps

Wraps papir  EPD 2835452
Tortilla   EPD 2012458 
Pitabrød   EPD 2314268
Liabrød   EPD 5062039
Aluminiumfolie  EPD 2654390
Kebabboks  EPD 4885794

Slik varmer du opp  
Kylling Shawarma 

• Stekeovn – 6 min på 220 grader

• High speed – 45 sek 100% FAN  
– 50% MICRO

• Convection – 4 min på 220 grader

• Micro - 2 min maks styrke

• Stekeplate/flatgrill – 4- 6 min til 
 shawarma er gyllen og har fått litt 
stekeskorpe



VESTFOLDFUGL.NO


