
DEN STOLTE HANE  

INDUSTRIPARTNER



Den Stolte Hane industripartner  leverer 
kvalitetskylling til både store og små 
kunder over hele landet. Vi har en liten 
og fleksibel organisasjon, med stor 
kompetanse innenfor kylling og egg, 
samt matproduksjon generelt. 

Vi  strekker oss alltid litt lengre for å 
finne muligheter og løse utfordringer 
sammen med våre industrikunder. 

Velger du Den Stolte Hane som din 
industripartner vil du få en fleksibel 
leverandør som er lett på foten, hvor 
kvalitet, dyrevelferd og servicegrader 
alltid holder de høyeste standarder.

HVEM ER VI?

NOEN UTVALGTE REFERANSEKUNDER



Fabrikk Jæren
• Videreforedeling av kylling
• Rå og fryste produkter
• 160 ansatte
• Årlig produksjon ca 20 000 tonn

BRC:  
Grad A

Nærbø Kyllingslakt AS 
(50%) 
• JV med Nortura SA
• Slakteri
• Årlig produksjon 26.000 tonn

Hovedkontor
• HK/ administrasjon
• Bryn, Oslo

Fabrikk Stokke
• Videreforedling av ca  

4 000 tonn kylling
• Bearbeidede og stekte  produkter
• 50 ansatte

Fabrikk Ski
• Egg pakkeri
• 20 ansatte
• Årlig produksjon: 11.500 tonn 

BRC   
Grad AA

VELG KYLLINGSPESIALISTEN 
SOM DIN INDUSTRIPARTNER

• Vi er 100% fokusert på kylling og egg. 
• Topp moderne fabrikker
• Sertifisert etter de strengeste BRC standardene 
• Teknologiske fortrinn
• Stor skala – vi slakter 12 mill kylling hvert år
• Markedets råeste servicegrader
• Kompetent og lettbent kundeteam



HALVERE CO2
FOR MER BÆREKRAFTIG  KYLLINGPRODUKSJON

MINDRE SOYA

• Fôr med lokal 
 tilknytning 

• Unngå frakt av  
fôr over  lange 
 avstander

• Regelendring i   
Europa og EU

HUSDYRGJØDSEL

• Bedre utnyttelse 
av  energigivende 
ressurs

GRØNNERE TRANSPORT

• Korte transport-avstander  
i vår  produksjon

• Effektivisering og krav til 
grønnere  transport i alle 
 deler av verdikjeden

• Mindre luft - vi  optimaliser 
hele tiden vår emballasje  
for å redusere luft

REDUSERT MATSVINN

• Økt utnyttelse av 
 biprodukter

• Økt fokus på  holdbarhet

• Svinnprosjekt på   
fabrikk/i butikk

• Økt fokus hos  forbruker

• Vi har signert tilslutnings-
erklæring for kutt i mat svinn 
og er sponsor til  matvett 
sitt viktige arbeid med 
å  redusere mat svinnet i 
 serveringsbransjen

RESSURSUTNYTTELSE

• Energioptimert 
 produksjon

• Energioptimerte gårder

• Erstattet sorte skåler 
med transparente PP 
skåler, samt CPET i 
naturlige  farger, som er 
det  absolutt beste for 
sirkulær økonomi.

• Fra skål til poser, der 
det er hensiktmessig.

• Klimamerking

FULL KONTROLL PÅ VERDIKJEDEN 
– 85 STOLTE BØNDER PÅ JÆREN

Våre kyllinger vokser opp på AKTIVE GÅRDER.   
Aktive Gårder ivaretar kyllingens naturlige 
 adferdsbehov gjennom:

• Strøbad for rensing av fjærprakt

• Ramper og platåer for sterkere benbygning og 
 vinger, samt tilfredsstilling av behovet for å hvile i 
 høyden

• Høy og flis som stimulerer kyllingens lekenhet,   
aktivitet, mensamtidig også behovet for å hvile i  
trygge  omgivelser

Kyllingene fra Vestfold Fugl vokser opp frittgående i 
oppvarmede og isolerte, moderne kyllinghus. I kylling-
huset tilpasses temperaturen kyllingens alder. Nyklekte 

kyllinger skal ha det varmt og godt. Temperaturen 
skrus ned mot ”romtemperatur” (20 grader) når de 
blir eldre. Kyllingene skal ha hvileperioder på dagtid 
i tillegg til normal nattesøvn. De har alltid mat og friskt 
vann tilgjengelig, og våre bønder ser til kyllingene flere 
ganger hver dag.

At kyllingen ser ”møkkete” ut er et sunnhetstegn  
- det betyr at fjærene er renset for fett og smuss og at 
kyllingen har strøbadet.

Vi setter dyrevelferd høyt, og har i tillegg til våre bøn-
der 2 egne veterinærer på Jæren som daglig besøker 
våre kyllinghus.



Artikkelnr. Produkt Forpakning / 
FR/Kjøl

Beskrivelse

90179 KYLLINGSALATKJØTT 
GRILLET/NATURELL

1,5 kgs skål. 
Kjølevare.

Stekt og spiseklart salatkjøtt av lårkjøtt. 
Saftig og mørt salatkjøtt er en perfekt 
ingrediens i mange retter. 

90165 KYLLINGSALATKJØTT 
NATURELL

3 kgs skål. 
Kjølevare.

Stekt og spiseklart salatkjøtt av lårkjøtt. 
Saftig og mørt salatkjøtt er en perfekt 
ingrediens i mange retter.

90070 KYLLINGFILET  
BIG BOX

400 kg Big-
Boks. Kjølevare.

Skinn og benfri kyllingfilet i ulike 
 størrelser, pakket i bigboks.

91007 KYLLING LÅRFILET 20 kg vac. 
Kjølevare.

Skinn og benfri lårfilet (overlår) av 
 kylling, manuelt tilskåret og trimmet. 

90341 KYLLING LÅRKJØTT  
U/SKINN

20 kg vac.  
Kjølevare.

 Skinn og benfritt  lårkjøtt av kylling, 
 manuelt trimmet. 

90344 KYLLING LÅRKJØTT  
U/SKINN BIG BOX

400 kg 
 BigBoks. 
 Kjølevare.

Skinn og benfritt lårkjøtt av kylling, 
 manuelt trimmet. 

90674 KYLLING LÅRKJØTT 
U/SKINN

10 blokk. 
 Frysevare.

Skinn og benfritt lårkjøtt av kylling, 
 manuelt trimmet. Pakket i 10 kgs kasser, 
fryst.

90966 KYLLINGKJØTT 
 GROVKVERNET 3MM 
MASKINUTBENET  
CA 7%

10 kg blokk.
Frysevare.

Maskinelt utbenet filetavskjær kvernet på 
3 mm. Produktet er ikke laget på kylling-
skrog, og inneholder ca 7% fett. 

90967 KYLLINGKJØTT 3MM 
GROVKVERNET 
 MASKINUTBENET  
CA 12%

10 kg blokk.
Frysevare.

Maskinelt utbenet kyllingkjøtt kvernet på 
3 mm. Produktet er ikke laget på kylling-
skrog, og inneholder ca 12% fett. 

90969 KYLLINGKJØTT 3MM 
MASKINUTBENET  
CA 18-20% 

10 kg blokk.
Frysevare.

Maskinelt utbenet kyllingkjøtt kvernet 
på 3 mm. Inneholder kjøtt fra skrog og 
bakpart, og inneholder ca 18-20%fett. 

90702 KYLLINGFETT/ 
KYLLINGSKINN

10 kg blokk.
Frysevare.

Kyllingskinn av bryst og lår.

Er du på jakt etter helt andre produkter – Ta kontakt 
– vi er en lettbeint partner som finner løsninger sammen 

VÅRE PRODUKTER



Lårkjøtt uten ben  
og brusk takk!

På vårt moderne produksjonsanlegg på Jæren legger 
vi mye stolthet i å produsere lårkjøtt uten skinn, ben og 
brusk av ypperste kvalitet. Dette innebærer at lårkjøttet 
går igjennom en rekke kvalitetskontroller. Blant annet 
blir alt lårkjøtt manuelt kontrollert, tilskåret og trimmet, i 
tillegg til å bli  kontrollert ved hjelp teknologiske hjelpe-
midler, som benscannere etc. På denne måten kan du 
være sikker på at lårkjøttet fra Den Stolte Hane er helt 
fritt for brusk og ben!

Supersaftig  
salatkjøtt takk!

På vårt moderne foredlingsanlegg i Stokke produserer 
vi alle våre unike og spiseklare produkter. Her har vi 
 investert i en helt ny avansert stekelinje, som gir oss 
svært saftige produkter med god struktur.

Produktene gjennomgår en skånsom varmebehandlings-
prosess der de bruker en kombinasjon av damp og 
varmluft. Dette gjør at produktet får en optimal saftighet 
og kjøttstruktur. Samtidig beholdes kyllingen sin gode 
og milde egensmak.

Kjededirektør storhusholdning og industri  
NIELS OTTO HANSEN

+47 982 35 880 
niels.otto.hansen@denstoltehane.no

Er utdannet pølsemakermester, men har de siste 15 årene 
jobbet med salg av kylling inn mot storhusholdning og 
industri. Han har også jobbet tett på produktutvikling 

og alltid gode ideer og praktiske løsninger

Direktør Storhusholdning og industri  
CHRISTINE SUND 

+47 924 42 689 
christine.sund@denstoltehane.no

10 års erfaring fra matvarebransjen, deriblandt 
UNIL, Orkla og siste 2 år i Den Stolte Hane. 

Produktutvikler 
ØYVIND KJUUS
+47 994 58 525 

oyvind.kjuus@denstoltehane.no

Utdannet kokk, jobbet mange år på kjøkken, 
deretter på innkjøp, samt 5 års erfaring 
fra praktisk innovasjons- og PU-arbeid. 
Øyvind leder vårt utviklingsarbeid på 

Industri, han gir seg aldri før vi har funnet 
den beste løsningen for våre kunder.

TA KONTAKT I DAG
Våre dyktige medarbeide har bred og lang erfaring fra matidustrien. Vi bidrar i diskusjon og praktisk utviklings arbeid.  
Enten du skal løfte kvaliteten, redusere kost eller produsere helt nye produkter bidrar vi med å løse dine utfordringer.



DEN STOLTE HANE INDUSTRIPARTNER


