
Med kyllingepinde i fryseren er du klar til både uventede gæster og hurtig aftensmad for store og 
små. Kyllingepinde er nem og god mad på en hverdagsaften, hvor tiden til madlavningen er knap og 
ønsket om et velsmagende måltid er stort. Kyllingepindene er grovpanerede og forstegte, så du skal 
blot varme dem i ovnen eller på panden, for at kunne servere en sprød kyllingepind. 

Kyllingepindene har netop den mildt krydrede smag, som især børn elsker. Det er god dansk kylling, 
paneret i en grov brødblanding.  

Snack-mad til store og små
Kyllingepindene i finger food-størrelse er også god snack-mad og hurtig frokost til både store og små 
– med den mildt krydrede smag og gode grov-panering, kan der hurtigt ryge nogle stykker ned! Fordi
de er forstegte, er de hurtige at varme i ovn eller på pande, imens du snitter til en salat eller gør klar 
til en sund tapas-anretning med ærter, gulerødder, pitabrød og andre friske lækkerier. 

De lette måltidsløsninger hitter
Med fokus på sunde råvarer og nemme løsninger, som gør hverdagen lettere, er det ambitionen hos 
Danpo at levere gode og lette måltidsløsninger med dansk kylling: ”Vi tager gerne det kedelige for-
arbejde, så vores forbrugere selv kan ordne det sjove derhjemme inden serveringen”, forklarer Anne 
Gitte Elbronn, marketing- og innovationschef hos Danpo. 

240 g / 8 stk per æske. Vejl. pris 24,95 kr. 
Kyllingepindene fra Danpo 
forhandles i de fleste større supermarkeder.
Du finder kyllingepindene i fryseren. 

Vælg dansk fra Danpo, når du køber kylling
• Sundt opdræt med fri adgang til frisk vand og godt
foder. Landmanden følger dagligt kyllingernes trivsel og justerer lys for aktivitet og mørke for hvile 
samt temperatur og luftfugtighed. Alt sammen for at give kyllingerne en robust og sikker opvækst.
• Kort tid på landevejen – maksimalt fire timer fra landmand til vores slagteri i Himmerland.
• Et absolut minimalt brug af medicin, fordi kyllingerne kun må behandles, hvis de er syge.

Kostrådene anbefaler kylling på gaflen
Spiser man oftere kylling, gør man både noget godt for sig selv og for miljøet. Ifølge de nyeste 
danske kostråd bør man forsøge at spise mindre kød fra for eksempel svin og kvæg og spise mere 
kylling og fisk – og opdræt af kylling belaster klimaet mindre end opdræt af svin og kvæg.

For mere info, packshots mv., kontakt nanna@lahme.dk eller annesophie@lahme.dk 
Nærmeste forhandler af Danpo kylling oplyses på 2277 8631.

Danpo kylling kan mere, end du tror!
Nyhed fra Danpo: 
Kyllingepinde til store og små 
gourmeter
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