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Kødet er saftigt, fast og mørt - som at koge den selv

Skaldele anvendes til fond 
- giver ca. 0,5 L kraftig fond 
pr. hummer

Hummerkød skilles let fra skallen 
i hele stykker, hvilket gør det muligt at 

tranchere fine skiver af halen.  
Det giver brede anvendelsesmuligheder.
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TIP til Newfoundland hard-shell hummer
350-450 g & 450-500 g
Server som ½ hummer.
Flæk hummeren ved at stikke en kniv ind i krydset mellem hovedet og kroppen. 
Begynd med hovedet og herefter kroppen og halen. Rens og server.
Hummerens perfekte tilberedning, gør den også velegnet til varme serveringer. 
Opvarm de ½ hummere kort på grill eller i ovn, krydret efter ønske - og server.

TIP til Newfoundland hard-shell hummer
500-550 g & 550-650 g
Hummerkød skilles let fra skallen i hele stykker, hvilket giver brede anvendelses-
muligheder.
Skaldele anvendes til fond - giver ca. 0,5 L kraftig fond pr. hummer.
Hjemmelavet hummerbisque med hummerkød - 1 KRT nok til 40 serveringer  
(1,5-2 dl hummerbisque & 20 g hummer, pr. servering). 

Optøet hummer og frossen hummer i net

Royal Greenland
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Newfoundland hard-shell hummer 
- Hel & Kogt
Newfoundland hard-shell hummer, 350-450 g 
Individually Quick Frozen (IQF), pakket i net, 10-11 stk. pr. karton. 
1 karton nettovægt 4,54 kg
Billedet illusterer hummerne som de er pakket i kartonen.
Optøning: optøs 5 stk. i 1/1 gastrobakke, ca. 12 timer ved 5°C. (skal ligge på 
ryggen).
Hummerkød ca. 26% af nettovægt. Kødet er saftigt, fast og mørt - som at 
koge den selv.
Hummerens størrelse gør den særligt oplagt at servere som halv hummer.  
Hummerkød skilles let fra skallen i hele stykker til eksklusive anretninger. 
Skaldele anvendes til fond - giver ca. 0,5 L kraftig fond pr. hummer. 
Servering pr. hummer: 2-3 kuverter.

Newfoundland hard-shell hummer, 450-500 g 
Individually Quick Frozen (IQF), pakket i net, 9-10 stk. pr. karton. 
1 karton nettovægt 4,54 kg
Billedet illusterer hummerne som de er pakket i kartonen.
Optøning: optøs 5 stk. i 1/1 gastrobakke, ca. 12 timer ved 5°C. (skal ligge på 
ryggen).
Hummerkød ca. 26% af nettovægt. Kødet er saftigt, fast og mørt - som at 
koge den selv.
Hummerens størrelse gør den særligt oplagt at servere som halv hummer. 
Hummerkød skilles let fra skallen i hele stykker til eksklusive anretninger. 
Skaldele anvendes til fond - giver ca. 0,5 L kraftig fond pr. hummer. 
Servering pr. hummer: 2-4 kuverter.

Newfoundland hard-shell hummer, 500-550 g 
Individually Quick Frozen (IQF), pakket i net, 8-9 stk. pr. karton. 
1 karton nettovægt 4,54 kg
Billedet illusterer hummerne som de er pakket i kartonen.
Optøning: optøs 5 stk. i 1/1 gastrobakke, ca. 12 timer ved 5°C. (skal ligge på 
ryggen). 
Hummerkød ca. 26% af nettovægt. Kødet er saftigt, fast og mørt - som at 
koge den selv.
Hummerkød skilles let fra skallen i hele stykker, hvilket gør det muligt at 
tranchere fine skiver af halen og giver brede anvendelsesmuligheder. 
Skaldele anvendes til fond - giver ca. 0,5 L kraftig fond pr. hummer. 
Servering pr. hummer: 4-5 kuverter.

Newfoundland hard-shell hummer, 550-650 g
Individually Quick Frozen (IQF), pakket i net, 7-8 stk. pr. karton. 
1 karton nettovægt 4,54 kg
Billedet illusterer hummerne som de er pakket i kartonen.
Optøning: optøs 4 stk. i 1/1 gastrobakke, ca. 12 timer ved 5°C. (skal ligge på 
ryggen).
Hummerkød ca. 26% af nettovægt. Kødet er saftigt, fast og mørt - som at 
koge den selv.
Hummerkød skilles let fra skallen i hele stykker, hvilket gør det muligt at 
tranchere fine skiver af halen og giver brede anvendelsesmuligheder. 
Skaldele anvendes til fond - giver ca. 0,5 L kraftig fond pr. hummer. 
Servering pr. hummer: 5-6 kuverter.  

Varenr.: 119 400 350

Varenr.: 119 400 450

Varenr.: 119 400 500

Varenr.: 119 400 550

Newfoundland hard-shell hummere
er meget kødfyldte.

Hummerkød ca. 26% af nettovægt.



Newfoundland hard-shell hummer
Royal Greenlands hummer (Homarus americanus) er vildtfanget af lokale fiskere i Newfoundland,  
hvor der findes en sund og bæredygtig bestand af hummere. Der fiskes udelukkende efter hard-shell 
hummere, som har et større indhold af delikat, fast kød end soft-shell hummere. De canadiske hummere 
er generelt lidt større og har væsentlig større kløer end andre hummere. Efter fangst sorteres hummerne 
i størrelser. Halen bukkes ind under hummeren, før den forsigtigt lægges i et cylinderformet net.  
Dernæst koges hummeren levende, før den afkøles og lynindfryses ved kortvarigt at komme i en mættet 
saltlage på -10°C. Derefter glaseres hummeren, hvorefter den IQF-fryses og endelig pakkes i kartoner.  
Processen giver en perfekt og ens tilberedning hver gang og gør, at den kogte hummer bevarer sin 
naturlige smag og kødets spændstighed. 

-  Vildtfanget i det kolde hav ved Newfoundlands kyst
-  Fra en sund og bæredygtig bestand 
-  ”Hard shell” hummere er meget kødfyldte og faste i kødet i modsætning 
 til det vandholdige kød i ”soft shell” hummere
-  Delikat hvidt og mere sødt kød end hummere, som lever i varmere farvande
-  Frisk og unik hummersmag – kort tid fra hav til fryser
-  Let at opbevare – hver hummer er IQF & pakket i eget net
-  Glaseret i drikkevand for at bevare en høj produktkvalitet
-  Forsigtigt håndpakket i kartoner

Fangstområde for Newfoundland hard-shell hummer 
(Homarus americanus)


