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H u m m e r  m e d  h å r t  s k a l  f r å n  
N e w f o u n d l a n d  –  h e l  o c h  k o k t

 
Köttet är saftigt, fast och mört – som att koka den själv.

Skaldelarna används till fond 
– ger ca 0,5 l kraftig fond 
per hummer.

Det är lätt att lossa hummerköttet från 
skalet i hela bitar, vilket gör det möjligt att 
skära fina skivor av stjärten. Skivorna kan 

sedan användas på många olika sätt.
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TIPS på servering av hummer med hårt skal 
från Newfoundland 350–450 g och 450–500 g
Servera som en halv hummer. Dela hummern genom att sticka in en kniv i leden mel-
lan huvudet och kroppen. Börja vid huvudet och sluta vid stjärten. Rensa och servera.
Hummerens perfekta förberedelse passar också utmärkt att servera i varma 
rätter. 
Värm hummerhalvorna snabbt på grillen eller i ugnen, krydda efter smak och servera.

TIPS på servering av hummer med hårt skal 
från Newfoundland 500–550 g och 550–650 g
Det är lätt att lossa hummerköttet från skalet i hela bitar till exklusiva upplägg-
ningar.
Skaldelarna används till fond – ger ca 0,5 l kraftig fond per hummer.
Hemlagad hummerbisque med hummerkött - 1 KRT räcker till 40 portioner (1,5–2 dl 
hummerbisque och 20 g hummer per portion). 

Tinad hummer och hummer i nät

Royal Greenland
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Hummer med hårt skal från 
Newfoundland – hel och kokt
Hummer med hårt skal från Newfoundland, 
350–450 g 
Styckfryst (IQF), förpackad i nät, 10–11 st per kartong.
1 kartong nettovikt 4,54 kg
Bilden illustrerar humrarna som de är förpackade kartongen.
Tinas: tina 5 st i 1/1 gastrobleck, ca 12 timmar i 5 °C (de ska ligga på rygg).
Hummerkött ca 26 % av nettovikten. Köttet är saftigt, fast och mört – som 
att koka den själv.
Hummerns storlek gör den extra lämplig att servera halv. Det är lätt att lossa 
hummerköttet från skalet i hela bitar till exklusiva uppläggningar. Skaldelarna 
används till fond – ger ca 0,5 l kraftig fond per hummer. 
Servering per hummer: 2–3 portioner.

Hummer med hårt skal från Newfoundland, 
450–500 g 
Styckfryst (IQF), förpackad i nät, 9–10 st per kartong.
1 kartong nettovikt 4,54 kg
Bilden illustrerar humrarna som de är förpackade kartongen.
Tinas: tina 5 st i 1/1 gastrobleck, ca 12 timmar i 5 °C (de ska ligga på rygg).
Hummerkött ca 26 % av nettovikten. Köttet är saftigt, fast och mört – som 
att koka den själv.
Hummerns storlek gör den extra lämplig att servera som en halv hummer. 
Det är lätt att lossa hummerköttet från skalet i hela bitar till exklusiva uppläggn-
ingar. Skaldelarna används till fond – ger ca 0,5 l kraftig fond per hummer. 
Servering per hummer: 2–4 portioner.

Hummer med hårt skal från Newfoundland, 
500–550 g 
Styckfryst (IQF), förpackad i nät, 8–9 st per kartong. 
1 kartong nettovikt 4,54 kg
Bilden illustrerar humrarna som de är förpackade kartongen.
Tinas: tina 5 st i 1/1 gastrobleck, ca 12 timmar i 5 °C (de ska ligga på rygg). 
Hummerkött ca 26 % av nettovikten. Köttet är saftigt, fast och mört – som 
att koka den själv.
Det är lätt att lossa hummerköttet från skalet i hela bitar, vilket gör det möjligt 
att skära fina skivor av stjärten som sedan kan användas på många olika sätt. 
Skaldelarna används till fond – ger ca 0,5 l kraftig fond per hummer. 
Servering per hummer: 4–5 portioner.

Hummer med hårt skal från Newfoundland, 
550-650 g
Styckfryst (IQF), förpackad i nät, 7–8 st per kartong. 
1 kartong nettovikt 4,54 kg
Bilden illustrerar humrarna som de är förpackade kartongen.
Tinas: tina 4 st i 1/1 gastrobleck, ca 12 timmar i 5 °C (de ska ligga på rygg).
Hummerkött ca 26 % av nettovikten. Köttet är saftigt, fast och mört – som 
att koka den själv.
Det är lätt att lossa hummerköttet från skalet i hela bitar, vilket gör det möjligt 
att skära fina skivor av stjärten som sedan kan användas på många olika sätt. 
Skaldelarna används till fond – ger ca 0,5 l kraftig fond per hummer.
Servering per hummer: 5–6 portioner.  

Artikelnr. 119 400 350

Artikelnr. 119 400 450

Artikelnr. 119 400 500

Artikelnr. 119 400 550

Hummer med hårt skal från  
Newfoundland är mycket köttrika.

Hummerkött ca 26% av nettovikten.



Hummer med hårt skal från Newfoundland 
Royal Greenlands hummer (Homarus americanus) är vildfångad av lokala fiskare i Newfoundland, där 
det finns ett friskt och bärkraftigt bestånd av av hummrar. Man fiskar uteslutande efter humrar med 
hårt skal eftersom de innehåller mer delikat, fast kött än humrar med mjukt skal. Kanadensisk hummer är 
i allmänhet något större och har betydligt större klor än annan hummer. Efter fångsten sorteras humrarna 
efter storlek. Stjärten böjs under hummern innan den försiktigt placeras i ett cylindriskt nät. Därefter 
kokas hummern levande innan den kyls av och snabbfryses genom att kortvarigt läggas i en mättad saltlag 
på –10 °C. Sedan glaseras och IQF-fryses hummern, innan den packas i kartong. Processen ger en perfekt 
och jämn tillagning varje gång och gör att den kokta hummern kan behålla sin naturliga smak och 
köttets spänstighet. 

-  Vildfångad i det kalla havet vid Newfoundlands kust 
-  Från ett friskt och bärkraftigt bestånd 
-  Humrar med hårt skal innehåller mycket kött vilket är fast,  
 till skillnad från det vattnigare köttet hos humrar med mjukt skal.
-  Mer delikat, sötare och fastare kött än hos humrar som lever i varmare vatten
-  Frisk och unik hummersmak – kort tid från havet till frysen 
-  Enkel att förvara – varje hummer är IQF-fryst och packad i eget nät 
-  Glaserad i dricksvatten för att bevara en hög produktkvalitet 
-  Packas varsamt för hand i kartonger

Fångstområde för Newfoundlands hummer med hårt skal. 
(Homarus americanus)


