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DE OORSPRONG
Het is 1891. De wereld van familiebedrijf Ruig
omvat niet meer dan een oude bakfiets, een
boerderij en het Amstelhotel als klant voor verse
eieren. De schepper van Ruig, Pieter Ruig, had
koopmansbloed want hij breidde zijn assortiment
al snel uit met de handel in kippen. In die tijd was
kip een typisch luxe- en horecaproduct. Pas in
de tweede helft van de jaren vijftig nam door de
toenemende welvaart de markt voor gevogelte
enorm toe. Horecaondernemers werden door
de mogelijkheden van het opdelen van kip op
maat door Ruig bediend en particulieren konden
hun poeliersproducten in de nieuwe winkel in
Amsterdam kopen.
Het leveren van eerlijke, ambachtelijke producten
van topkwaliteit wordt de inspiratie voor
Ruig. Mede door productvernieuwing en het
voortdurend aanpassen van productiewijze aan
de sterk veranderde maatschappij groeide het
bedrijf flink. Inmiddels zijn we vele jaren verder
en heeft Ruig zich ontwikkeld als leverancier
en producent van kwalitatief wild en gevogelte
voor de professionele keuken. Sinds 1994 is Ruig
als Verspartner van Sligro gevestigd in circa
40 zelfbedieningsvestigingen in Nederland
en België. Daarnaast worden de wild- en
gevogelteproducten van Ruig geleverd via de
Bezorgservice-groothandels van Sligro. In 2017
ontving Ruig het predicaat Koninklijk als kroon op
al het werk!
De passie voor goed, eerlijk en lekker eten staat
bij Ruig centraal. Met onze missie uit te blinken
als partner voor foodprofessionals in integrale
klantbeleving en innovatie, is Koninklijke Ruig
de autoriteit en toonaangevend in foodservice
met wild en gevogelte.

1891
Inschrijving Pieter Ruig
als koopman

1959
Opening tweede winkel op
de Singel in Amsterdam

1975
Winkel verhuist
naar Oostzaan

1997
Overname
Loustain

2017
Ruig wordt
Koninklijke Ruig

1935
Eerste winkel in Amsterdam
(Binnen Bantammerstraat)

1968
Transport
vanuit Oostzaan

1994
Eerste vestiging
in Sligro (Rotterdam)

2014
Opening eerste
Sligro 3.0 in Maastricht

2018
Uitbreiding
naar België
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MEER DAN EEN
GOED PRODUCT
De passie voor goed, eerlijk en lekker eten staat
centraal bij Ruig. Dat Ruig sinds 1891 bestaat zegt
wellicht wat over de historie, maar ouderdom is niet
zozeer een garantie voor kwaliteit. Het gaat erom wat
je doet met de jarenlange ervaring, of de generaties die
elkaar opvolgen bereid zijn van elkaar te leren.
De basis van een goed product begint bij de
grondstoffen waarmee gewerkt wordt. De kippen en
delen betrekken we voornamelijk uit Nederland.
Gevogeltespecialiteiten als kalkoen, parelhoen, tamme
eend, kwartel etc. importeren we zelf uit Frankrijk.
Naast het feit dat deze producten een heerlijke smaak
hebben, is het vlees over het algemeen vetarm en
eiwitrijk. Het assortiment is nog verder uitgebreid met
scharrelpluimvee met een keurmerk zoals Label Rouge
en het Beter Leven keurmerk.
Kwaliteit is echter meer dan alleen een goed product.
Medewerkers leven strenge keurings- en
kwaliteitseisen na en volgen vaste recepturen. Een
kwaliteitsafdeling voert daarnaast regelmatig testen
uit en neemt monsters. Daarnaast bewaakt een
onafhankelijk voedingslaboratorium de kwaliteit.
Bovendien wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van
toevoegingen als geur-, kleur- en smaakstoffen en
conserveringsmiddelen. Zo is de kwaliteit altijd
gegarandeerd. Het volledige proces voldoet aan de
meest recente HACCP-eisen. Ruig is bovendien
gekeurd conform NVWA-eisen én beschikt over een
EG-erkenningsnummer en een FSSC22000-certificaat.

DUURZAAMHEID ALS FILOSOFIE
Ruig gaat steeds bewuster om met energie, afval en transport. In de simpelste vorm door het inschakelen van tijdklokken,
’s avonds alle lichten op kantoor uit te schakelen en afval te scheiden, of door toe te werken naar zo milieuvriendelijk
mogelijke productieprocessen. Dit allemaal gaat een stap verder dan alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Bovendien zijn medewerkers ons belangrijkste kapitaal. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Wij voeren daarom een
duurzaam beleid dat gericht is op het benutten van de aanwezige kwaliteit en het creëren van flexibiliteit en
tevredenheid, zowel van de werkgever als van de werknemer. Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid
verwijzen we naar onze website: ruig.nl/duurzaamheid
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KIEZEN VOOR SCHARREL
Ruig biedt een hoge kwaliteit van reguliere kipproducten. Daarnaast biedt Ruig een enorm

de keuze tussen diverse dierenwelzijnsniveaus. Om een goede, onderbouwde keuze te

aanbod van andere smakelijke kippen. Van vrije-uitloopkippen en sterren-kippen tot

maken zie je in dit overzicht de belangrijkste verschillen in leefomstandigheden van de

biologische kippen en de Franse Label Rouge-kippen. Bij veel van onze producten bieden we

kippen met diverse labels en keurmerken.

Oppervlakte
binnenruimte

Regulier

Chefskip

BLk 1

BLk 2

Biologisch

Label Rouge

Gem. 18 kuikens per m2

16 kuikens per m2

12 kuikens per m2

13 kuikens per m2

10 kuikens per m2

11 kuikens per m2


1 m2 per kuiken


4 m2 per kuiken


2 m2 per kuiken

Overdekte uitloop



Vrije uitloop

Langzamer groeiend ras











Verrijkingsmateriaal











Daglicht











Geen norm

100% plantaardig

70% granen

70% granen

70% granen,
100% plantaardig

70% granen,
100% plantaardig

36 dagen

45 dagen

56 dagen

56 dagen

81 dagen

81 – 110 dagen

Voer

Slachtleeftijd

TECHNISCHE DELEN
Vele decennia geleden was Ruig een trendsetter door niet alleen hele kippen te verkopen,

We willen je geheugen even opfrissen: welk technisch deel komt ook alweer waar vandaan?

maar ook de mogelijkheid te bieden om de kip op te delen. Inmiddels zijn technische delen

Deze verdeling geldt niet alleen voor kip, maar is bij gevogelte eigenlijk altijd hetzelfde. Het

zoals de filet, bout en drumstick niet meer weg te denken uit de schappen bij de poelier.

uitsnijden van een eend is net zo makkelijk bijvoorbeeld!

Borst

Organen

Filet: het borstdeel van de kip.
Vetarm en licht verteerbaar. Te
verkrijgen met en zonder vel.

Lever: dit orgaan heeft een
belangrijke rol in de spijsvertering
en is daarnaast zeer smakelijk. Je
kunt ze gebakken eten, maar ook
een paté maken van kippenlever.
Het formaat van de levertjes is
ideaal voor bij de gourmet.

Filet suprème: de filet inclusief het
eerste vleugellid. Met vel: wel iets
meer calorieën, maar met veel
meer smaak.
Haasje: Een dun reepje vlees dat
aan de filet vast zit. Dit vlees is
heel mals en zacht.

Poot
Bout: De bout en de karbonade
vormen de bout. Wordt geleverd
met vel en been.
Drumstick: Het onderste gedeelte
van de bout.

Vleugel
Vleugel: Het eerste en tweede lid
van de vleugel is een ideaal
borrelhapje. Met vel en been.
Eerste lid: Het eerste lid van de
vleugel noemen we borrelpootje.
Tweede lid: Het tweede lid is het
platte gedeelte van de vleugel.

Karbonade: De bovenpoot van de
bout. Geleverd met vel en been.
Dijfilet: Vlees van de karbonade.
Verkrijgbaar met en zonder vel.

Gebruikte iconen in
deze brochure
❄ Diepgevroren product

Bekijk je liever een video?
Ruig.nl/kip-verdelen

✆ Neem contact op met je
accountmanager bij interesse
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RAUW.

KIP
Valt bij iedereen in de smaak
Van een hele kip tot een borrelpootje. Onze
kip is heerlijk en van topkwaliteit. Naast het feit
dat het vlees een heerlijke smaak heeft, is het
vetarm en eiwitrijk. Het past hierdoor perfect
in de trend van gezond en caloriearm eten.
Kip is gemakkelijk te bereiden en kan in vele
gerechten worden gebruikt. Niet zomaar is
jarenlang de slogan 'kip, het meest veelzijdige
stukje vlees' in de media voorbij gekomen.
Genoeg redenen om kip op de kaart te zetten!

Highlights uit ons assortiment
Dijfilet
De filet van de karbonade van de kip. Jaar na jaar
wordt de kippendij populairder in vele keukens. Het
is lekker mals en smaakvol vlees. Het vlees van de
dij is wat vetter dan een filet, maar daardoor ook
voller van smaak.

Filet
De filet wordt uit de borst gesneden en is het
magerste stukje vlees van de kip. In tal van
bereidingen past kipfilet perfect. Natuurlijk is onze
kipfilet gesneden in blokjes of reepjes te verkrijgen,
perfect voor in bijvoorbeeld roerbakgerechten.

Suprème van maïskip
Iets bijzonders op tafel zetten lukt ook met een
gangbaar stukje vlees zoals kip. De suprème is een
filet met het eerste vleugelbotje eraan. Dankzij het
been en het vel is de smaak sterker dan van
reguliere kipfilet.

Soepkip
Een soepkip is veelzijdiger dan de naam doet
vermoeden. Natuurlijk kun je ‘m gebruiken voor een
smaakvolle kippenbouillon, maar als je zelf pulled
chicken wil bereiden of een vol-au-vent is een
soepkip een zeer goede keuze.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

1088
1150
Kip 1 kilo

8434
2076
Kipdijfilet 2,5 kilo

8425
1175
Kip 1,2 kilo

8435
2080
Kipdrumstick

5288
1180
Kip 1,3-1,5 kilo

8437
2107
Kipfilet 2,5 kilo

8403
4180
Kiprollade

8400
3938
Kipfiletsaté

257555 3252
Kiprollade mini
11x180 gram ❄

8444
2350
Kiplever 1 kilo

1018
3332
Kipboomstammetje
1080
2005
Kipborrelpootjes
5486
2040
Kipbout
8451
3043
Kipburger
2630
3045
Kip cordon bleu
6699
2077
Kipdijgehakt 1 kilo

4897
2010
Kip ontbeend
8447
2392
Kip vleugel

Maïskip
De maïskip krijgt naast het
standaard voedsel extra maïs.
Daardoor is hij iets geler van
kleur en wat zoeter van smaak.

Tip van Ruig!
Vlees met been en vel is
altijd voller van smaak.
Experimenteer er eens mee!

Soepkip
Een
soepkip
is
een
meerderjarige dame, een
legkip van 76 weken. Het
vlees is iets donkerder van
kleur en minder vet. Uitermate
geschikt dus voor het bereiden
van
kippensoep,
zonder
bouillonblokjes. Maak van het
gekookte vlees eens vol au
vent. Een absolute klassieker
met een echte kipsmaak.

4657
16250
Maïskip
3674
16182
Maïskipbout
5945
16190
Maïskipfilet suprème
8408
5010
Soepkip

8431
2070
Kipdij met vel

SUPRÈME VAN MAÏSKIP MET
KRUIDENFETTUCINE EN SPINAZIE
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CHEFSKIP
Het duurzamere, betaalbare alternatief
Met Chefskip hebben we de juiste balans
gevonden tussen respect voor de natuur en
economisch rendement. Dit respect komt niet
alleen tot uiting in dierenwelzijn maar ook in de
vorm van respect voor het milieu en voor de
consument die een kwalitatief goed en eerlijk
kippetje verdient. Hiermee is ruimte gecreëerd
om de eerste stap te zetten naar een duurzamere
kip. Een betaalbaar alternatief voor de duurdere
biologische kip of scharrelkip met Beter Leven
keurmerk van de dierenbescherming.

Highlights uit ons assortiment
Filet
De filet wordt uit de borst gesneden en is het
magerste stukje vlees van de kip. In tal van
bereidingen past kipfilet perfect. Chefskip is het
duurzamere alternatief en heeft een langer leven en
meer leefruimte.

Dijfilet
De filet van de karbonade van de kip. Jaar na jaar
wordt de kippendij populairder in vele keukens. Het
is lekker mals en smaakvol vlees. Het vlees van de
dij is wat vetter dan een filet, maar daardoor ook
voller van smaak.

Borrelpootjes
Borrelpootjes komen uit de vleugel van de kip. Zoals
de naam al zegt: bijzonder lekker bij de borrel. Vaak
worden ze ook kipkluifjes genoemd. Het is een
heerlijk tussendoortje. Goed kruiden of marineren en
in de pan of oven braden. Smullen!

Drumstick
Wil je graag Chefskip bestellen via Sligro
Bezorgservice? Neem dan contact op met
je accountmanager. In de zelfbedieningsgroothandel is Chefskip altijd beschikbaar.

Sappig en stevig van structuur. Zo kun je de
drumstick prima omschrijven. Dit vlees - met been
en vel - wordt van het onderste gedeelte van de bout
van de kip gesneden. Het is donker vlees met dunne
vetlaagjes en een meer uitgesproken smaak.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

8563
99193
Chefskip ✆
1003
99195
Chefskip dijfilet 2 kilo ✆
5337
99196
Chefskip filet 2 kilo ✆
8547
99180
Chefskip borrelpootjes
2 kilo ✆

Art.nr.
Sligro

Tip van Ruig!

Art.nr.
Ruig

Creëer meerwaarde door te
communiceren dat je kiest
voor duurzamere kip.

8555
99186
Chefskip drumstick
2 kilo ✆
8549
99182
Chefskip bout 2 kilo ✆
8562
99192
Chefskip lever 2 kilo ✆

KUNG PAO CHICKEN
MET PINDA, LENTE-UI EN PAPRIKA
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SCHARRELKIP

Highlights uit ons assortiment

Op zoek naar een scharrel?

Scharreldijfilet BLk 1

De Dierenbescherming heeft het Beter Leven
keurmerk ontwikkeld om diervriendelijkere
producten herkenbaar te maken. Het keurmerk
biedt keuze voor één of meerdere sterren en
geeft aan dat er stappen zijn genomen in het
verbeteren van de leefomstandigheden.

Een scharrelkip met één ster Beter Leven keurmerk
groeit op met natuurlijk daglicht, vers stro en graan.
Daarnaast hebben de kippen een overdekte uitloop.
De scharreldijfilet is heerlijk mals en goed van
smaak, zoals je mag verwachten.

Biologische kippen hebben alle ruimte om te
scharrelen, de leefomstandigheden van deze
kippen zijn vergelijkbaar met het drie sterren
Beter Leven keurmerk.

Scharrelfilet BLk 1
Net als bij de dijfilet met één ster Beter Leven
keurmerk, is ook het welzijn van de kip waar deze
filet vandaan komt beter. Daardoor is de filet
steviger, malser en voller. Met andere woorden:
je proeft het verschil!

Biologische soepkip
Onze biologische soepkip is een kleine kip, maar wel
wat ouder: de biologische soepkip leeft 76 weken.
Het is namelijk eigenlijk een legkip. Het vlees is wat
donkerder van kleur en minder vet. Perfect om zelf
kippensoep mee te bereiden.

Biologische bout van Polderhoen
De biologische Polderhoen wordt grootgebracht in
de Flevopolder met speciaal biologisch voer, rijk aan
kruiden en granen. De dieren hebben de ruimte om
rond te scharrelen en groeien op in hun eigen tempo.
De bouten zijn drumsticks met het dijstuk eraan.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

1927
10702
Polderhoenbout
biologisch
2 stuks
1928
10703
Polderhoenfilet
biologisch
2 stuks
1879
10701
Polderhoen biologisch
1,2 kilo
6328
5615
Soepkip biologisch ❄
5130
1035
Scharrelkip BLk 1*

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

1084
99145
Scharrelkipbout BLk 1*
2 stuks ✆

We zijn er trots op!
Sinds 2014 is Ruig door de
dierenbescherming gecertificeerd om producten met Beter
Leven keurmerk te verwerken
en produceren.

Tip van Ruig!
Kip leent zich uitstekend
voor vierkantsverwaarding:
je kunt alle delen gebruiken.

4424
2021
Scharrelkipdijfilet
BLk 1*
4452
2024
Scharrelkipdrumsticks
BLk 1*
4456
2025
Scharrelkipfilet BLk 1*
4790
1033
Scharrelkipvleugels
BLk 1*

PITTIGE TORTILLASOEP
VAN BIOLOGISCHE KIP
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KEMPER KIP
Een pittige tante voor elke keuken
De Landhoen van Kemper wordt door
vele topchefs gezien als de beste kip van
Nederlandse bodem. Een pittige tante die
het goed doet in elke keuken: dus ook in
smaakvolle exotische gerechten. De Kemperkippen kunnen bij de boer rustig groeien
en scharrelen in het gras en schuilen onder
struiken en bomen. Dit komt de smaak en
de structuur van het vlees ten goede: vol en
stevig. Kip van Kemper vergt een iets langere
bereidingstijd dan gewone kippen.

Highlights uit ons assortiment
Biologische kip Kemper Landhoen
Een Kemper Landhoen krijgt royaal de tijd om rustig
op te groeien. Dit komt de stevige beet en smaak van
het vlees zeker ten goede. Het 100% plantaardige
voer is samengesteld uit biologische grondstoffen
en draagt bij aan de uitzonderlijke smaak.

Biologische filet Kemper Landhoen
Het assortiment kip van Kemper zou niet compleet
zijn zonder een filet. De voordelen van een
biologische kipfilet zijn terug te vinden in de smaak,
maar ook het dierenwelzijn speelt een belangrijke rol
om voor biologische kip te kiezen.

Biologische dijfilet Kemper Landhoen
Volgens veel chefs de ultieme keuze: dijfilet met de
smaak van kip, die vroeger zo gewoon was. Een
heerlijk verse dijfilet die, dankzij een beetje vet,
ultiem mals en vol van smaak is. Een uitstekend
stukje vlees voor vele bereidingen.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Tip van Ruig!

Art.nr.
Ruig

7679
10697
Kemper Landhoen
biologisch

2389
10727
Kemper Landhoen filet
biologisch ✆

2436
10725
Kemper Landhoen dij
biologisch ✆

2418
10728
Kemper Landhoen
dijfilet biologisch ✆

Onderscheid je en bereid
een gerecht volledig met
biologische ingrediënten.

POKÉBOWL VAN EDAMAME BONEN
MET BIOLOGISCHE FILET VAN KEMPER LANDHOEN
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LABEL ROUGE
Superieure Franse kippen
Pluimvee dat in de beste omstandigheden
opgroeit, met respect voor het milieu. Dát
is Label Rouge. Passie van het authentieke
Franse boerenland.
Label Rouge-gevogelte groeit op bij
kleinschalige pluimveebedrijven. De kippen
lopen minimaal acht uur per dag rond in de
open lucht. Vaak kunnen ze gaan en staan
waar ze willen. En bij zonnig weer kunnen ze
aangename beschutting opzoeken.

Highlights uit ons assortiment
Scharrelmaïskip LR
Niet alleen ziet deze scharrelkip er prachtig uit, hij is
bijzonder geliefd bij vele foodprofessionals. De kip is
dan ook van superieure kwaliteit en heeft meer dan
genoeg ruimte om te scharrelen. De Label Rougemethode is al sinds de jaren ‘60 in gebruik.

Scharrelfilet suprème van maïskip LR
Echt iets bijzonders: de suprème is de filet met het
vleugelbotje er nog aan. Label Rouge garandeert het
dierenwelzijn. Tot slot: doordat deze scharrelkip
maïs in het voer krijgt, is de smaak zoeter dan
normaal. Zo is kipfilet ineens heel speciaal.

Scharrelkip Des Landes LR
Een kip uit Des Landes is absoluut uniek: ze leven in
een bos, zonder omheining. Ultiem scharrelvlees.
Ook marktklaar te krijgen: met de organen, kop en
poten er nog aan. Hierdoor is de kip smaakvoller
en langer houdbaar.

Scharrelkip LR
Je zou door alle andere kip op deze pagina haast
denken dat een scharrelkip met Label Rougekeurmerk een simpele kip is. Maar je kiest voor
absolute topkwaliteit! Het vlees van deze
scharrelkip is stevig en goed van smaak.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

5953
10638
Poulet Noir filet
suprème LR
9957
10627
Poulet Noir bout LR
9945
2615
Poulet Noir filet LR
1433
10630
Poulet Noir LR
4709
16314
Scharrelkip
des Landes LR ✆
7721
16315
Scharrelkip LR
4776
16309
Scharrelmaïskip
marktklaar
Des Landes LR ✆
8516
16313
Scharrelmaïskip des
Landes LR ✆

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

4736
10730
Scharrelparelhoen
marktklaar
des Landes LR
3764
10643
Scharrelparelhoen LR
1743
10623
Scharrelparelhoenfilet
suprème LR

Ultieme scharrelkip
De overtreffende trap van
scharrelen: loslopen in een
bos, zonder omheining en met
volop voer tot je beschikking
als insecten, zaden, kruiden en
gras. Label Rouge gevogelte
uit des Landes heeft dat geluk.

Tip van Ruig!
Qua dierenwelzijn kun je Label
Rouge vergelijken met twee
tot drie sterren Beter Leven.

Lees meer over de ultieme
scharrelkip uit des Landes op
ruig.nl/deslandes

7426
16047
Scharreleend LR
1775
16058
Scharreleendenfilet
canette LR
245427 16020
Scharrelkwartel LR
2664
6025
Scharrelkalkoen LR
3 kilo ✆

7720
16310
Scharrelmaïskip LR
1727
16311
Scharrelmaïskipfilet
suprème LR

COQ AU VIN VOLGENS
AUTHENTIEK FRANS RECEPT
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POULET NOIR
Een ouderwets lekkere Franse scharrelkip
Poulet Noir is een kwalitatief hoogwaardige
scharrelkip met opmerkelijke zwarte poten.
Het vlees wordt geproduceerd onder het Label
Rouge keurmerk, met respect voor zowel
dierenwelzijn als het milieu.
Doordat deze kippen een vrije uitloop hebben
en de voeding voor 75% bestaat uit granen,
heeft het de natuurlijke smaak zoals kip
vroeger had. Het vlees is mooi van structuur,
en mager zoals je van kip mag verwachten.

Highlights uit ons assortiment
Scharrelkip Poulet Noir LR
De naam Poulet Noir klinkt mysterieus, maar in
tegenstelling tot het verenkleed is het vlees gewoon
wit. De kip heeft een stevige bite en 'n uitgesproken,
wat nootachtige smaak. Dit komt mede door het
goede, volledig plantaardige voer dat de kip krijgt.

Scharrelfilet van Poulet Noir LR
Niets zo veelzijdig als kipfilet. Dat geldt ook voor filet
van Poulet Noir. Deze kipfilet, die onder het Label
Rouge-kwaliteitszegel wordt verkocht, is daarnaast
ook nog een uitstekende keuze. Niet alleen op het
gebied van smaak, maar ook qua dierenwelzijn.

Scharrelfilet suprème van Poulet Noir LR
Een Poulet Noir is al een kip met een goede smaak,
maar doordat bij een filet suprème het eerste
vleugelbotje nog aan de filet zit, is dit product nog
meer uitgesproken. Een prachtig stukje vlees dat
zich in vele gerechten laat verwerken.

Scharrelbout van Poulet Noir LR
Alom geprezen om zijn voortreffelijke smaak. Niet
alleen zeer smakelijk, maar ook mager. De bouten
van het Poulet Noir zijn heerlijk om in zijn geheel te
bereiden. Hoewel boutvlees altijd al smaakvoller is,
wordt dit geaccentueerd door het been.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

1433
10630
Poulet Noir LR
9945
2615
Poulet Noir filet LR

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

5953
10638
Poulet Noir filet
suprème LR

Bekijk het recept
Ook zo'n 'Instagrammable'
gerecht op je kaart?
Bekijk dit prachtige receptuur
via ruig.nl/pouletnoir

Tip van Ruig!
Een gerijpte Riesling uit de
Elzas combineert uitstekend
bij het Poulet Noir.

9957
10627
Poulet Noir bout LR

POULET NOIR MET TRUFFELRISOTTO
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KIP&
De smaakvolle mix voor een betere wereld
Vlees eten voor een gezondere en groenere
wereld. Het kan nu met Kip&. Dat is namelijk
kip, verrijkt met minimaal 40% oesterzwam.
De kip in deze hybride-lijn is Chefskip. Ook
daar is de keuze voor duurzaamheid gemaakt.

Highlights uit ons assortiment
Kip& burger
De Kip& burger is een heerlijke gebraden burger met
een goed verhaal en 40% oesterzwam. De burger
kan in de oven, in de pan of op de barbecue worden
verwarmd. De smaak van de Kip& burger is zoals het
een goede kipburger betaamt.

De umami smaak van de oesterzwam verrijkt
de smaak van kip op fantastische wijze. Een
gezond, lekker vezelrijk en verantwoord
alternatief voor het traditionele vlees. Met
behoud van smaak én structuur.

Kip& minigehaktballetjes
Deze gebraden Kip& minigehaktballetjes zijn heerlijk
bij de borrel. Lekker pittig en zowel koud als warm
zeer smakelijk. Dankzij het receptuur met 40%
oesterzwam is het vezelrijk en bevatten de balletjes
minder calorieën.

Kip& braadworst
Op een broodje, als onderdeel van de maaltijd, op de
barbecue ... de mogelijkheden met deze braadworst
van 45% oesterzwam zijn eindeloos. De umami
smaak met bite komt bij de braadworst goed naar
voren. Even aanbraden in de pan of op de BBQ.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

90574 50000
Kip& gebraden burger
met oesterzwam ❄

KIP& BURGER MET
MOZZARELLA EN RODE UI

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

90580 50002
Kip& gegaarde worst
met oesterzwam ❄

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

90577 50001
Kip& gebraden
minigehaktbal
met oesterzwam ❄

COQUELET &
POUSSIN
Lekker en zinnenprikkelend
De coquelet is een jong haantje uit Frankrijk.
Een poussin is een vrouwelijk piepkuiken en
net een slag kleiner. Beiden worden in het
geheel gebraden of gegrild. Het vel wordt
knapperig en het vlees wordt intens mals, een
echte Franse delicatesse. Reken ongeveer
één coquelet of poussin per persoon. Dat ziet
er geweldig leuk uit bij het serveren: allemaal
een gebraden kippetje.

Highlights uit ons assortiment
Coquelet
Onze coquelets importeren we vers uit Frankrijk. Ze
wegen ongeveer 400 tot 450 gram per stuk en zijn op
het moment van slachten ongeveer een maand oud.
Vul de coquelet met een bouquet garni naar keuze
en serveer dit jonge haantje in zijn geheel.

Maïscoquelet
Maïskip is een begrip, en bij een coquelet is dat
eigenlijk niets anders. Heerlijk, lichtzoet vlees met
de kenmerkende gele kleur. Probeer de coquelet
eens te garen in hooi. Echt een sensatie aan tafel.
Niet te versmaden!

Poussin
Een poussin is wat lichter dan de coquelet: 300 tot
350 gram, ongeveer. Het is een piepkuiken in goed
Nederlands. Aan de bereiding heb je eigenlijk
nauwelijks omkijken: rustig in de oven laten garen
en je hebt een heerlijk gerecht.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

8418
16060
Coquelet

GEPEKELDE COQUELET
MET RAS EL HANOUT

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

3299
16078
Maïscoquelet

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

8477
16070
Poussin
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KALKOEN
Onze topper uit Frankrijk
Zet eens een stukje Frans kalkoen op je
menukaart. Frankrijk heeft sinds jaar en
dag smaak en traditie hoog in het vaandel.
Van generatie op generatie kweken de
landbouwers in het Westen van het land de
allerbeste kalkoenen met de beste granen
van het land. Gebraden, gegrild of gebakken,
je gasten kunnen in alle vertrouwen genieten
van dit stukje vlees. Kalkoen is zowel voor
eenvoudige recepten als voor verfijnde
culinaire bereidingen geschikt.

Highlights uit ons assortiment
Filet
Ruig’s kalkoenfilet komt uit Frankrijk en is een licht
verteerbaar, caloriearm stukje vlees. In Nederland
wordt kalkoenfilet vooral gegeten als broodbeleg,
maar je kunt er zo veel meer mee. Het is een nóg
gezonder alternatief voor kip.

Dij
De kalkoendij is de bovenpoot van de kalkoen zonder
rugstuk en drumstick. Dijenvlees van de kalkoen is
mals en zacht. Braad het in zijn geheel met vel en
bot. Dit geeft de dij namelijk extra smaak. Of
verwerk het zoals je met kippendij doet.

Drumstick
De drumstick van kalkoen is de onderpoot, en
bevindt zich onder de dij. Het is heerlijk sappig
vlees en door het vel en bot goed van smaak. Het
vlees heeft wat meer bite dan een drumstick van kip.
Aanrader: marineren en op de BBQ!

Tournedos
Hele kalkoenen zijn een seizoensproduct en
dus niet standaard jaarrond verkrijgbaar. Neem
contact op met je accountmanager. Delen als dij
en filet zijn altijd beschikbaar.

Variatie met een stuk gemak: perfect rond gevormde
diepgevroren kalkoentournedos van 90 gram per
stuk. Ideaal voor de kostprijscalculatie en om de
juiste portie te serveren. Door de lage kostprijs en
eenvoudige bereiding een prima keuze.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

7000
20880
Kalkoenburger
6695
20898
Kalkoen cordon blue
2156
6630
Kalkoendrumstick
6697
6645
Kalkoenhaasjes
8415
7099
Kalkoenhamlap
2367
7130
Kalkoenrollade ✆
193073 7879
Kalkoensaucijs
met fijne kruiden
193031 7876
Kalkoensaucijs
met pikante kruiden

Art.nr.
Sligro

Tip van Ruig!

Art.nr.
Ruig

Kalkoen wordt niet zo snel
droog als men vaak denkt.
Het gaart net zo als kip.

8417
7150
Kalkoenschnitzel
gepaneerd
7005
7161
Kalkoentournedos ❄
8410
6620
Kalkoendij
2155
6625
Kalkoendijfilet
2176
6635
Kalkoenfilet
6420
6020
Kalkoen 4-5 kilo ✆
2948
6026
Kalkoen 5-7 kilo ✆
8172
6028
Kalkoen 7-9 kilo ✆

GEVULDE KALKOENFILET MET
GEVOGELTEFARCE EN ZUIDVRUCHTEN
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KWARTEL
De kleinste onder de hoenders
Kwartels zijn kleine gedrongen hoenderachtigen en nauw verwant aan de fazanten.
De hen legt na ongeveer 45 dagen zo’n zes
eieren per week, die als delicatesse worden
beschouwd en ook bij Ruig verkrijgbaar zijn.

Highlights uit ons assortiment
Kwartel
Leuk en exclusief: een kwartel op je menukaart.
Kwartels zijn klein van postuur, maar heerlijk vlezig.
Echt een delicatesse. Je kunt ook kiezen voor Label
Rouge kwartels, die kunnen vrij scharrelen en zijn
daarom duurzamer.

Om een kwartel als hoofdgerecht te laten
dienen is uitbenen over de rug en opvullen
een goede optie. Serveer als voorgerecht
bijvoorbeeld een gebakken filet, eventueel in
combinatie met gekonfijte boutjes.

Boutjes
Kwartelboutjes zijn heerlijk bij een salade. Zeker als
je ze konfijt in ganzenvet is het een heerlijk product.
En laat je ze in de koelkast in het vet staan, is het na
bereiding ook nog maandenlang houdbaar.
Bovendien een heerlijk hapje op de borrelplank!

Filet met vel
De kwartel is een relatief kleine vogel, maar de
borstfilets zijn in verhouding bijzonder groot. Zo’n
40% van het gewicht van de kwartel bestaat uit filet.
Dat is meer dan elke andere vogelsoort. De filets
worden met vel geleverd voor extra smaak.

Geheel ontbeende kwartel
De ontbeende kwartel is ideaal om te vullen. Alle
been is er al uitgesneden door onze poeliers. Ook
beschikbaar: alleen de borst ontbeend. Kwartel
vullen kun je uitstekend met een gevogeltefarce,
eendenlever of met een truffelvulling.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

273336 16017
Kwartel

5243
16053
Kwartelfilet met vel

5767
16148
Kwartel
borst ontbeend

5241
16032
Kwartelboutjes

5765
16044
Kwartel
geheel ontbeend

Tip van Ruig!

Art.nr.
Ruig

Als je kwartel vlindert kun je
het ook op de Big Green Egg
bereiden. Lekker!

245427 16020
Scharrelkwartel LR
273598 16150
Kwarteleieren rauw

GEBRADEN KWARTEL,
GEVULD MET EEN FARCE VAN TRUFFEL
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PARELHOEN
Gevogelte met een lichte wildsmaak
Parelhoen behoort tot de familie van de
fazantachtigen en is oorspronkelijk afkomstig
uit Afrika. Het geelgekleurde vlees is
bijzonder mals en de smaak doet denken aan
die van fazant.

Highlights uit ons assortiment
Scharrelparelhoen des Landes LR
Prachtig gevogelte, superieur van kwaliteit.
Opgegroeid in de uitgestrekte dennenbossen van de
Franse Landes met onbeperkte vrijheid. Overigens
hebben we ook Label Rouge en reguliere parelhoen
in het assortiment, maar Des Landes is de ultieme.

Een parelhoen wordt meestal in zijn geheel
gebraden, maar het vlees is ook uitstekend
te gebruiken voor terrines, galantines en
ballotines. Een bijzonder mooi stukje vlees is
de suprème van parelhoen.

Filet suprème
Net als bij een kipfilet suprème, is het eerste lid van
het vleugelbotje bij de parelhoen aan de filet gelaten.
Ook het vel zit er nog op. Bij elkaar is de filet
suprème van parelhoen daarom een prachtig stuk
vlees voor een hoofdgerecht.

Bout
In Frankrijk vind je parelhoenbouten bij wijze van
spreken op iedere straathoek, in Nederland is het
vlees wat exclusiever. Het is ook uitgesproken mals,
vol van smaak en eenvoudig te bereiden. Lekker met
een pinot noir.

Art.nr.
Sligro

HELE PARELHOEN
MET RABARBER EN POLENTA

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

4011
10653
Parelhoenbout

4061
16210
Parelhoen

4018
10672
Parelhoenfilet suprème

4736
10730
Scharrelparelhoen marktklaar des Landes LR ✆

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

1743
10623
Scharrelparelhoenfilet
suprème LR ✆
3764
10643
Scharrelparelhoen LR ✆

KAPOEN
Prachtig, groot gevogelte
Een kapoen is een gecastreerde haan. Deze
haan houdt hierdoor meer vet vast waardoor
het vlees bijzonder smaakvol en mals is.
De kapoen is een welkome gast op het
kerstdiner, zeker in Frankrijk. Maar ook in
Nederland zijn er genoeg liefhebbers te
vinden voor dit bijzondere hanenvlees.
Kapoen is bij Ruig uitsluitend rond de
feestdagen te verkrijgen.

GEBRADEN EN GEVULDE KAPOEN

Highlights uit ons assortiment
Kapoen
Een kapoen is een grote haan: het gewicht kan
meerdere kilo’s bedragen en daarmee is de kapoen
ongeveer het formaat van een kalkoen. De bereiding
van kapoen is daar dan ook mee te vergelijken.
Tip: kapoen is heerlijk met kappertjes.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

8680
16235
Kapoen ✆
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EEND
Tam & toegankelijk
Tamme eenden worden gefokt in Les Landes,
een streek in het zuidwesten van Frankrijk.
Ook uit het noordwesten van het land komen
tamme eenden. De perfecte verhouding
tussen het vlees en het vetlaagje zorgt voor
een uitstekende smaak.
De canard is de mannelijke eend. Deze zijn
groter dan de vrouwelijke eenden, die canette
heten. Ook is de draad bij het vlees van een
canard iets grover.

Highlights uit ons assortiment
Filet van de canette
De eendenborst van de canette, de filet van de
vrouwelijke eend dus, is het meest fijn van draad.
Deze filet is ook duidelijk kleiner dan de filet van de
mannelijke eend en weegt 180 tot 200 gram. Snijd de
vetlaag voor bereiding kruislings in.

Filet van de canard
Een flinke jongen kun je de filet van de canard wel
noemen. Met 350 tot 400 gram per stuk zijn ze
ongeveer dubbel het formaat van de borst van een
vrouwelijke eend. De smaak is echter gelijk,
waarmee het toegankelijk gevogelte is.

Bout van de canette
Wat voor de filet geldt, klopt ook voor de bouten: de
vrouwelijke variant is een stuk kleiner en weegt zo’n
200 gram. De bout is smaakvol van nature en heeft
weinig kruiden nodig. Stoven, konfijten of langzaam
garen: neem de tijd voor het beste resultaat.

Bout van de canard
Met zo’n 360 gram per stuk is de bout van een
canard een ruim bemeten stuk vlees. Probeer het
eens van het bot te plukken en geniet van je
huisgemaakte pulled duck. Net als bij de canette:
langzaam garen is aanbevolen.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

8078
16051
Eend canard
1118
16050
Eend canette
1050
16085
Eendenbout canard

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

7426
16047
Scharreleend des
Landes LR ✆
1775
16058
Scharreleendenfilet des
Landes canette LR ✆

1054
16091
Eendenbout canette

1857
16057
Scharreleendenbout des
Landes canette LR ✆

1057
16160
Eendenfilet canard

4059
10610
Pekingeend grillklaar ❄

Denk vooruit
Konfijt in eendenvet een partij boutjes vooruit. Wanneer
je een filet bakt, kun je tegelijkertijd een gekonfijt boutje
opwarmen, zodat je ze op een
eenvoudige manier samen
kunt serveren.

Tip van Ruig!
Het vet van de tamme eend
is een echte smaakmaker.
Nooit weggooien dus!

Lekker scharrelen?
Tamme eend is ook met Label
Rouge-keurmerk verkrijgbaar.

8810
16095
Eendenfilet canette

GEBAKKEN EENDENBORST
MET CRUMBLE VAN EIGEN VET
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GANS
Eigenwijs en typisch van smaak
Gans is zelden op een menukaart terug te vinden,
maar het is wel zeer smakelijk. Net als eend heeft
gans een beschermend vetlaagje. Ganzenvlees
heeft een typisch eigen smaak. In de keuken van
vandaag wordt de vogel veelal gesplitst bereid.
Dit houdt in dat men de borstfilets bij
voorkeur bakt en de overige delen zachtjes
braadt of stooft. De borst wordt ook wel
gerookt, in dunne plakjes gesneden en als
voorgerecht opgediend.

GEROOSTERDE GANZENBOUT
MET TOMATEN-KRUIDENSALSA

Highlights uit ons assortiment
Gans
Een tamme gans heeft van zichzelf een volle smaak.
Deze smaak komt vooral naar voren als de gans, in
zijn geheel, in de oven wordt gebraden. In Duitsland
is tamme gans een traditioneel gerecht dat vooral
rond de feestdagen wordt geserveerd.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

4257
10620
Tamme gans ✆

DUIF
Botermals en verfijnd
Het jonge en tamme boerderijduifje, afkomstig
uit de provincie Anjou, groeit onder natuurlijke
omstandigheden en in alle rust bij de ouders op.
Duiven zijn echte nestblijvers. En dat proef je!
De slacht vindt plaats als de duiven ongeveer
acht weken oud zijn. Doordat de duiven op dat
moment nog vrijwel niet gevlogen hebben, is
het vlees doorgaans wat lichter van kleur en
een stuk malser ten opzichte van het vlees van
oudere duiven.

DUIF UIT ANJOU MET KRIEKBIER

Highlights uit ons assortiment
Anjouduif
Duif wordt niet veel gegeten, maar dat is jammer. De
smaak is te omschrijven als enigszins wildachtig.
Anjouduif wordt geleverd inclusief kop &
ingewanden. Dat biedt kans het vlees nog even te
laten rijpen. Ook kun je de duif direct schoonmaken.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

3777
16202
Anjouduif
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KONIJN
Een aanwinst voor je menukaart
Boven de grote rivieren heeft konijn het imago
dat het alleen met Kerst gegeten wordt. Hoog
tijd om daar vanaf te stappen. Beneden de
rivieren waarderen ze het hele jaar door de
exclusieve smaak van het vlees. En terecht!

Highlights uit ons assortiment
Tam konijn
Het konijn importeren wij vers uit Frankrijk. Het
bevat weinig calorieën en is rijk aan onverzadigde
vetzuren, vitamine B, mineralen en eiwitten.
Werken met het hele dier is economisch gezien het
meest voordelig en biedt vele mogelijkheden.

De vleesstructuur is fijn, het heeft een milde
smaak en lijkt daarmee een beetje op
gevogelte. Combineer het vlees niet met zware
smaken, maar denk bij smaaktoevoegingen
meer richting gevogelte.

Bout
Een konijnenbout kun je bakken, braden of stoven.
Dat laatste is misschien nog wel het meest smakelijk.
Combineer het met een lekker seizoensbier en neem
de tijd. Bereid zo’n stoofschotel ruim van tevoren
voor de ultieme smaak.

Filet
De filet van het konijn is snel te bereiden. Hooguit
twee minuten per kant in de pan en je kunt het vlees
al serveren. Konijn is bijzonder mals en licht
verteerbaar. Heel lekker: bak wat salie en knoflook
met de filets mee.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

4199
9026
Tam konijn
4183
9600
Konijnenbout tam
5 kilo ❄
3877
9610
Konijnenbout tam
gekalibreerd ❄

Art.nr.
Sligro

Tip van Ruig!

Art.nr.
Ruig

Werken met een heel konijn?
Op ruig.nl/tam-konijn vind je
een instructievideo.

1993
9035
Konijnenbout vers
6 stuks ✆
4214
9740
Konijnenrugfilet tam ❄
4207
9701
Konijnenrug tam vers
4 stuks ✆

3989
9037
Konijnenbout vers
2 stuks ✆

SPIES VAN KONIJNFILET
MET SPEK EN DIVERSE GROENTEN
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GEIT
Een eigenwijs Nederlands product
Geit is samen met kip het meest gegeten vlees
wereldwijd. In Nederland is geitenlamsvlees
nog een behoorlijk onbekend en ondergewaardeerd product.

Highlights uit ons assortiment
Achterbout
De achterbout is het meest veelzijdige stuk vlees
van het geitenlam. Geschikt om saté mee te maken,
als ham of om in z’n geheel langzaam te garen.
Het vraagt dan om een lange bereidingstijd, maar
de lichtzoete smaak komt goed naar boven.

Het jonge vlees is heel toegankelijk en
delicaat. De smaak van het vlees is uniek, vol
en romig, ietwat zoetig en mild. Bovendien
laat het zich gemakkelijk verwerken in een
breed scala aan gerechten. Onder andere in
de bekende saté kambing.

Stoofvlees
Stoofvlees snijden we van de voorbout. Het heeft
een zachte structuur en de bekende lichtzoete
smaak. Het vlees wordt veel in mediterrane
gerechten gebruikt, en daar is het dan ook heerlijk
in. Een echt seizoensproduct van eigen bodem.

Rack
Het rack is een onderdeel van de rug en bijzonder
smaakvol vlees. Het heeft niet of nauwelijks kruiden
nodig. Even aanbraden en op héle lage temperatuur
nagaren in de oven geeft het beste resultaat.
Serveer bijvoorbeeld met couscous.

Voorbout
Wil je graag met geitenlamsvlees werken?
Dan is het goed om te weten dat dit een
seizoensproduct is en niet altijd beschikbaar.
Neem contact op met je accountmanager.

Wil je een rollade bereiden, gehakt draaien of zelf je
stoofvlees snijden, dan is de voorbout daar perfect
voor. Of in z’n geheel: stoven of een flinke tijd laten
braden. Hoe dan ook is het een mals stuk vlees,
omdat het van een jonge geit komt.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

7058
36342
Geitenlam stoofvlees ❄

5923
36330
Geitenlam zadelstuk ✆

2706
36338
Geitenlam achterbout ✆

5939
36332
Geitenlam bout
gemarineerd ✆

2677
36337
Geitenlam rug ✆
2716
36339
Geitenlam voorbout ✆
9619
36328
Geitenlam rack ✆

4764
36340
Geitenlam (melk)
4-6 kilo ✆
7869
36336
Geitenlam heel
10-12 kilo ✆

Respect voor het dier
We eten steeds meer geitenkaas, dus groeit het aantal
geitenboerderijen. De bokjes die daar geboren worden,
geven geen melk en worden
daarom op transport gezet
naar het zuiden van Europa
om daar als lokale delicatesse
geserveerd te worden.

Tip van Ruig!
Vlees van geit is een
uitstekend, smaakvol
alternatief voor lamsvlees.

We zorgen ervoor dat de
dieren qua welzijn beter af zijn
als ze gewoon hier kunnen
opgroeien. Hoog tijd dus om
vlees van geitenlam op je
menu te zetten.

PITTIG PASTEITJE VAN GEITENLAM
MET BLOEMKOOLPICCALILLY
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BUGS
Nieuwe smaaksensatie
Tachtig procent van de wereldbevolking die
ze eet, bijna geen Nederlander die het weet:
Insecten! Buiten het voordeel dat insecten
een nieuwe smaaksensatie bieden, biedt het
je de mogelijkheid om bij te dragen aan een
verminderde milieubelasting.

Highlights uit ons assortiment
Sprinkhanen
Sprinkhanen hebben een (wal-)nootachtige smaak.
Sprinkhanen zijn een rijke bron aan eiwitten en
proteïnen en daarom een uitstekend alternatief voor
vlees of vis. Bovendien is sprinkhaan goed
verteerbaar door mensen.

De insecten zijn van Nederlandse productie,
geblancheerd, daarna gevriesdroogd en verpakt in potjes. Vriesdrogen heeft als voordeel
dat het product perfecte kwaliteit behoudt.

Krekels
Krekels hebben de smaak van een doppinda.
Krekels zijn een rijke bron aan eiwitten en proteïnen
en daarom een uitstekend alternatief voor vlees
of vis. Bovendien is krekel goed verteerbaar
door mensen.

Meelwormen
Meelwormen hebben de smaak van popcorn.
Meelwormen zijn een rijke bron aan eiwitten en
proteïnen en daarom een uitstekend alternatief voor
vlees of vis. Bovendien is meelworm goed
verteerbaar door mensen.

Buffalowormen
De buffalowormen smaken naar gebakken spek.
Buffalowormen zijn een rijke bron aan eiwitten en
proteïnen en daarom een uitstekend alternatief voor
vlees of vis. Bovendien is buffaloworm goed
verteerbaar door mensen.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Tip van Ruig!

Art.nr.
Ruig

163468 12000
Sprinkhanen

163557 12002
Meelwormen

181526 12007
Krekels

163439 12001
Buffalowormen

80% van de wereld eet
insecten. Het is tijd om kennis
te maken met dit product!

TACO VAN BLAUWE MAÏS
MET KAAS, KORIANDER EN SPRINKHAAN
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GEMAK.

EASY FOOD
Minder stress in de keuken
Het Easy Food-assortiment van Ruig omvat
topkwaliteit gevogelte dat je gegarandeerd
tijd bespaart. En dat is fijn, in een tijd waarin
goed opgeleid personeel schaars is.
Authentiek van smaak en verrassend lekker.
Eenvoudig op voorraad te houden. En in notime te serveren. Daarnaast voldoet het gevogelte volledig aan de trend van gezond en caloriearm eten. Verwen je gasten en laat onze
suggesties je inspireren!

SNELLE ARROZ CON POLLO
VAN SOUS-VIDE GEGAARDE KIP

Tip van Ruig!
Receptinspiratie voor ieder
eetmoment? Bezoek dan
ruig.nl/stressvrij.

Highlights uit ons assortiment
Kipfilet sous-vide gegaard
Door de sous-vide bereiding blijft deze kipfilet
smaakvol, zacht en sappig met een minimaal
verlies aan vocht. De filet is al compleet gaar,
dus eenvoudig in al je gerechten te verwerken.
De filets wegen zo’n 90 gram per stuk.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

3090
4695
Kipfilet sous-vide
3479
4025
Kipdrumstick sous-vide
209015 4075
Kip in Indiase currysaus

Kipdrumstick sous-vide gegaard
Sous-vide betekent vacuümgaren, waarbij op lage,
constante temperatuur wordt gegaard in eigen
sappen. Bij sous-vide garing blijven alle smaken en
sappen behouden, wat zorgt voor een optimaal
resultaat. Daarom zijn deze drumsticks zo lekker!

Kip in Indische pindasaus

209010 4076
Kip in Indische
pindasaus
208904 4078
Kipragout ambachtelijk
700 gram
893458 4868
Kipwrap chili chicken
12x220 gram ❄

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

532730 4850
Kipwrap Mexicaans
12x220 gram ❄
211232 4857
Kipwrap Mexicaans
mini 3x6x100 gram ❄
404018 13148
Gevogeltefond ❄
38548 6960
Gevogeltevulling
500 gram ❄
98810 10608
Eend gehalveerd,
ontbeend &
geroosterd ❄

Een klassieke-all time favourite. Stukjes mals
dijvlees van kip in een romige, frisse pindasaus.
Met name dat laatste is bepalend voor de smaak.
De pindasaus is op smaak gebracht met ingekookte
kokosmelk, ketjap, sambal en citroengras.

Mexicaanse kipwraps
Handgemaakt en met de hand gevuld met mals
kippendijvlees, Mexicaanse saus, tomaten, paprika,
uien en diverse kruiden en specerijen. Lekker met
nacho’s, verse guacamole en salsasaus. Uitstekend
geschikt als maaltijdcomponent of als lunchgerecht.
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SPIESEN
De topper op je menu
De lijst van meest populaire vlees op de
barbecue wordt (al vele jaren) aangevoerd
door saté. Onze spiesen hebben de smaak
en kwaliteit van huisgemaakte saté, maar dan
met het gemak van kant-en-klaar.

Tip van Ruig!
Rauw, gegaard, vers of
diepvries: ons assortiment
biedt alle mogelijke opties.

Een uitstekende keuze als je op zoek bent
naar ambachtelijke spiesen. Met de smaak
en kwaliteit van huisgemaakt, maar dan met
het gemak van kant-en-klaar. Zowel rauw als
gegaard, op houten of stalen pen.

XXL-spiesen
Maak je eigen spiesen en
imponeer je gasten met een
XXL-spies. Een sensatie om
te zien en geweldig om te
proeven. Heel veel gevogelte
als coquelets, kwartels en
kippenbouten passen op een
XXL-spies.

Highlights uit ons assortiment
Art.nr.
Sligro

Kipdijsaté
De meest malse, allersappigste kipsaté serveren?
Kies dan voor deze spiesen van kippendijen! Heerlijk
gemarineerd, klaar om te grillen. Deze kipdijsatés
worden op maat, op basis van jouw wensen,
geportioneerd en verpakt.

Kipfiletsaté
Nog altijd het populairst: saté van kipfilet. Vetarm en
lekker van smaak. Gemarineerd in een satémarinade
voor het ultieme gebruiksgemak. Deze kipfiletsatés
worden op maat, op basis van jouw wensen,
geportioneerd en verpakt.

Kipshaslick
Onze kipshaslick is gemaakt van mals kippenvlees,
gemarineerd met een rijke satémarinade. Tussen
de blokjes kip zitten stukjes paprika en ui geprikt.
Deze spiesen wegen 100 gram per stuk en zijn net zo
lekker als huisgemaakt.

Kipdijsaté op stalen pen
Kies voor de voordelen van je saté op een stalen
pen. Onze supermalse kipdijsaté, maar ook onze
sappige kipfiletsaté is op stalen pen te verkrijgen.
Ook hier geldt: naar wens te portioneren, van 80 tot
200 gram per stuk.

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

842258 3941
Kipdijsaté
20x3x50 gram ❄

173968 3689
Kipsaté gemarineerd
30x100 gram ❄

842313 3942
Kipdijsaté
30x100 gram ❄

187462 3693
Kipsaté gemarineerd
30x3x30 gram ❄

977079 37609
Kipdijsaté gebraden
50x45 gram ❄

9286
3945
Scharrelkipdij saté
BLk1* 15x140 gram ❄

843712 3229
Kipdijspies cajun
25x90 gram ❄

741821 3698
Kipsaté gemarineerd
15x200 gram ❄

15186 37600
Kipsaté gegrild
20x90 gram ❄

580092 20926
Kipsaté rauw 70 gram

15102 37605
Kipsaté gegrild
36x45 gram ❄
421434 37639
Kipsaté gegrild
50x30 gram ❄
15047 3686
Kipsaté gemarineerd
13x3x70 gram ❄
272770 3694
Kipsaté gemarineerd
20x3x50 gram ❄
3785
99078
Kipshaslick

8400
3938
Kipfiletsaté gemarineerd
naar wens geportioneerd
98864 3081
Kipdijsaté op stalen pen
140 tot 200 gram
98861 3080
Kipdijsaté op stalen pen
80 tot 140 gram
98860 3079
Kipfiletsaté op stalen
pen 140 tot 200 gram
98858 3078
Kipfiletsaté op stalen
pen 80 tot 140 gram
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BURGERS &
SAUSAGES
Het ultieme comfort food
Burgers & sausages worden de laatste jaren
steeds populairder. Om er een succes van
te maken moet je wel voor de beste kwaliteit
kiezen en de juiste vleessoort selecteren. Bij
vrijwel ieder eetmoment past wel één van de
burgers & sausages: een chipolataworstje bij
het ontbijt, een lekkere burger als lunch en
‘s avonds als diner een BBQ-Platter met een
combinatie van dit assortiment.

SPICY BURGER MET KAAS,
KOMKOMMER EN TARTAARSAUS

Tip van Ruig!
Serveer de pittige kipburger
spicy met een frisse saus
voor ‘n sensatie van smaken.

Highlights uit ons assortiment
Kipburger crunchy
Een kipburger met een krokant laagje van
cornflakes. Perfect op een broodje of als maaltijdcomponent. Dit product is volledig gegaard en dus
snel en veilig te bereiden in oven, grill, koekenpan of
frituurpan.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

8451
3043
Kipburger
7000
20880
Kalkoenburger
2480
20879
Kalkoenburger Hawaï

Kipchipolataworstjes
De chipolata is een, van oorsprong, Frans worstje.
De kipchipolata’s van Ruig worden bereid van
kippenvlees, dat gekruid is met peper en zout.
Lekker bij het (Engels) ontbijt, op de barbecue,
de gourmet of steengrill.

Kipburger spicy
Onze klassieke, welbekende burger wordt bereid
met smaakvol vlees van kippendij. Zoals de naam als
zegt is deze lekker spicy door de sambal en kruiden.
Het zit ‘m in de details. Ook verkrijgbaar: scharrelkipburger met één ster Beter Leven keurmerk.

Kipworst gegaard
Een gegaarde kipworst, echt ambachtelijk in eigen
huis bereid. De worst is gemaakt van kipdijvlees,
kipfilet, groenten (ui, prei en paprika) en diverse
kruiden waaronder koriander. Perfect voor de grill,
barbecue of in de pan.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

33917 3053
Kipburger spicy
6 x 150 gram ❄
90574 50000
Kip& oesterzwam
burger gebraden ❄

526182 19161
Kipburger crunchy ❄

90580 50002
Kip& oesterzwam
worst gebraden ❄

580018 3642
Kipchipolataworstjes
10 kilo ❄

777526 36350
Geitenlamsworst
gegaard

947875 3653
Kipchipolataworstjes
1 kilo ❄

745613 7138
Gevogelterookworst

415488 11351
Kipburger gebraden ❄
380544 3044
Kipburger spicy ❄
15 x 150 gram
55768 3054
Kipburger spicy
gebraden BLk 1* ❄
947833 19159
Scharrelkip burger
crunchy gebraden
BLk 2* ❄

78731 6961
Gevogelteworst
classico
807046 3652
Kipcurryworst gegaard
779609 3649
Kipbraadworst
ambachtelijk gegaard
773085 3094
Kipworst 100 gram
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PULLED
De trots van Amerika
Heel langzaam gebraden vlees met een uitgesproken kruidenmix. Onze ready to serve
pulled chicken en turkey zijn dankzij de geheime kruidenmix nauwelijks te overtreffen.
Zeer smakelijk langzaam gegaard vlees.
Maak je het liever zelf? Ga dan voor dijen van
kip of kalkoen en neem rustig de tijd. Low en
slow laten garen. Even met twee vorken uit
elkaar trekken en voilà: je eigen pulled. Wij
bereiden onze pulled in eigen huis, maar het
is ook goed zelf te doen.

SPRINGROLLS MET PULLED DUCK
EN KNAPPERIGE GROENTEN

Tip van Ruig!
Vlees met wat vet is het
meest geschikt om zelf
pulled meat te bereiden.

Highlights uit ons assortiment
Art.nr.
Sligro

Pulled chicken
Langzaam gebraden vlees van kippendijen met een
geheime kruidenmix. Na het garen wordt het vlees
uit elkaar getrokken. Het resultaat is perfect: na
uren op lage temperatuur garen blijft er boterzacht,
goed gekruid draadjesvlees over.

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

4568
3983
Pulled chicken
1 kilo

4598
7123
Pulled turkey
1 kilo

4559
3982
Pulled chicken ✆
350 gram

111280 16324
Pulled duck gekonfijt
400 gram

Pulled turkey
Pulled turkey is wat magerder dan pulled chicken,
het bevat iets minder vet. De smaak is echter niets
minder. Net als voor pulled chicken geldt: je kunt het
ook zelf bereiden. Maar ach, waarom moeilijk doen
als het makkelijk kan?

Pulled duck gekonfijt
Een Franse klassieker: pulled duck van gekonfijt
vlees. De smaak is rijk en sterk aanwezig. Je maakt
er heerlijke loempia’s mee of de befaamde
parmentier de canard. Een heerlijk klassiek gerecht
dat op geen enkele kaart misstaat.
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REEPJES &
BLOKJES
Naturel, fris, mild of pittig
Onze veelzijdige ready-to-serve kipreepjes
en -blokjes zijn perfect van smaak, op
ambachtelijke wijze gebraden en kant-enklaar gesneden voor directe verwerking.
Naturel, of met diverse kruiden die
perfect combineren met het malse vlees.
Kwalitatief uitstekende producten waarbij de
veelzijdigheid van kip weer eens benadrukt
wordt. Easy food met altijd dezelfde smaak.

LOADED FRIES LISSABON
MET PIRI PIRI-REEPJES

Tip van Ruig!
Onze reepjes zijn zeer
geschikt om loaded fries
mee te bereiden.

Highlights uit ons assortiment
Kipfiletreepjes gebraden
Gesneden reepjes van gebraden kipfilet. Ideaal om
te gebruiken in ragout, als stukjes kip in saus, maar
ook uitermate geschikt om een luxe broodje mee te
beleggen of voor een caesar salad. Liever gekookt,
gerookt of in blokjes? Dat bieden we je ook!

Kip piri pirireepjes
Deze piri pirireepjes zijn heerlijk pittig gekruide
kipreepjes van malse dijen. Lekker met een (pita-)
broodje en een frisse salade. Maar ook in een
maaltijd te verwerken. De smaak van Portugal in een
ideaal convenience-artikel.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

9950
4666
Kipfiletreepjes
gebraden 1 kilo

73048 4212
Kipfiletblokjes gekookt
2 kilo ❄

6970
3975
Kip gyrosreepjes
gebraden 1 kilo

73046 4213
Kipreepjes gekookt
2 kilo ❄

8353
3977
Kip lemon pepperreepjes gebraden 1 kilo

93863 4214
Kipblokjes roasted
4x2,5 kilo ❄

8701
3972
Kip piri pirireepjes
gebraden 1 kilo

93861 4215
Kipreepjes roasted
4x2,5 kilo ❄

2019
3973
Kip tandoorireepjes
gebraden 1 kilo

Kip gyrosreepjes
De topper voor fastservice! Dit traditioneel Griekse
gerecht bestaat uit in reepjes gesneden en gekruid
kippendijvlees. In Griekenland wordt gyros
voornamelijk als pita-sandwich gegeten met een
frisse tzatziki.

Kip lemon pepperreepjes
De combinatie van pittige peper met frisse
citroengras en een vleugje koriander combineert
perfect met het malse kippenvlees. Het product is
breed toepasbaar. Bijvoorbeeld in een salade of met
pasta en een beetje room.
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PATÉ, PASTEI
EN RILLETTE
Je proeft de ambacht
Ambachtelijke patés, in eigen keuken
vervaardigd met handmatig ingelegde garnituren. Zeer ambachtelijk en met veel aandacht
bereid door onze eigen koks. De luxe pasteien zijn voor de echte fijnproever, recht uit de
traditionele ovens van een klein familiebedrijf
uit België. De patés, pasteien maar ook de
rillettes hebben een groot bereidingsgemak
en zijn onmisbaar in de keuken.

VOORGERECHT VAN
EENDENLEVERPATÉ MET
REECARPACCIO

Tip van Ruig!
Bekijk hoe dit gerecht
opgemaakt is via
ruig.nl/versiertruc

Highlights uit ons assortiment
Eendenleverpaté met reecarpaccio
Een paté van maïskip, rozijnen, reecarpaccio en
eendenlever. Door de basis van maïskip is een zeer
goede smaakbalans tussen de diverse ingrediënten
gecreëerd. De reecarpaccio is met de hand ingelegd,
waardoor een prachtige snijspiegel ontstaat.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

61859 17142
Eendenrillette
61853 17140
Ganzenrillette
64830 24302
Eendenleverpate met
reecarpaccio

Konijnpastei met abdijbier
Een grove pastei op basis van konijnenvlees en
Belgisch abdijbier van La Ramée. Ambachtelijk
bereid met verse ingrediënten. Puur genot! Ideaal
voor een (ontbijt)buffet. En door de stevige pasteistructuur ook nog eens goed te af te snijden.

64830 24302
Kalkoenpaté met olijf

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

4004
24402
Eendenpastei
Rouennaise
4029
24400
Konijnpastei met
abdijbier
4117
24403
Parelhoenpastei

Eendenpastei Rouennaise
Een prachtige, grove pastei van eend met
pistachenootjes en sauce rouennaise van port.
Een smakelijke pastei met een fraaie snijspiegel.
Ambachtelijk bereid door een klein, Belgisch
familiebedrijf. En dat proef je!

Eendenrillette
Rillette is een soort paté van de fijnste stukjes vlees.
Dit vlees wordt niet gemalen zodat er een unieke
structuur ontstaat. Rillette smaakt voortreffelijk op
een stukje vers Frans stokbrood! Serveer rillette op
kamertemperatuur. Ook verkrijgbaar: ganzenrillette.
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GEROOKT
Roken is hip
Het in eigen huis gerookt gevogelte is zeer
smakelijk. Het roken op echt beukenhout
geeft het sappige vlees een milde unieke
rooksmaak zonder nasmaak en een mooie
roodachtig tot bruine kleur. Roken van vlees
is hip en past uitstekend in de hedendaagse
trends. Zonder onnodige toevoegingen.
Gerookt gevogelte kan op zeer verschillende
wijzen geserveerd worden. Denk aan een
frisse salade met gerookte kip, in de soep, in
een clubsandwich of op een (luxe) broodje.

KLASSIEKE CLUBSANDWICHES
MET GEROOKTE KALKOENFILET

Tip van Ruig!
Gerookte producten zijn
zowel koud als warm
smakelijk. Varieer er op los!

Highlights uit ons assortiment
Scharrelkipfilet gerookt BLk 1
Naast reguliere gerookte kipfilet kun je bij ons ook
de keuze maken voor een diervriendelijkere kipfilet.
In eigen huis roken we deze kipfilets boven beukenhout. Die smaak is dan ook goed te herkennen. Onze
gerookte kipfilet bevat geen rookaroma.

Kalkoenfilet gerookt
De kalkoenfilet wordt op beukenhout gerookt. Dit
zorgt voor een specifieke rooksmaak. Door dit
speciale rookproces wordt de structuur van het
vlees perfect behouden. Heerlijk door een frisse
salade, als voorgerecht of op een luxe sandwich.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

1150
16170
Eendenfilet canard
gerookt
552400 16174
Eendenfilet gerookt
gesneden 250 gram
575979 17590
Eendenfilet gerookt
gesneden 80 gram
2759
7037
Kalkoenfilet met vel
gerookt
768064 7034
Kalkoenfilet gerookt in
reepjes 1 kilo

Eendenham gerookt
Deze ham van eendenfilet is licht gerookt op
beukenhout. Dit hammetje heeft een regelmatig
model, waardoor een goed snijrendement kan
worden verkregen. Dun gesneden als voorgerecht,
dikker gesneden perfect voor lauwwarme bereiding.

1464
4148
Kipfilet gerookt

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

474157 4948
Kipfilet gerookt
gesneden in reepjes
1 kilo
9297
4146
Scharrelkipfilet gerookt
BLk 1*
474136 4949
Kipfilet gerookt
gesneden blokjes 1 kilo
8920
4149
Kipfilet gerookt met vel
2956
16117
Eendenham gerookt
7947
7030
Kalkoenfilet gerookt
(ham)

470247 4952
Kipfilet gerookt
gesneden in plakken
500 gram

Eendenfilet van de canard gerookt
De canard is de mannelijke tamme eend en duidelijk
groter dan z’n vrouwelijke evenknie, de canette.
Deze gerookte eendenfilet is dan ook zo’n 400 gram.
Ook deze eendenfilet is op echt beukenhout gerookt
en bevat geen rookaroma.
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GEKONFIJT
De sfeer van Frankrijk
Konfijten is een culinaire traditie die
in Nederland herontdekt is. Wist je dat
konfijten oorspronkelijk bedoeld was als
bewaarmethode? Op die manier had men
steeds een smakelijke wintervoorraad
achter de hand. Een prachtig gerecht uit de
klassieke, Franse keuken zijn de gekonfijte
eendenboutjes. Doordat de boutjes na het
aanbraden langzaam op een heel laag vuurtje
sudderen in eendenvet, is het vlees erg mals.
Bon appétit, zouden de Fransen zeggen!

WARME SALADE VAN LINZEN
EN GEKONFIJTE EENDENBOUT

Tip van Ruig!
Gebruik het vet van de
gekonfijte producten om
in te bakken. Heerlijk!

Highlights uit ons assortiment
Eendenbout gekonfijt
Een klassieker uit het zuidwesten van Frankrijk:
gekonfijte eendenbouten zijn daar mateloos
populair. Ook in Nederland houden steeds meer
mensen van de smaak. Je bereidt er in een
handomdraai een heerlijk gerecht mee!

Kwartelboutjes gekonfijt
De kwartel is een kleine gevogeltesoort, maar
groots van smaak. De boutjes worden in eendenvet
gegaard, wat die unieke smaak van confit aan het
vlees geeft. De boutjes zijn heerlijk als snack, op
een luxe borrelplank of op een salade.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

110156 17020
Eendenbout gekonfijt
3,8 kilo (12 stuks)

111280 16324
Pulled duck gekonfijt
400 gram

575961 17035
Eendenbout gekonfijt
4 stuks

2649
16037
Kwartelboutjes
gekonfijt 500 gram

110130 17015
Eendenbout gekonfijt
450 gram (2 stuks)

16285 16285
Eendenvet
3,5 kilo (ook 320 & 680
gram beschikbaar)

46690 17042
Eendenmagen gekonfijt
765 gram

16143 16143
Ganzenvet
3,5 kilo (ook 320 & 680
gram beschikbaar)

Eendenmagen gekonfijt
De mooiste stukjes van de eendenmagen, gekonfijt
in eendenvet. Een delicatesse! De klassieke
serveerwijze is op een salade, maar je kunt meer
met de maagjes. Rijg ze bijvoorbeeld eens aan een
spies en grill ze kort.

Eendenvet
Of je nou zelf wil konfijten, aardappeltjes wil bakken
of er eender welk gevogelte in bereidt: eendenvet
geeft een uitgesproken smaak aan je gerecht die
doet denken aan de Franse keuken. Ook in ons
assortiment: ganzenvet.
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ROLLADES
Let it roll
De naam zegt het eigenlijk al, rollades zijn
gerold uitgebeend vlees. Ging het vroeger
vooral om kleinere stukken vlees die om
elkaar gedraaid werden en bijeen werden
gehouden, nu is het vaker één stuk vlees dat
tot een mooie rollade gerold wordt.
Rollades zijn eenvoudig te bereiden: je hebt
er geen omkijken naar. Toch heeft het vlees
iets feestelijks. Als maaltijdcomponent, dun
gesneden op brood ... mogelijkheden te over!

GEGRILDE BAGUETTE
MET KAAS & KIPROLLADE

Tip van Ruig!
Zelf een rollade maken?
Bind het touw dan strak,
vlees slinkt tijdens bereiding.

Highlights uit ons assortiment
Art.nr.
Sligro

Kalkoenrollade
De kalkoenrollade van Ruig is licht gekruid, maar
dankt zijn smaak vooral aan de hoge kwaliteit
kalkoenvlees. Tijdens de feestdagen heerlijk met
cranberry voor een winters tintje, zomers heerlijk
met een fris sausje.

Kiprollade

Art.nr.
Ruig

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

8084
7115
Kalkoenrollade
gebraden 1 kilo

257555 3252
Kiprollade mini
11x180 gram ❄

3845
4170
Kiprollade gegrild 1 kilo

2367
7130
Kalkoenrollade rauw
1 kilo

8404
4183
Kiprollade gebraden
ambachtelijk 900 gram

8403
4180
Kiprollade rauw 1 kilo

De rollade van Ruig is uniek. Niet gemaakt van filet,
maar van een hele ontbeende kip. Het lichte en
donkere vlees komen samen in een smaakvolle
rollade van topkwaliteit! Licht gekruid met onder
andere foelie, gember en nootmuskaat.

Kiprollade gegrild
Onze meest populaire rollade is de gegrilde kiprollade.
En niet zomaar: de heerlijke smaak van kip en ultiem
gebruiksgemak komen samen in dit product. Deze
rollade is gemaakt met kipfilet en zeer constant van
smaak en structuur. Zeer geschikt als broodbeleg.

Kiprollade gebraden
De gegrilde kiprollade en de gebraden kiprollade
lijken wellicht op elkaar, maar het is echt een ander
product. Deze rollade is namelijk geproduceerd met
een geheel ontbeende kip, waaraan kipfilet is
toegevoegd. Dit zie je terug in de snijspiegel.
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SNACKS
Huisgemaakte borrelhapjes
Het assortiment borrelhapjes bestaat uit
een selectie diepgevroren kant-en-klare
producten om warm of koud te consumeren.
Deze producten worden stuk voor stuk
ambachtelijk voor je bereid. Geselecteerd
op basis van een kwalitatief hoogwaardig en
lekker resultaat.
Ze geven je borrelplank, ontvangsten en
recepties zonder twijfel een originele twist.
Snel en makkelijk!

SCHARRELKIPNUGGETS
MET NACHO’S & GUACAMOLE

Tip van Ruig!
Maak een borrelplank met
diverse snacks. No waste en
goed voor restverwerking.

Highlights uit ons assortiment
Kip cajunwings gebraden
Kip cajunwings zijn gekruide kippenvleugels met
cajunkruiden. De producten worden volledig
gegaard en kunnen in de keuken vervolgens
eenvoudig verwarmd worden: in de oven, de pan
of in de frituur.

Scharrelkipnuggets BLk 2
Stukjes heerlijke scharrelkip met een krokant
paneerlaagje er omheen voor een heerlijk stevige
bite. Onze nuggets bevatten meer dan 70% kip en
dat maakt ze zo lekker. Kipnuggets zijn natuurlijk
de ultieme snack en vallen altijd in de smaak.

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

717270 19858
Scharrelkipnuggets
BLk 2* 2,3 kilo ❄
267709 19859
Kipnuggets 2,3 kilo ❄
23029 3602
Kip cajunwings
gebraden 4 kilo ❄
160075 11070
Kipgehaktbal mini
gebraden 2,5 kilo ❄
120172 19168
Kiphaasjes krokant
gebraden 2 kilo ❄

Art.nr.
Sligro

Art.nr.
Ruig

721643 19855
Scharrelkipstick
krokant BLk 2*
30x70 gram ❄
211232 4857
Kipwrap mini
3x6x100 gram ❄
893458 4868
Kipwrap chili chicken
12x220 gram ❄
532730 4850
Kipwrap Mexicaans
12x220 gram ❄

Kipgehaktballetjes
Diepgevroren, alvast voor je gebraden mini kipgehaktballetjes gemaakt van mals kippenvlees en
smakelijk gekruid. Lekker voor bij de borrel of als
maaltijdcomponent. Eenvoudig te bereiden in de
oven, pan of frituurpan.

Kiphaasjes krokant
Het haasje van de kip is het mooiste stukje van de
filet. Voor deze gebraden haasjes snijden we dit stuk
van de filet en paneren we ze met een subtiel laagje
cornflakes. Hierdoor ontstaat een krokante kipsnack
die naar meer smaakt.
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Meer informatie en inspiratie? ruig.nl

