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Kyllingefond
- velegnet til supper m.m.

Suppe med pasta
- Pasta e Fagioli

1,8 kg fersk kylling parteret
2 store løg, pillede og skåret i kvarte
2 - 3 stængler bladselleri (200 gr) groft udskåret
3 store gulerødder (320 gr) groft udskåret
et lille bundt persille
2 laurbærblade
10 sorte peberkorn
4 liter vand

Lav en krydderpose af et kaffefilter, indeholdende de 10 sorte 
peberkorn og 2 laurbærblade og sy den til med madsnor.

Alle ingredienser kommes i en stor gryde og bringes i kog.
Overfladen skummes omhyggeligt for urenheder. 
Skru ned for varmem, læg låg på, og lad fonden småsimre 2 1/2 
time.
Tag kyllingestykkerne op (spis dem) og sigt fonden gennem et 
klæde og lad den køle af. Sættes på køl natten over. 
Næste dag fjernes det stivnede fedt nemt og fonden hældes i 
Condi-bøtter og fryses.
Smag til med salt og peber ved brug.

4 portioner

1 tyk skive italiensk Pancetta (100 gr) skåret i strimler - Parma- eller
Serranoskinke eller tørsaltet dansk røget bacon kan også bruges!
2 fed hvidløg finthakket
1 stort skalotteløg finthakket
5 spsk olivenolie
1 dåse hele cherry tomater (400gr) - drænet
1 dåse Baked beans i tomatsauce (400gr) - drænet
1 liter kyllingefond (din egen hjemmelavede)
200 gr forskellige pastatyper, med samme kogetid, evt knækket i 
mindre stykker
en stor håndfuld friske skyllede basilikumblade
salt og peber
Parmigiano-Reggiano

Varm olien op til middel varme og sauter Pancetta og løg et par 
minutter. Tilsæt hvidløg og giv det et minut mere.
Nu tilsættes fond og cherrytomaterne og det bringes i kog.
Tilsæt Baked beans samt pastaen, og kog suppen i ca 10 min. til 
pastaen er klar. Rør forsigtigt undervejs.

Smag til med salt og peber og en håndfuld basilikumblade.

Serveres i skåle eller dybe tallerkener og drysses med lidt friskrevet 
Parmigiano-Reggiano.

Kyllingefonden fyldt i 1 liter bøtter, klar til fryseren!
Plastik bøtter (Condi-bøtter) kan købes hos H. W. Larsen

Kan man ikke få en kylling på 1,8 kg, kan man supplere med lår


