samtalen
Nr. 2 sommer 2013 • 14. årgang

Informasjonsbladet for Samkjøpsgruppen

Rich. Bar har fått
samtalen
nye eiere
FORTSATT STAPPE: Eierskapet og driften hos Rich.
Bar på Hafslund overtas av Kjersti Karstensen (t.v.)
og Anne Wick. Begge to har arbeidet i det populære
gatekjøkkenet i mange år, og de forsikrer at dagens
matkonsept med potetstappe, pølser og hamburgere
skal videreføres. Det er avtroppende innehaver Torbjørn
Gustavsen sjeleglad for. (Foto: Kjetil A. Berg)

Bransjetreffet i London
Samkjøpsgruppens bransjetreff 2013 ble en innholdsrik
og flott tur. En blanding av faglig innhold og sosialt
samvær gjorde turen til en en flott opplevelse for alle.
Årets medlem ble Kvilehytta, premien var matkurs for to
på Brimiland.

www.samkjoep.no
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LEDER
I disse dager foreligger de fleste årsregnskaper for
2012. For vår egen del sitter vi tilbake med et marginalt
overskudd etter at det er tatt betydelige kostnader i å
videreutvikle hjemmesidene til å bli et enda bedre
arbeidsverktøy for dere medlemmer. Testresultatene er
positive. Det er også lagt ned et betydelig antall
arbeidstimer i utvikling av konseptet GO2 som nå rulles
ut så langt kapasiteten rekker. Vi får mange tilbake
meldinger fra de nye brukerne, og stort sett registrerer
de øking i både salg og lønnsomhet. De må kanskje
rette på noen småting, men opplever positive tilbakemeldinger fra gjestene i forhold til endringene.

Dette er Samkjøpsgruppen AS:
Samkjøpsgruppen AS er en frittstående
innkjøpskjede innen storhusholdning
med ca. 750 bedrifter i dag
– noe som gir innkjøpsmakt.

Vår målsetting er at vi skal tilby våre
medlemmer markedets beste priser
ved kjøp fra grossist og ulike direkteleverandører.

Ønsker DU også en bit av et stort fellesskap
med medbestemmelsesrett? – Ta kontakt NÅ!
Tlf.: 73 89 48 10 - Fax: 73 89 48 11
Falkenborgveien 32,
Postboks 3915 Leangen, 7443 TRONDHEIM
www.samkjoep.no
Hovedkontor:
Arne Paulsen adm. dir.
arne.paulsen@samkjoep.no, tlf.: 41 60 53 80
Inger Hildrum, daglig leder
inger.hildrum@samkjoep.no, tlf.: 41 60 53 70
Siri Bergsland, markedssekretær
siri.bergsland@samkjoep.no, tlf.: 93 01 20 16
Geir Svestad, fagkonsulent
geir.svestad@samkjoep.no, tlf.: 99 48 82 88
Eileen Flenstad, fagkonsulent
eileen.flenstad@samkjoep.no,
tlf.: 48 94 92 22

www.samkjoep.no

Opplæring i forbindelse med bruk av nye hjemmesider
og bestillingssystem pågår for fullt. Vi anbefaler alle
sterkt å benytte dette verktøyet som er et betydelig
bidrag for å kunne oppnå de beste betingelsene og få
til optimale og rasjonelle innkjøpsrutiner. Mangel på
struktur i innkjøpsarbeidet kan skape en stor svinnkilde
på grunn av feil vare, feil mengde og ikke minst en vare
utenfor avtaleverket som gjør at en mister industribonus
og får en mindre ordrerabatt. En ”nettopriset” vare kan
alene virke rimeligst i øyeblikket, men ødelegger rabattnivået på det totale kjøpet. Dette har vi dokumentert
gang på gang gjennom utallige regneeksempler. Topp
motiverte medarbeidere i Samkjøpsgruppen jobber nå
med oppsøkende virksomhet for å bistå i arbeidet med
å komme i gang.
Samkjøpsgruppen vil være noe mer enn bare rabatter
og betingelser. Vi står for samhold og samarbeid
gjennom årlige bransjetreff og flittig bruk av såkalte
”brukergrupper”. Det årlige bransjetreffet samler et

hundretalls personer som er en god mix av medlemmer, ansatte og ikke minst representanter fra norsk
industri. Det er egen reportasje fra årets bransjetreff
inne i bladet. Brukergruppene er satt sammen av topp
motiverte medlemmer og ansatte hvor forslag til aktiviteter og endringer i driftsopplegg drøftes og gjennomarbeides før det settes ut i livet. En kan gjerne si at mye
av det som skjer innen Samkjøpsgruppen styres av
medlemsmassen og ikke av administrasjonen.
Til slutt vil jeg nevne et element som vi i
Samkjøpsgruppen er alene om – vår ”reklameavdeling”.
Vi produserer årlig plakat- og promotionmateriell som
ville kostet medlemmene hundretusener i utvikling og
produksjon dersom de enkeltvis skulle ha bestilt dette
fra et reklamebyrå. Vi leverer dette til materialkost.
Betingelsen for å kunne få dette tilbudet er selvfølgelig
at medlemmet har et aktivt kjøp og utnytter våre øvrige
betingelser.
Det er mange som tror at gresset er grønnere på den
andre siden av gjerdet. Det er som regel ikke det. Vi
”mister” fra tid til annen medlemmer til andre grupperinger, men vi mister ytterst sjelden medlemmer som
har brukt bestillingssystemet full ut, og hatt glede av
vår reklameavdeling. Men til gjengjeld så får vi også
mange nye medlemmer på grunn av det. Det bør være
en god indikasjon på at vi er konkurransedyktig i et
opphetet marked.
God sommer!
Stein Ole Eide, styreformann

Våre grunnverdier:

Jostein Gjermstad, fagkonsulent
jostein.gjermstad@samkjoep.no,
tlf.: 98 22 48 50

•
•
•
•
•

Hammed Khowazac, fagkonsulent
hammed.khowazack@samkjoep.no
tlf.: 94 01 94 08

Visjon

Finn Paulsen, reklameansvarlig, medlemmer
finn.paulsen@samkjoep.no, tlf.. 95 97 79 67

Samkjøp skal være den ledende frie innkjøpskjeden innenfor
storhusholdningsmarkedet i Norge

Sonja Hildrum, fagkonsulent
sonja.hildrum@samkjoep.no, tlf.: 45 48 63 31

Lise B. Tangen, markedsansvarlig
lise.tangen@samkjoep.no, tlf.: 41 43 84 72
Annonseinnlevering:
Leveres i indesign eller PDF format til
lise.tangen@samkjoep.no
Utforming: Samkjøpsgruppen AS
Trykk: Fagtrykk Trondheim AS

Vi skal være en uavhengig og fri innkjøpskjede med en positiv samkjøpskultur.
Vi skal være oppdaterte, ambisiøse og offensive.
Vi skal konkurrere hardt men rederlig.
Vi skal tilstrebe god kvalitet i alt vi foretar oss.
Samkjøp skal være å stole på og ha høy lojalitet mot både kunder og leverandører.

Forretningsidé
Gjennom å tilby de beste betingelser innen storhusholdning,
samt tilby sterke profilhus, skal kjeden være førstevalget for både
frittstående aktører og ulike grupperinger.
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PREMIUM PRODUKTER

Forfriskende is-te og juice!

Matkryss

•

E MIU
M
PR

•

Område

Se hele oppskriften på www.matkryss.no

19

Søke
Fakket

Religion

Tre

By

Grunnstoff

Ordne

Mikroskopisk

Omslag

Myntenhet
(fork.)

1 stk

Feil
Flettverk

Ekkel

Skandinavisk
1 kg

Ta
sjansen
Gripe

Statssjef

Betro

Artikkel

Hodeplagg
Studér
Vanskelig

av Georg
Mathisen
Distr: Norsk
Seriebyrå

10

Total

Shakespearefigur
Legemiddel

Kroppsdel

Levning

Påstand

Toalett

Spania

Slik

Figur i
«Jungelboken»

3 ss

Godtagelse
Teknologi

Yndig

Verktøy

Kommuneorg.

Forfatter

Drikk
Feil

Like

Duk

2 ts

1 liter

Påsto

Klissete

Andreklasses

Støymål

Soyaprodukt

Dyreunge

Sang

Like

Bibelnavn

Selskap

Ro
(omv.)

Mål

Påsto
Urinnvåner
Melkedrikk

Kroppsdel

Smell

Direktorat

Tidspunkt
Omg.venner

Tilbehør

Riktig

Belgfrukt

P REM
•

I

Nytes
iskald!

Fisk
Utrop

Ulikt

Is-te nå med

Tilbehør

Transportselskap

Plante

Bibelnavn

Kanon
Anerkjennelsen

1 boks
hermetiske

Publiserer

Afrikansk

Småplanet

Stjeler

Arbeidsperiode

Svi!

Lengdemål

Omtrent

Vulkan
og elv

Svir

Ferske

Ring

1,6 kg

Delstat
Antagelse

Korrekt

© Norsk
Seriebyrå/
Norsk Fagpressebyrå

Fyr

Fugl

Foto:
Morten
Brun

½ ts

Styre
Surmelk

Rettsgrunnlag

Innta
Serveringssted

Rekker

Høy
latter
på nett

Datamaskin

Asiatisk
by

Personlig

Likevel

Oppfatter

Tidligere

Bilde

Kiplingdikt

Foto:
Mari
Svenningsen

1/4 ts

Lik

Vind

Elv

Filmselskap

Tvinne

Opp- Skråning
skrift:
mat.no Bøtte

Entall

Jumbo

Instrument

Subtil

Enkeltmenneske
Mål

Radon

Oppskrift:
Matprat.
no

Drikk

Klapping
Mystisk
utsagn

Honduras

Total

Innviklet

Org.

Skute

Tre

TV-serie

Svært
sterkt

Kvinnenavn

Betrakter

Vond

Kjøkkenredskap

Middagsrett

Sterkt

Smyge
raskt

Sjarm

Kultursponsor

Vase
Tilbehør

Konj.

Øker
Uthus

© Norsk
Seriebyrå/
Norsk Fagpressebyrå

Sur ingrediens

Gløde
Sanger

Føler

Merke
Sumerisk
gud

Gåredskap
Balter

Bindevev

Fordringsløs

Edelsten

Hunnfuglen

Prep.

Sesongpynt

Røyk

Spørre

Omv.
grunn

Beveger
Fotgjenger Forfatter

Munn

M

Konjunksjon

Ladet
Land

U

Svært
svakt

Hørselvern

3 dl

PREMIUM JUICE
OG NEKTAR

Hinne

Buskas
Stater

NYHETER

Sen

Uttømt
Gnager

Se hele oppskriften på www.matkryss.no

Georg
hisen
: Norsk
ebyrå

Vekst
Uplanlagt

M

1 stk
Tillater

PR
E

Mannsnavn

R

Land
Retning

4 skiver

P

Melproduksjon

•

5

¼ ts
malt
Nedbør

•

2
stilker

M
IU

Ballspill

Smaks- Redskap
tilDansk
setning
gris

Ta inn

M

Drikk

E

SkiDriver
verdens- håndmester arbeid

Sideelv

IU M
EM

Bølgebryteren

2 ss

R

IU

P

M

Morene

Kortfarge

Dyr

Nå

1 dl

Donere

Padle

Gammel

Fortærte

Vekt

Sende
inn

Grunnstoff
2 stk

Harsk

Belegg

400 g

Ca.
½ ts

lavere pris

RAUCH MANGO

Krt. à 24x0,2l flasker
EPD-NR 2752327

RAUCH CRANBERRY

Krt. à 24x0,2l flasker
EPD-NR 2752343

RAUCH ORANGE

Krt. à 24x0,2l flasker
EPD-NR 2752301

RAUCH STRAWBERRY

Krt. à 24x0,2l flasker
EPD-NR 2752335

RAUCH ANANAS

Krt. à 24x0,2l flasker
EPD-NR 2752319

RAUCH ICE TEA PEACH

Krt. à 24x0,5l flasker
EPD-NR 2523579

RAUCH ICE TEA LEMON

Krt. à 24x0,5l flasker
EPD-NR 2523561

Holdbarhet 9 mnd. ingen konserveringsmidler.

Kaffehuset Friele AS - 55 92 66 00 - firmapost@friele.no - www.friele.no

6

Samtalen nr. 2 2013

Samtalen nr. 2 2013

Display produkter
Med fabrikk i Trondheim har Displayprodukter siden 1994 produsert
det meste innen displayløsninger, skilter
og komponenter til butikkinnredning.

Kontaktinfo:
Tlf: 73 82 81 80 eller e-post: display@display.no
for priser, skisser, prototyper etc.
www.display.no

Vår kompetanse er størst innen plastbearbeiding
og fokusområde er spesialtilpassede display
løsninger.

Som medlem i Samkjøpsgruppen as
får du 30% rabatt.

I tillegg til gatebukker og plakatrammer i alle
størrelser og fasonger, har Displayprodukter en
rekke enkle, men flotte menyholdere. Disse kan
du få i mange forskjellige format alt etter behov,
og budskapet kan enkelt byttes ut.

Er du klar for
sommarsesongen?
LIEFMANS FRUITESSE
er ølets svar på sommerens
Cava og rose!
Drikk Liefmans Fruitesse som
tørsteslukker eller som aperitif,
gjerne «on the rocks».
Kjøp 5 kasser, få 1 kasse
på kjøpet ved kjøp fra Vectura!

Supert i disken eller til catering!

Vecturanr: 127963 • Volum: 25 cl
• Ant. i krt. 24 • Horecapris eks.
mva: 20,19 •

Nordmenn og kaffe
Nordmenn drikker 3500 kopper i året i snitt.
3500 kopper tilsvarer ti kopper om dagen
I 2009 drakk vi over 45.000 liter kaffe i Norge,

DISPLAY
DISPLAY PRODUKTER AS

Norge ligger i verdenstoppen i kaffedrikking
2,8 millioner nordmenn drikker kaffe
80 prosent foretrekker kaffen svart
(Kilde: Norsk kaffeinformasjon

Gatebukker - plakatrammer - meny og brosjyreholdere - oppslag/menytavler - vindusutstilling
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10 kjappe
Ønsker du et

Navn: Lars
Onarheim
uforpliktende
tilbud
på kontor,
restaurant,
fellesareal,
møterom,
Arbeidsgiver:
rom
for flere as
kantine
utemøbler?
Stilling:eller
Distriktssjef

LEI MØBLER FOR 129 000,-

Kjøpe eller Lease? Ta kontakt med

Litt om arbeidsoppgavene: Prosjekter ut mot

oss
i ROM FOR
FLERE!
arkitekter
og enkeltstående
kunder

Hvor lenge har du vært ansatt der?
Startet 02.04.2013

TIL DIN RESTAURANT

1. Fritidssysler:
Dykking jakt og fiske

6. Hva serverer du vennegjengen: Det samme.
7.

2. Siste bok: Siste bok. Folket på Innhaug
3. Siste film: les miserables

FOR BARE 1990,- MND.

8. Din største tabbe: de 123726352413 posene
med potetgull jeg sliter med å ta av.

4. Favorittmat: Spareribs, sjøkreps
5. Hva serverer du svigermor / svigerfar/
svigerfamilien:
forrett innbakt laks med sweet chillisaus, 		
hoved: sparribs med rubbing, dessert:
Marias hjemmebakte sjokokake med krem og
varme bær

9. Den ene tingen du fikk ta med deg på en øde
øy, hva ville det ha vært: Dykkemaske
10. Hvor er ditt store drømmereisemål:
Peru maccu piccu?

ROM FOR FLERE TILBYR LEIE AV MØBLER

MEDLEMST

ROM FOR FLERE er ny samarbeidspartner
til Samkjøpsgruppen.
Vi er leverandør av alt møblement til
restaurant, kontor, fellesområder, kantiner,
uteareal etc til alle typer restauranter,
FRA 1 TIL 1000 sitteplasser.

Din siste matopplevelse, på godt eller vondt:
grill serien fra prix var elendig og måtte
returneres.

Til alle medle

priser, fra ku

mmer tilbyr vi

n 390,- eks

ILBUD

solide inne o

g utemøbler

. mva. Ta ko

i plast til rabat

terte

ntakt for å se
vårt fulle sort
iment av
lbudet gjelde
r ut 2013.

utemøbler! Ti

Vi tilbyr våre kunder sterkt konkurranse
dyktige priser gjennom tette relasjoner
med over 40 nasjonale og internasjonale
produsenter. Vi er det eneste kontakt
punktet for arkitekter og sluttkunden i hele
prosjektfasen fra utvelgelse av produkter
til den endelige installasjonen av
NÅ KAN DU LEIE INNREDNING
produktene.

Som ny samarbeidspartner i Samkjøpsgruppen AS har vi
gleden av å tilby deres bedrift våre kvalitetsprodukter
OG BYTTE TIL NY HVERT 5 ÅR
ROM FOR FLERE har inngått et samarbeid med SG Finans som gjør at du kan lease møbler
til din restaurant. Vi tilbyr våre kunder sterkt konkurransedyktige priser gjennom tette relasjoner
med over 40 nasjonale og internasjonale produsenter. Vi er det eneste kontaktpunktet for
arkitekter og sluttkunden i hele prosjektfasen fra utvelgelse av produkter til den endelige
installasjonen av produktene.
JOI STOL 39

6.- eks. mva.

ICE STOL 54

9.- eks. mva.

ICE STOL 39

0.- eks. mva.

SNOW STOL

I samarbeid med SG Finans kan Rom For Flere nå tilby din bedrift leie av møbler. Leie har en rekke fordeler,
og er et godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller bruk av egenkapital.
Ta kontakt, slik at vi kan gi deg et uforpliktende tilbud på leie av møbler til din restaurant!
• Full bruksrett til utstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlaget for overskudd
• Ved å leie belastes ikke bedriftens pantesikkerhet
• Sikkerhet kun i objektet
• Likviditetsvennlig; kostnadene fordeles over den tiden utstyret brukes og skaper grunnlag for inntjening
• Direkte utgiftsføring av leien
• Raskere skattemessig utgiftsføring
• Ikke nødvendig med et etablert kundeforhold
• Inntil 100% finansiering
• Fleksibel finansiering
• Bedre forholdstall i balansen
• Muliggjør regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr uten å måtte ta hele
kostnaden på anskaffelsestidspunktet

390,- eks. mv

a.

www.romforflere.no, lars@romforflere.no, + 47 480 09 091, Showroom Kongensgate 60, 7012 Trondheim

lars@romforfl

ere.no, + 47
480 09

09, ROM FO

R FLERE, Ko

ngensgate

60 7012 Tro

ndheim
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Ønsker du å vite mer om våre
konsepter?
Ta kontakt – så vil en konsulent
fortelle mer, og se om du passer
inn i en av disse grupperingene.

GO2 grill

Vårt konsept tilpasset gate
kjøkken og fastfoodrestauranter.
Det har vært en travel vår for
GO2 grill, flere steder har blitt
omprofilert de siste månedene.
Vi er nå opp i ti GO2 grill og til
høsten er enda flere på gang.
Skal du starte et fastfoodsted
evt. gatekjøkken? Eller driver du
allerede et sted, men ønsker
forandring og hjelp med profilering og mersalg – kan GO2 grill
være noe for deg.

GO´bakeren

Go´bakeren er et konsept som
passer utsalgssteder både med
sitteplasser, og de med salg kun
over disk. Fordelen for steder

ut

65,69,inn

som velger å være med i dette
konseptet er å bli en del av et
fellesskap – med de fordeler
dette gir.
Konseptet har 4 signaturretter
som alle skal ha. Våre gjester
skal gjenkjenne disse på alle
Go´bakeren stedene rundt omkring. Go´bakeren har stort fokus
på mersalg og vil ha jevnlig med
kampanjer fremover.
Samkjøpsgruppen as som har
utviklet disse konseptene,
tilrettelegger for hver enkelt sted,
og alle ansatte vil få god opplæring i konseptet. Målet å øke
lønnsomheten for bedriften.
Hver enkelt plass får beholde sitt
særpreg.
Bodø bakeris avdeling i Kochsenteret i Bodø var vår første
GO´bakeren.
Da de åpnet nytt utsalgssted i
Fauske, valgte de også å

profilere dette i GO´bakeren
konseptet.

GOD MAT

GOD MAT er rettet mot veikroer
og andre steder som ønsker å
satse på norsk husmannskost.
Her er vi pr. mai 2013 3 profilerte
steder.

GO2 arena

GO2 arena passer for både små
og store idrettarenaer. Du får
hjelp med profilering, og til å
tenke mersalg.
GO2 arena har driftet alle
kioskene på Lerkendal siden
2011. Ved å ansatte egne folk, i
tillegg til å se på vareutvalg og
rutiner har dette blitt en suksess.
Salgsteknikker og mersalg har
også vært viktige faktorer for
den positive utviklingen.
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All-in chicken

Kylllingfilet, kyllingstrimler, bacon,
løkringer, ost, bbq dip
og gourmet frites.

13
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Rich. Bar har fått
nye eiere
Kjetil Berg, Sarpsborg Arbeiderblad
FORTSATT STAPPE: Eierskapet og
driften hos Rich. Bar på Hafslund
overtas av Kjersti Karstensen (t.v.) og
Anne Wick. Begge to har arbeidet i det
populære gatekjøkkenet i mange år, og
de forsikrer at dagens matkonsept med
potetstappe, pølser og hamburgere
skal videreføres. Det er avtroppende
innehaver Torbjørn Gustavsen sjeleglad
for. (Foto: Kjetil A. Berg)

Den tradisjonsrike potetstappen
vil leve videre. Det lover Kjersti
Karstensen og Anne Wick, som
er nye eiere av Rich. Bar.
27. desember i fjor brakte
Sarpsborg Arbeiderblad nyheten
om at Rich. Bar på Hafslund, et
av Sarpsborg-distriktets mest
populære gatekjøkken, var til
salgs.
Advokat Oddgeir Lydersen, som
bisto eierne Inger Brita og
Torbjørn Gustavsen i salgsprosessen, fortalte da til avisen at
både alder og helseforhold lå til
grunn for at de ønsket å selge
gatekjøkkenet.

Fortsatt Rich.-stappe
Og nå er det altså på det rene at
to av de nåværende ansatte og
deres ektefeller går inn som nye
eiere. Disse er Kjersti og Are
Karstensen og Anne og Stig
Wick.
Anne Wick har jobbet hos
Rich. Bar i 26 år, mens Kjersti
Karstensen, som er daglig leder,

har en samlet fartstid på rundt ti
år – fordelt på to perioder.
Sistnevnte har også drevet
cateringfirma sammen med sin
mann i 18 år.

gatekjøkkenet var taksert til
totalt 9,8 millioner kroner, men
de nye eierne vil ikke si noe om
hva den endelige summen endte
på.

– Etter at det ble kjent at
Rich. Bar var til salgs har vi fått
daglige henvendelser fra
engasjerte og bekymrede
kunder som lurer på hvordan
det blir med den videre driften
her, forklarer Kjersti Karstensen
til SA.

– Vi har sammen med tidligere
eier og advokaten blitt enige om
ikke å si noe om summen, men
alle er fornøyd, fremholder
Karstensen.

Det er derfor med glede at de
nye eierne forsikrer overfor
lokale og utenbys kunder at
menyen hos Rich. Bar vil bli
akkurat som før også i tiden
fremover.
Dermed lever blant annet den
klassiske hjemmelagde potetstappen videre – sammen med
pølser og hamburgere.

– Den beste løsningen

I desember sa advokat Oddgeir
Lydersen til SA at drift og
bygningsmasse knyttet til

STARTET I 1945: Rich. Bar på
Hafslund ble startet i 1945 av
Ragnhild og Richart Kristiansen.
Med årene har gatekjøkkenet blitt
noe av en institusjon på sitt felt i
Sarpsborg-området. (Arkivfoto)

– Vi ble tilbudt ti millioner kroner,
men sa nei til alle.
Vi vil at det skal drives videre på
en skikkelig måte for både
kunder og ansatte, legger
Torbjørn Gustavsen til.
– Dette er den beste løsningen, i
og med at Kjersti og Anne har
jobbet her i mange år. Rich. Bar
er jo blitt en institusjon i
Sarpsborg, og jeg føler at
fremtiden er i svært trygge
hender. Det er jo en flott gjeng
som arbeider her, poengterer
Gustavsen.

Rich. Bar valgte å fortsette samarbeidet med Samkjøpsgruppen as
Etter å ha innhentet og vurdert anbud fra andre innkjøpskjeder valgte Rich. Bar å fortsette
innkjøpssamarbeidet med oss. Dette setter vi i Samkjøpsgruppen as stor pris på.
Lykke til Kjersti Karstensen og Anne Wick.
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Samkjøpsgruppens Bransjetreff 2013
Årets bransjetreff ble arrangert i
forbindelse med Storbrittanias
største matmesse IFE, 19. til 21.
mars. Innlosjert sentralt på Hilton
London Metropol var alt lagt til
rette for fine og innholdsrike dager
i London. Ett av høydepunktene
var festaften på Arsenals flotte
stadion the Emirates. Fotballlegenden Charlie George serverte
historier om stadionen og om
Arsenals fotballklubb. Arne
Hjeltnes fortalte engasjert om

merkevarebygging og hvordan
man kan gi produktet sitt en
indentitet for å skille den ut fra
andre i markedet.
Inger snakket om nettsiden vår,
som nå er klar, og tatt i bruk av
mange av våre medlemmer -og
om Samkjøpsgruppen as sine
planer. Eileen informerte om
konseptene våre og hvordan vi
jobber med dette fremover. Marvin
Wiseth var toastmaster og loset
oss gjennom kveldens innslag.

Dag to var satt av til messebesøk,
og ble avsluttet som seg hør og
bør på en pub. Dag 3 var til egen
disposisjon, mange benyttet
anledningen til å bli bedre kjent
med byen, andre brukte også
denne dagen på messa.
Dag 4 var dagen for hjemreise, og
vi i Samkjøpsgruppen as håper
alle reiste hjem fornøyd og med
gode minner fra en flott tur.

18
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La deg inspirere!
Grilstad Storkjøkken og Vestfold Fugl
har i samarbeid laget en rekke spennende
og smakfulle retter der vi kombinerer
rødt og hvitt kjøtt. Dette har resultert i et
inspirasjonshefte til våre kunder.

21

lanserer 5
spennende
nyheter!
Påleggssortimentet utvides med tre nye varianter
– Påleggskalkun, Påleggsskinke og Påleggsbiff med
pepper. Spesialtilpasset baguetter i lengde og høyde.
Enkelt og smakfullt!
Innenfor hamburgerkategorien lanserer vi
Hamburger Real Angus Beef med 100% Angus kjøtt.
En garantert saftig smaksopplevelse!
Innenfor ferdigstekt kan vi tilby en ny Snitzel som med
sin sprø overflate og saftige innhold gir et godt måltid
mat for dine gjester!

Lyst til å prøve? Ta gjerne kontakt med en
av våre konsulenter.
Finn kontaktinformasjon på våre
hjemmesider:
www.grilstad-storkjokken.no
www.vestfoldfugl.no

Hamburger Real Angus Beef, EPD: 2727352

Håper det smaker!
Påleggsbiff med pepper lang,
skåret, EPD: 2727279
Påleggsskinke lang, skåret, EPD: 2727295
Påleggskalkun lang, skåret, EPD: 2727329

Snitzel av svin, EPD: 2727253

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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Slik lykkes du
med markeds
føring på web
Kr 500,- i rabatt for
samkjøpsgruppens
medlemmer

KUN kr 2.750,- (Ordinær pris:
kr 3.250,- pr deltaker inkl lunsj)
12. juni: Nyhet! Webkurs i
Trondheim
Slik lykkes du med markedsføring på web
På dette kurset lærer du grunnleggende prinsipper du bør
kunne for å drive effektiv
markedsføring på web. Som
kursdeltaker får du helt konkrete
tips og verktøy du kan benytte
selv for å forbedre dine nettsider,
og få flere besøkende.
Hvem passer kurset for:
Kurset krever ingen forkunn
skaper. Det passer for deg som
trenger opplæring i hvordan
jobbe strategisk med innhold, for
å oppnå bedre resultater på dine
websider.
Kurset gir deg en teoretisk og
praktisk innføring i:
Skriving og redigering for web
• Hvordan besøkende leser
på web
• Hvordan velge de riktige
søkeordene
• Hvordan skrive gode tekster
som blir lest
• Hvordan redigerer teksten
slik at den blir lettlest

Hvordan få besøk til nett
sidene dine
• Hva skal til for å bli synlig på
søkemotorene
• Hvordan kan du bruke
sosiale medier som
Facebook, Twitter og blogg
Statistikk og analyse (google
analytics)
• Hvor mange besøk har du,
og hva gjør de på nettsidene 		
dine
• Hvilke tall kan du selv følge
med på, og hvorfor
• Hvilke verktøy kan du bruke
for å måle trafikk
Praktisk informasjon
Kursholder: Hilde Amundsen
Tidspunkt: 12. juni, kl. 9 – 15
Sted: Quality Hotel Augustin,
Kongengsgt. 26, Trondheim
Om Hilde Amundsen
Hilde Amundsen har lang
fartstid fra reklamebransjen, og
har jobbet som webredaktør i
flere år. Hun har undervist på
webmarkedsførerstudiet, og
driver nå egen virksomhet
innenfor webkurs og rådgivning.

Sagt om Hilde Amundsen på
LinkedIn
Jeg anser Hilde som en frem
ragende nettredaktør, en person
med spesielt god innsikt i
fagområdet innhold for web, og
en meget dyktig kursleder. Hun
har en direkte og ujålete tone, et
tydelig nærvær i klasserommet,
en scenevanthet og en bunnsolid
innsikt i faget. Jeg har hundre
prosent tillit til Hilde som både
fagperson og formidler innen
webkommunikasjon, salg og
markedsføring på nett.”
Les mer på hildeamundsen.com
Meld deg på kurset ved å sende
e-post til:
hildea.amundsen@gmail.com.
For å oppnå rabatt må du oppgi
Samkjøpsgruppen som
referanse.
Bedriftsinterne kurs og
workshop
Det er også mulig å skreddersy
bedriftsinterne kurs og workshop.
Ta kontakt for mer informasjon
på tlf 986 86 423 eller e-post:
hildea.amundsen.com

VECTURA:
EDP:
KRT. STR.:
ALC.VOL.:

133480
2793081
12 X 33 CL
4%

VECTURA:
EPD:
KRT. STR.:
ALC.VOL.:

133459
2793073
12 X 50 CL
4%

T
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Nye medlemmer

N

Zero calories. No sugar.
Natural color and aroma.
Peach & Nectarine

EPD 2693489

Hylleblomst & Sitron

EPD 2693513

EPD 2693497

skrivargarden.no

Pineapple

Blandes 1:9 med vann

Trondheim Bar AS
7049 Trondheim

Kleiva Camping As
7900 Rørvik

Veldig Sulten
1675 Kråkerøy

Den lille Cafe
7170 Åfjord

Rørvik Rorbuer As
7901 Rørvik

Palermo Restaurant & Pizzaria AS
2500 Tynset

Åfjordkroa, Dijam Hasan Had
7170 Åfjord

Alinas Cafe AS
7977 Høylandet

Mesna Gatekjøkken
2609 Lillehammer

Melhus Pizzeria AS
7224 Melhus

Geitvågen Drift AS
8003 Bodø

Suldal Hotell / Gata AS
4230 Sand

Enver/Dersim AS
7240 Hitra

Bodø Bakeri avd Fauske
8006 Bodø

Pizzabakeriet Varhaug
4360 Nærbø

Gammelsætra Eventyr AS
7242 Knarrlagsund

Kafe Kafka AS
8006 BODØ

BM Hotelldrift AS,
Kjøbmandsgaarden Hotel
4517 Mandal

Frøyagrillen AS
7260 Sistranda

Ali Baba Gatekjøkken, Nor Food AS
8200 Fauske

Bryggeriet og Club Alpin AS
7340 Oppdal

Fratelli Saltdal AS
8250 Rognan

Kjell Konstad/Konstadtunet
7350 BUVIKA

Saltfjellet N.H. Polars AS
8255 Røkland

Tyssedal Hotell AS
5770 Tyssedal

Olavshallen AS
7406 Trondheim

Bringen Blomster DA
8390 Reine

Nye Stryn Vertshus AS
6783 Stryn

Amigo Lucas
7500 Stjørdal

Kafe Lofoten AS
8392 Sørvågen

Midtbyen Restaurantdrift AS
7010 Trondheim

Valhall Meråker AS
7530 Meråker

Moskenes Camping AS
8392 Sørvågen

Grå Bar AS
7011 Trondheim

Mostafa restaurantdrift as
7600 Levanger

Sortland Camping og Motell
8400 Sortland

Milano Pizzeria
7014 Trondheim

Tapas Restaurant Levanger
7600 Levanger

Servicedrift v/ Frank Jensen
8516 Narvik

Moon Restaurant AS
7014 Trondheim

Siciliana Pizza & Grill
7650 Verdal

Restaurant Capri Sandnessjøen
8800 Sandnessjøen

Møllenberg Catering AS
7014 Trondheim

Stasjonen Cafe og Bar AS
7651 Verdal

Tromsø Grillen, Anann AS
9008 Tromsø

Smile Pizza Elgeseter AS
7030 Trondheim

New Hong Kong restaurant
7703 Steinkjer

Cipresa AS
9255 Tromsø

Cafe la Belle AS
7042 Trondheim

Baker`n Steinkjer AS
7714 Steinkjer

Finnmark mat & kulturopplevelser AS
9990 Båtsfjord Sørkjosen

Oliven Cafe & Bar AS
7042 Trondheim

Uglerommet Barnekafe & Butikk
7724 Steinkjer

Gobiten Pizza og Grill AS
9700 Lakselv

Kulturhuset på Kaia
avd. Sebastian
5527 Haugesund

Granateple & Blåbær

EPD 2693505

Rå Sushi Majorstuen
779 Oslo

Det er smaken som har skaffet
Boboli anerkjennelse i markedet i
hele Europa. Høyt håndverkmessig kvalitet gir et hjemmelaget
inntrykk.
Boboli er bakt etter en orginal
toskansk oppskrift.
Nøye sammensettning av korn,
olivenolje, parmesan og mozzarellaost gir den unike smaken og
kvaliteten som du ikke finner i
noe annet lignende produkt.T.

Se hele oppskriften på www.matkryss.no

FASIT

Boboli finnes i 16 varianter og har utallige bruksområder!

Boboli m/ hvitløk

Calzini m/ salami

Focaccia m/ paprika

Mini stromboli m/ ost & skinke

Calzone plain

L
A

av Georg
Mathisen
Distr: Norsk
Seriebyrå

U
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Rask, sikker og enkel
overflatedesinfeksjon med

Suma Quicksan!
VISSTE DU AT..
...alle overflater som er
i kontakt med mat bør
desinfiseres daglig?

Vårtilbud.
Lekre duker til ute- og innebruk fra Duni
til fantastiske priser nå!
Duk DUNISILK 84x84cm Hyazinte (20)
Dunisilk er en duk av tykt materiale som oppleves
som en tekstilkvalitet. Duken har en unik vannavstøtende overflate som gjør at duken lett kan
tørkes av. Duken kan brukes om og om igjen.
Varenr: 764104

00
119
Pk. á 20

Effektiv på virus og bakterier
Virusdrepende
effekt på 15 sekunder

Tilfredsstiller
EN 1276/DGHM

Bakteriedrepende
effekt på 30 sekunder

Ferdig desinfeksjon,
krever ikke etterskylling

Enkel og økonomisk i bruk
–spar både tid og penger med
Suma Quicksan!

Tilbudet gjelder så langt beholdningen rekker.

Staples Norway AS • StaplesNetshop.no • Telefon 02272

GROSSIST:

VARENR:

Servicegrossistene

2031748

Norengros

84140

Staples

706493

Kundesenter: 815 36 000, www.lilleborgprofesjonell.no
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Emballasje som gjør
serveringen enkel,
praktisk og innbydende

IK Mat og HACCP system fra Rentokil
Oppdatert system er nå tilgjengelig for Samkjøpsgruppens medlemmer!
I tillegg til selve manualene for IK-mat og HACCP, får du også tilgang til ulike skjema og sjekklister
utviklet for din næring.

Vi har ansatt IK-Mat/HACCP konsulent.

På
kampanje:

Ingrid Midbøe har i de siste årene jobbet som 1. inspektør i Mattilsynet samt har mange års erfaring som
kokk. Hun er nå klar til å bistå dere medlemmer med sin erfaring og kunnskap.

EPD 1750330
Varmmatboks 1-rom
3x50 stk/krt

EPD 2684678
Chinet miljøtallerken 24cm
4x100 stk/krt

EPD 2684652

Husk også profilprodukter:

Chinet miljøtallerken 17cm
8x175 stk/krt

IK Mat

HACCP

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Avviksprosedyre med skjema
Skjema ved kundeklager og påstander
om matforgiftning
Prosedyre varemottak
Opplæringsskjema
Forslag agenda personalmøter
Vedlikeholdsplan
Ulike temperaturregistreringsskjema
Forslag renholdsplan

Systemet får dere gjennom vårt web
baserte rapporteringssystem
PestNetOnline

Vurdering av farer knyttet til ulike varegrupper
Allergener
Vurdering av farer knyttet til bakterier og toksiner
Flytskjema kjøkkenproduksjon
Modell for å avdekke kritiske kontrollpunkt

Vurdering av farer knyttet til:
• varemottak, transport og distribusjon
• kjølevarer og frysevarer
• tørre varer
• bearbeiding
• nedkjøling, oppvarming og varmholding
• buffetservering

Ta kontakt med
Rentokil Skadedyrkontroll
v/ Arne Olav Solberg
Matsikkerhetsansvarlig
Telefon: 930 60 121
Email: arne-olav.solberg@rentokil-initial.com
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Hellmann’s Vinaigretter

samme biffen...

- delikate dråper med spennende smaker!

nytt navn!

CITRUS
Vinaigrette

Nyhe

t

PASSION FRUIT
Vinaigrette

RASPbeRRy
Vinaigrette
Nyhe

SeSAme SOy
Vinaigrette

t

JALAPeNO GINGeR

Vinaigrette

Tips!

Tips!

Hellmann’s Vinaigretter er fremstilt av
nøye utvalgte råvarer av høy kvalitet.
De er laget på solsikkeolje og extra
virgin olivenolje og har en naturlig
separasjon mellom olje og eddik.
De er mer enn bare en dressing, og
kan også brukes som saus, marinade,
dekorasjon eller som smakssetter eller
ingrediens i andre retter.

Passion Fruit vinaigrette EPD: 2779692
Citrus vinaigrette EPD: 2019412
Raspberry vinaigrette EPD: 2021954 Sesame Soy vinaigrette EPD: 2019255
Jalapeno Ginger vinaigrette EPD: 2781011
Alle kommer i 6 x 1 L i kartongen.
Ønsker du mer informasjon eller tips og oppskrifter på produktene,
ta kontakt med vår kundekonsulent på tlf. 90 64 60 50 eller gå til

www.ufs.com

SPIS Storkjøkken endrer navn
til Grilstad Storkjøkken!

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Fem år etter at SPIS og Grilstad fusjonerte er det nå klart for å “fusjonere”
de to merkene til én merkevare - Grilstad. Dette har kun én praktisk
betydning for deg som kunde: Du må lære deg at SPIS Storkjøkken fra nå
av heter Grilstad Storkjøkken. Vi har det samme telefonnummeret,
det samme salgsapparatet og de samme produktene. I tillegg kan det være
fint å huske at vi er en av Norges største kjøttbedrifter med over 200 års
historie og har stort fokus på godt håndverk og kvalitet!

godt håndverk siden 1790!

www.grilstad-storkjokken.no
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Fish’n Chips Quarter Pounder – en litt sunnere burger-versjon!
Fish’n Chips Quarter Pounder er en burgervariant i vår populære Fish’n Chips serie.
En god panert fiskeburger som er et enkelt og litt sunnere alternativ til den vanlige burgeren.
Du tilbereder den i ovn eller frityr, og serverer den enkelt og greit i en burgerpose - med eller uten pommes frites!

Raskt, enkelt og litt sunnere!

Findus Fish’n Chips
Quarter Pounder, 115 g,
kartong á 4,14 kg
EPD 2725 810

Findus Fish’n Chips
Gourmetfilet, 125 g,
kartong á 3 kg
EPD 2253 268

Findus Fish’n Chips
Gourmetfilet, 167 g,
kartong á 4 kg
EPD 2287 571

Findus Fish’n Chips
Innbakt sei, 55 g,
kartong á 5 kg
EPD 848 226

Velg dine pommes frites på: www.findusfoodservice.no
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PRODUKTINFORMASJON NYHETER RIEBER
& SØN food service
TORO Torsk m/eggesmør
Her får du den
gode smaken av
torsk og godt
smør som du
kjenner fra
norske
tradisjonsretter
Et fiskestykke
veier 80 g og
består av 60 g torsk og 20 g
eggesmør. Produktet er enkelt å
tilberede og gir fleksibilitet i
forhold til buffèt, lunch eller
middag.
Norsk tradisjon
på sitt beste.
EPD: 2 767 820
Krt à 4,8 kg. 60
stk à 80 g
TORO Fish’n
Chips Orginal
filèt
Denne klassikeren er laget av
ren filèt, dyppet i tempurarøre og
forfritert med rapsolje.
Produktet kan stekes både i
frityr og i ovn. Serveres gjerne
med chips og remulade

-Legg om til en bedre smak!TORO Brun
Saus glutenfri
Norges mest
brukte saus er
tilbake med
enda bedre
smak.
I tillegg er
denne sausen
glutenfri og melkefri, tilpasset de
aller fleste.
Produktet er lav på salt og har
gode varmholdingsegenskaper.
Norsk tradisjon på sitt beste.
EPD: 2 771 640
6 bokser à 14 liter
TORO
Rotmos
Dette allsidige
produktet
inneholder hele
74 % grønnsaker av gulrot,
potet, kålrabi,
selleri og
pastinakk.
TORO Rotmos gjør det enkelt og
spise grønnsaker. Tilsett kun
melk, vann og smør. Norsk
tradisjon på sitt beste.
EPD: 2 770 816
2 bokser à 2,3 kg à 14,4 kg
ferdig mos

EPD: 2 767 812
Krt à 5 kg à 33 stk à 150 g

NYHETER FRA
STABBURET
Sjokade 23 g
Endelig kommer det originale
sjokoladepålegget, Sjokade, på
porsjonstube à 23 g. Sjokoladen
er utz-sertifisert og vi benytter
kun naturlig vanilje. Hver kartong innholder 70 tuber.
Epd.nr.: 2786879

TORO Vaniljesaus usukret
Kok & Kjøl
Et nytt produkt i
kok&kjøl
familien. Denne
sausen er
skreddersydd til
storhusholdningskunder. Vi har beholdt den
gode smaken og innhold av ekte
vanilje. Produktet er meget
stabilt under lagring og det at
produktet kan fryses ned og
tines opp igjen – gjør produktet
anvendelig i dagens drift.
Produktet er gluten- og laktosefritt. Leveres i boks tilpasset
storhusholdningsdrift.
2 bokser à 75 l.
EPD: 2 773 554
TORO Fullkorn
Pastaskruer
Fusilli
Vi lanserer nå
fusilli fullkornpasta som
inneholder
dobbelt så mye
fiber som vanlig pasta og er en
kilde til mer vitamin B og jern.
Pastaen har en god konsistens
og egner seg meget godt til
sunne, raske og velsmakende
måltider i hverdagen!

Husk følgende varer til sommermaten!

Krt à 6 kg, 15 kg ferdig pasta.
EPD: 2 766 269

Løvstek – Hele Norges
Originale løvstek kommer nå
også som halal!
Stabburet har siden 1979 produsert den Originale løvsteken. Vi
ønsker at flest mulig skal få glede
av denne Originale godbiten, og
lanserer nå halal løvstek 120 g.
Samme gode smak og kvalitet av
mørt storfekjøtt. Gjennom mattrygghet og kvalitetssikring i hele
verdikjeden er vi stolte av å
kunne levere trygge halalprodukter til hele Norge.
Stabburets varenavn
Stabburet Halal
Løvstek

Varenr.

EPD-nr.

4189

2787398

Nyhet Idun Glaze 970g
Spennende nyhet fra markeds
lederen Idun! Rund og fyldig
BBQ Glaze som smaker himmelsk på for eksempel
Hamburger. Idun Glaze kommer
i praktisk 1 kg flaske! Enkel
påføring uten søl. Idun Glaze
gjør god mat enda bedre!
Stabburets varenavn
Idun Glaze 970g

Varenr.

EPD-nr.

6361

2786283

SERVICE
GROSSISTENE

-Legg om til en bedre smak!-

Haslevangen 32. Postboks 3 Økern. 0508 Oslo. Telefon: 22 91 69 40 Telefax: 22 91 69 41 Nettside: www.alna.as
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Lunsjfavorittene
scones Grov
oG scones MüsLi!

fireDeLte

scones
r
nyhete

De nye favorittene på LunsjborDet
Din løsningsleverandør kan nå by deg på
to prisgunstige nyheter. Sconsene skal kun tines før
steking og kan selges som et lite brød eller deles
i fire biter. Scones Grov er bakt med sammalt hvete
og har tre kaker på brødskala´n. Et typisk lunsjprodukt
med alle muligheter for innbydende og nyskapende
påsmurt. Scones Müsli er smaksatt med tranebær,
solsikkekjerner og havregryn.
Se mer på www.vaasan.no

scones Grov
Antall i kartong: 300 g x 32 stk
EPD: 2788016
scones MüsLi
Antall i kartong: 300 g x 32 stk
EPD: 2788024

www. vaasan.no
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Gøy, fargerikt og
utrolig lønnsomt
Det luftige og søte sukkerspinnet inneholder på langt nær
så mye sukker som man skulle tro i hver servering.
Men søtt - det er det! Flavo leverer i dag råvarer til
sukkerspinn via ASKO til Tusenfryd,
Bø Sommarland og Dyreparken i Kristiansand.
Med sukkerpinnmaskiner fra Cretors
kan også du oppnå marginaler
som mangler sidestykke.

Spesialtilbud til medlemmer i Samkjøpsgruppen

Popcorn
Sukkerspinnmaskin:
Ringmaster Seven.

Teller er Nordens største spesialist på kortbetaling, og den eneste leverandøren i Norge som tilbyr de tre største
betalingskortene – Visa, MasterCard og American Express. Gjennom en avtale med oss får du enkel håndtering
av kortbetalingen, og raskt oppgjør.
Nordmenn ligger på verdenstoppen i kortbruk, og som næringsdrivende har du sikkert merket at kortbruken
stadig øker. Ved å samle kortomsetning på internasjonale kort hos én leverandør, gir det deg en enklere og mer
effektiv hverdag. Som medlem i Samkjøpsgruppen får du spesielt fordelaktige priser hos Teller.

Tøff modell med svært høy kapasitet

Popcorn
krydder
Lakris

Viktig! For å få medlemspris på din avtale, må du bestille gjennom medlemssidene på www.samkjoep.no.
Du er velkommen til å kontakte Teller på telefon 815 00 550, eller per e-post: vip-no@teller.com.

Flavo leverer alt som skal til for å lykkes med salg
av popcorn og snacks. Vi har lang erfaring i bransjen
og hjelper deg gjerne med planlegging og utrustning
av din virksomhet.
Ta kontakt, så tar vi en prat!

flest kort på hånden

Popcornmaskiner
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Original Gourmet Lollipops

Nordisk spesialist
på internasjonal
kortbetaling.
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