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Lyst til å vinne matkurs for to
på Brimiland 19. – 22. oktober?

Fortell oss hvorfor akkurat du eller noen du kjenner, fortjener matkurs med
Brimi for to –og du kan vinne opphold og kurs på Brimiland.

Årets medlem

Napoli Restaurant og Motell, mottok prisen
som årets medlem.

Torvgrillen dobler

Etter 6 år med egen grillkiosk midt i Levanger
sentrum tar Muhammad Nouri Azar et langt
skritt videre. I disse dager åpner han sitt nye
grillkjøkken i Sentrumsgården i Verdal.

Samkjøpsgruppens bransjetreff
i Wien 25. – 27. mars 2014
www.samkjoep.no

LEDER
Verden forandrer seg ikke veldig mye fra år til år. April 
og mai er som vanlig preget av lønnsoppgjøret som selvfølgelig påvirker rammebetingelsene i de fleste bedrifter.
Streikevarselet i hotell- og restaurantnæringen ble heldigvis trukket i siste øyeblikk – i skrivende stund er det
jordbruksforhandlingene som er inne i en vanskelig fase.
Det eneste som er sikkert er at utfallet med forhandling
ene i mai er at kostnadene stiger.
Vi vil derfor nok en gang oppfordre til at dere benytter
kalkulasjonssystemet som ligger inne på våre nettsider.
Da vil dere automatisk få beskjed om prisendringer på alt
som ligger inne i plankjøpet slik at utsalgsprisene kan
rekalkuleres og evt. endres. Det arbeides for fullt med
våre ”varebøker” og rikssortiment som skal bidra til å
styre varekjøpet mod de gunstigste prisene.

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, 7044 Trondheim
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

Sonja Hildrum, fagkonsulent
sonja.hildrum@samkjoep.no, tlf.: 45 48 63 31
Jostein Gjermstad, fagkonsulent
jostein.gjermstad@samkjoep.no,
tlf.: 98 22 48 50
Hamed Khowazack, fagkonsulent,
tlf.:47 94 01 94 08
hamed.khowazack@samkjoep.no
Finn Paulsen, reklameansvarlig, medlemmer
finn.paulsen@samkjoep.no, tlf.. 95 97 79 67
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

Når det gjelder innkjøpsvilkår for øvrig, pågår det for tiden
nye forhandlinger med alle direkteleverandører. Det oppnås små drypp med forbedringer som enkeltvis kan se
ubetydelig ut, men som i sum vil utgjøre en god slump på
bunnlinjen for den som er mest lojal i forhold til innkjøpsavtalene.
Vi vil nevne at konseptet GO 2 arena har fått en ny tilvekst, nemlig Ullevål Stadion. Det vil gi en betydelig vekst
ia
 renasalg og ikke minst fortjeneste dersom en klarer å
overføre alle positive erfaringer fra Lerkendal. Andre
idrettsanlegg ”lukter” også på denne konseptløsningen.

Erfaringene fra GO 2 arena bør kunne overføres til alle
former for serveringsdrift. Hovedelementet er en grundig
analyse av forutsetninger og muligheter for så å tilpasse
driften innenfor det som en ser kan være mulig. Vi vil oppfordre alle til å ta en gjennomgang av egen bedrift hvor
alle ansatte tas med på råd. Alle som arbeider i en bedrift
sitter med personlig erfaring og opplevelse av hvordan
bedriften fungerer. Dette er verdifull kunnskap som i alt for
sjelden grad blir benyttet. Det er kunnskap om råvarebruk,
svinnproblematikk, tilbakemeldinger fra kunder osv. En
sådan prosess kan føre til små forbedringer som i sum vil
utgjøre et verdifullt bidrag på bunnlinjen. Ikke minst er det
en verdi i seg selv at ansatte involveres i prosessen og
forståelsen av å skape et godt resultat er til gjensidig
glede for både eiere og ansatte.
Avslutningsvis vil vi minne om reglene om daglig føring av
personallister. Vi har bare i liten grad hittil sett noe til
myndighetenes kontroll av dette, men det kommer – det
kommer. Unøyaktigheter og slurv med disse listene vil
kunne føre til ytterligere kontroll av virksomheten med den
tid og heft det måtte medføre. Vi er behjelpelig med
informasjon om reglene om timelisteføring.
God sommer til alle!
Stein Ole Eide
Styreformann

Våre grunnverdier:
•
•
•
•
•

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.

Visjon
Samkjøp skal være den ledende frie innkjøpskjeden innenfor
storhusholdningsmarkedet i Norge

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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Undersøker

Rammer

Fortell oss hvorfor akkurat du eller noen du kjenner,
fortjener matkurs med Brimi for to, og du kan vinne opphold
og kurs på Brimiland.
Send oss noen ord om hvorfor akkurat du skal få oppleve
Gastronomi i Jotunheimen sammen med Arne Brimi.
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Fisk

Suspensjon

Ryke

Hygge
Smerte
Betrakte

Du får vera med og sjå korleis rettane vert laga, læra om
råvarane, lage gode rettar, -og ikkje minst eta til du er mett.
På et matkurs blir du inspirert og lærer du mer om “den gode og
opprinnelige smaken”. Utgangspunktet er gode råvarer. Her ser
du hvordan rettene blir til og du har mulighet til å stille Arne og
de andre kokkene spørsmål underveis. Hele 20. oktober er satt
av til matkurs med Arne på Vianvang. Neste dag møter du Arne
ute i BrimiSkogen, her blir det mer matprat og mange gode
lunsjretter laget på en av våre mange ildsteder ute. Om kvelden
er det festmiddag på Vianvang.
Les om Brimiland og kurset her www.brimiland.no
Vinner vil bli trukket blant de beste forslagene.
Sendes til lise.tangen@samkjoep.no innen 1. august.
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Servicegrossistene AS
En lands- og kystdekkende spesialist i storhusholdningsbransjen.
Vi har 21 grossister fordelt
over hele landet og leverer til
alle landsdeler inkl. Svalbard,
i tillegg til off-shore installasjoner og båter i norsk og
internasjonalt farvann.
Med vårt store antall loka
sjoner har vi kort avstand til
kunden og et tett og personlig samarbeid. Vårt mål er å
forenkle kundens hverdag og
bidra til trygghet og lønnsomhet over tid hos den enkelte
kunde.

unik tilgang på lokale råvarer
og en service skapt på lesten
av kundenes behov. Våre
grossister kjenner sitt nærmiljø, de forstår kundens
hverdag. Kunden står i
sentrum og mange av
grossistene har åpent både
helligdager og langt utover
natten. Plutselige behov kan
oppstå i denne bransjen og
da er fleksibilitet og tett
kundeoppfølging et nøkkelord
for oss.

Servicegrossistene ble
etablert i 1962, selv om
enkelte av våre grossister har
erfaring som strekker seg
adskillig lengre bak i tid. Våre
grossister er bygget med
generasjoners innsats og
stein på stein. Denne lange
erfaringen kombinert med
høy lokal kunnskap gir en

Dagens kunder finnes både i
små og store virksomheter og
alle kunder og segmenter er
like viktige. Vi leverer til alt fra
enmannsdrevne kiosker og
gatekjøkken til store hotell
kjeder, kantiner, restauranter
og offentligdrevne virksom
heter. Dette krever et
varespekter som dekker de

Fakta:
• Etablert i 1962

fleste behov. Derfor har vi
avtaler med både nasjonale
og internasjonale leveran
dører og alle de kjente
merkevarene er representert.
I tillegg til gode og veletabl
erte samarbeid med mange
lokale produsenter.
Grossistene har tusenvis av
varer tilgjengelig innenfor en
totalleveranse av tørr-, 
kjøle- og frysevarer samt
frukt og grønt. Alle de 21
grossistene i kjeden har egne
lagre og biler, noe som betyr
kort ledetid og samfunns
messig miljøvennlig
distribusjon til kundene.
Servicegrossistene skal
oppfattes som èn kjede av
engasjerte, kundeorienterte
grossister.

10 kjappe
Navn: Jörg Otto Stehl

Arbeidsgiver: Servicegrossistene AS
Stilling: Direktør
Litt om arbeidsoppgavene: Jeg er ansvarlig for
salgsavdelingen og kjedeforhandlinger, videre
driver jeg med forretningsutvikling i forhold til våre
nye strategier som f. eks. lojalitetsbygging, implementering av rikssortiment, kalkyler og grossistoppfølging.
Hvor lenge har du vært ansatt der? November 2012
1. Fritidssysler: Familie – jeg har samboer og en
datter på 18 mnd. samt to voksne barn og barnebarn, ellers er det hus og hage, vi har akkurat blitt
ferdig med å pusse opp et gammelt hus. Slapper
også av med turer på min Harley-Davidson, skal til
et Harley- treff til Østerrike i sommer. Om vinteren
elsker jeg alpinkjøring.
2. Siste bok: Det er en stund siden, leser mest
faglitteratur om mat, oppussing og MC, men husker
jeg riktig så var det en Mankell.
3. Siste film: Går aldri på kino men er altetende på
TV.
4. Favorittmat: Norsk og østerriksk husmannskost
samt godt krydret mat fra fjerne strøk.
5. Hva serverer du svigermor / svigerfar/
svigerfamilien: Ikke noe spesielt annet enn det vi
spiser selv til vanlig, de er altetende og setter stor
pris på maten min.

6. Hva serverer du vennegjengen:
Gjerne en kombinasjon av tapas, grillmat og
spennende salater til.
7. Din siste matopplevelse, på godt eller vondt:
For to år siden hadde jeg en fantastisk opplevelse i
San Sebastian der vi gikk fra tapasbar til tapasbar
og spiste oss gjennom mange små delikatesser med
god drikke til.
Jeg er ikke spesielt glad i overdreven og etter min
mening ofte misforstått gourmetmat, jeg liker rene
smaker og vil helst vite hva jeg spiser.
8. Din største tabbe: Jeg må ha vært heldig, kan
ikke huske noe annet enn at jeg en gang rygget ut
av garasjen med en åpen bildør, det ble dyrt.
9. Den ene tingen du fikk ta med deg på en øde
øy, hva ville det ha vært: Min samboer, selvfølgelig!
10. Hvor er ditt store drømmereisemål:
USA og/eller Australia rund på en Harley- Davidson.

• Land- og kystdekkende fullsortiments grossist
• 21 grossister og et kjedekontor
• Over 400 ansatte

Kontakt
din lokale
Servicegrossist
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1. Agder Grossisten AS
Arendal, Tel. 37 09 79 90

12. Nær Engros AS
Namsos, Tel. 74 22 61 00

2. Arne Sjule AS
Mo i Rana, Tel. 75 19 88 88

13. Nær Engros Levanger AS
Levanger, Tel. 74 08 55 60

3. Cater Kongsvinger AS
Kongsvinger, Tel. 62 88 84 30

14. Nær Engros Trondheim AS
Trondheim, Tel. 73 95 73 00

4. Cater Drammen AS
Mjøndalen, Tel. 32 23 12 00

15. Paul Nygaard AS
Mosjøen, Tel. 75 11 14 30

5. D. Danielsen AS
Tananger, Tel. 51 64 88 00

16. Safari Engros AS
Florø, Tel. 57 75 77 50

6. Encon AS
Voss, Tel. 56 52 09 20

17. Selboe & Aasebø AS
Finnsnes, Tel. 77 84 04 22

7. Euro Supply AS
Bergen, Tel. 55 39 46 60

18. ServiceNordEngros AS
Harstad, Tel. 77 00 22 40

8. Euro Supply AS avd. Sjur Lothe
Haugesund

19. SG Møre avd.
Sunnmøre Engros AS
Ålesund, Tel. 81 53 00 38

9. Haugaland Storhusholdning AS
Haugesund, Tel. 52 73 64 66
10. Måkestad Engros AS
Bergen, Tel. 55 14 10 30
11. Måkestad Engros Øst AS
Frogner, Tel. 63 82 21 21

Servicegrossistene AS
Tel. 32 21 80 00 / Postboks 504, 1327 Lysaker / Besøksadresse: Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo
www.servicegrossistene.no

20. SG Møre avd. TP Engros AS
Kristiansund, Tel. 81 53 00 38
21. Willys Engros AS
Larvik, Tel. 33 14 00 40
22. Cater Mysen AS
Slitu, Tel. 69 89 88 99

SERVICE
GROSSISTENE
—•—
EN BETYDELIG
AKTØR
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Sommermat på menyen
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Kyllingburger

Kyllingfilet
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Bestill gratis
aktivitetshefter
til barna!
Sommeren er like rundt hjørnet, og også i
år har vi laget et aktivitetshefte til barna.
Det er proppfullt av oppgaver og puslerier.
Del ut til alle dine barnslige gjester!
Materiellet bestiller du hos oss.

Oppskrift
Burgerbrød fra Vasaan epd nr. 4018743
Salat
Dressing
Kyllingfiletburger fra Vestfoldfugl epd nr. 2749307
Bakt paprika
Sautert spinat og rødløk.

:MLEVKVEXMW
EOXMZMXIXWLIJXIV
XMPFEVRE

■

A4

  

50x70

■
■  

Spinat og rødløk sauteres med litt olje litt salt og pepper.
1 neve spinat på 1/2 skive rødløk
Bakt paprika. Del paprika i 2, fjern frø og stilk. Bakes med skall.
Litt salt og pepper på før baking. Bakes på 200 grader i ca 8-10 min.
snittes i litt grove strimler etter baking.

Materiellbestilling til Samkjøpsgruppen
Firma:________________________________________________________________
Kontaktperson:______________________Telefon:___________________________
Gateadresse:__________________________________________________________

A3

70x100

■   
■

Jeg ønsker
esker á 200 stk.
(gratis for våre medlemmer)
P
7TMP
IV
PIVM
4YW
IV
KEZ
3TT

■     A3 plakat ■
50x70 plakat ■  70x100 plakat ■
A4 plakat

www.samkjoep.no

Firma:________________________________________________________________
Kontaktperson:______________________Telefon:___________________________
Gateadresse:__________________________________________________________
Postnr./sted:________________________________Email:_____________________

Postnr./sted:________________________________Email:_____________________
Samkjøpsgruppen AS, Postboks 3915 Leangen, 7443 Trondheim.
Tlf.: +47 73 89 48 10 Fax: + 47 73 89 48 11
Email: lise.tangen@samkjoep.no
www.samkjoep.no

Samkjøpsgruppen AS, Postboks 3915 Leangen, 7443 Trondheim.
Tlf.: +47 73 89 48 10 Fax: + 47 73 89 48 11
Email: lise.tangen@samkjoep.no
www.samkjoep.no
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I våre lokaler på Hell har
vi også ett selskapslokale
i tillegg til event biten.
Her vært arrangerer vi
bursdager, konfirmasjoner,
bryllup, kurs, konferanser, ol.
Her kan vi dekke opp til 250
mennesker i første etg. og
50 oppe på messaninen,
dvs. totalt 300 personer til
bords.
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GRILL
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Torvgrillen
dobler

Etter 6 år med egen grillkiosk midt i Levanger sentrum tar Muhammad Nouri Azar et langt
skritt videre. I disse dager åpner han sitt nye grillkjøkken i Sentrumsgården i Verdal.
Smilet og humoren sitter løst
hos den etnisk tyrkiske mannen
fra Iran. Han kom til Norge og
Levanger for åtte år siden
sammen med kone og to barn.
Da startet han opp med å leie
grillkiosken på torvet, og etter to
år som leietaker kjøpte han
stedet og døpte det til Torvetgrill
Levanger.
Trives godt
I Levanger trives han og familien
meget godt.
— Vi har fått god kontakt med
naboene, og ungene trives
veldig godt på skolen og i
kameratflokken. I Levanger har
vi alt vi kan ønske oss innenfor
korte avstander. Godt naboskap,
skole, kultur, idrett, under
holdning og et fantastisk rolig
bymiljø. Og så er det fint gjennom hardt arbeid å få bygge
opp sin egen lille bedrift. Og jeg
glemmer så visst ikke å nevne
alle de trivelige menneskene i
denne byen. Dette er vår framtids boplass, og sist men ikke
minst så har vi funnet tryggheten
for våre barn, sier Mohammad
med sin noe spesielle og karakteristiske tolkning av det norske
språket.
GO2 og Vømmølfestival
Mohammad har som mål å
åpne Torvetgrill i Verdal til
”Vømmølfestivalen”.
— Vi er nok ikke helt ferdig med
GO2 profileringen til festivalhelga, men det vi ikke rekker før
tar vi etterpå. Vi må jo ha åpent
når det er så mye folk i gatene,
sier Mohammad som flytter inn

med sitt GO2 grillkjøkken i
Verdalavisas tidligere lokaler i
Sentrumsgården.
— Dette kommer til å bli meget
bra, og jeg ser forventningsfullt
fram til åpningen, sier
Mohammad.
GO2 et godt konsept.
Mohammad ser meget positiv
på å åpne under profilen
GO2 grill.
— GO2 er ett meget godt
konsept fra Samkjøpsgruppen
med god profilering og en meget
god innkjøpsavtale. I Levanger
har vi hatt en jevn og god
stigning på omsetningen siden
vi omprofilerte til GO2, og det
skal bli spennende å se hva som
skjer i Verdal.

disse rettene har ikke slått så
godt an i Levanger og det kan
skyldes at folket gjerne kjøper
de rettene de er vant med å
kjøpe, og så har vi ikke sitte
plasser inne. Dette får vi kanskje
svaret på når vi åpner i Verdal.
Der har vi 75 km2 til rådighet, og
da tror jeg det blir lettere å
markedsføre signaturrettene,
sier Mohammad som også har
en plan på å åpne GO2 grill i
Namsos.
— Det blir neste prosjekt,
forsikrer gründeren fra Iran og
Levanger.

— Fra GO2 grillen i Levanger
selger vi forskjellige grill- og
hamburgermenyer, og det går
bare på Take Away, og størst
trøkk har vi i helgene. Spesielt
på natta etter at restaurantene
har stengt og festene er ferdige.
Da syns folk det er godt med
grillmat, sier Mohammad som
håper å klare 2,5 millioner i
omsetning allerede det første
året i Verdal.
Stigende omsetning
— I Levanger har vi klatret godt
over 3 mill i omsetning, og jeg
tror ikke det stopper der, sier
Mohammad som har tre ansatte
på Levanger og han tror det blir
det samme i Verdal. Han har
store forventninger til Torvetgrill
Verdal.
— Vi tror at GO2`s signaturretter
blir en slager i Verdal. Akkurat

Mohammad har opplevd jevn og god stigning i omsetningen etter at han ble med i GO2 grill, og ser frem å åpne nytt sted i Verdal i samme konsept.

To smaksrike kaffenyheter
FRIELE ESPRESSO 1799 - Hele bønner 500 g
Blend laget av de fineste arabicabønner fra Brasil og
Sentral-Amerika. Espressoen fremhever smaker av
sjokolade, aprikos og nøtter.
Varenr 095716 • EPD-nr 2934206 • 16 poser per kartong

Mohammad og familien trives godt i Levanger,
og nevner spesielt alle de trivelige menneskene
som bor i byen.

FRENCH ROAST - Finmalt 100 g
En fransk klassiker. Nå i porsjonspose, perfekt
tilpasset kolbe- og termostraktere. Kaffen gir en
kraftig munnfølelse og lang ettersmak.
Varenr 055507 • EPD-nr 2761187 • 70 poser per kartong
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Nye medlemmer
Bakgården Bar & Spiser AS

7011 Trondheim

Fjordglede AS

7010 Trondheim

Barrock AS

Norway Promotion AS
Orion Pizzagrill AS

Verona Mat og Vinhus AS

Bodø Bakeri AS avd. City Nord
Viking F.K.

Viking Fotball ASA
RSM Finnsnes AS
Bjørns Bistro

Barents Frokosthotel AS

Hindrum Fjordsenter AS

7130 Brekstad

5144 Fyllingdalen
7715 Steinkjer

7713 Steinkjer
8006 Bodø

4020 Stavanger
4020 Stavanger
9300 Finnsnes
2317 Hamar

9900 Kirkenes
7125 Vanvikan

Winehouse, Smedasundet Drift AS 5527 Haugesund
Akershusmuseet avd fetsund
Lenser avd. Våtmarkssenter

Akershusmuseet avd. Fetsund
Lenser avd. Brygga
Alpaso Restaurant
Amore Lom AS

Bakeriet Bar & Nattklub
Bringen Blomster AS
Byåsen Thaimat
Cielo AS

Cielo As Avd Cirkus

Cielo As avd Solsiden
E6 Kroa

G. Johnsen AS

Ghailb Restaurantdrift AS
Halsa Puben

Handelshuset Parelius AS
Hav og Fjell AS

HM Salg og Service AS

2011 Strømmen
2011 Stømmen
3580 Geilo
2686 Lom

8656 Mosjøen
8390 Reine

7024 Trondheim

7032 Trondheim
7032 Trondheim
7032 Trondheim
7391 Rennebu
7500 Stjørdal

7600 Levanger
8178 Halsa
7239 Hitra

9130 Hansnes
6020 Ålesund

Idrettsbingo AS

7043 Trondheim

JEHA Invest AS

7044 Trondheim

Idrettsbingo AS avd Molde
Kafè Øyri As

Kokkens Restaurant
Lille Orion AS

7043 Trondheim
6893 Vik i Sogn
3580 Geilo

7714 Steinkjer

Lindas Gomat AS

7870 Grong

Nedre Glomma Turn

1618 Fredrikstad

Milde Mathilde & Drillpikene AS
NMK Frøya

Palmiya Cafe Akdemir
Rima Dagligvare

Rorbua Cafe/Pub

Rosten Matsenter AS
Schei Jakobsen AS

Stjørdal Pizza og Grill AS
Sørheim Brygge AS
T & T Mat AS

Tiller Restaurant & bar As
Troll Kroa Lille Milano
Tusen Og En Natt AS

Vennesund Kiosk og Camping
Verona Restaurant og Pizzeria
Kafe Skuret AS

7562 Hundhammeren
7261 Sistranda

7458 Trondheim
7010 Trondheim
7176 Linesøya

Arvid Nordquist er nå 100% bærekraftig
på hele kaffesortimentet!
Vi er stolte over å være det første kaffebrenneriet som kun produserer kaffe som tar 100 % hensyn til
mennesker og miljø. Gjennom en kombinasjon av UTZ-Fairtrade- og KRAV-sertifisert sortiment, garanteres
bærekraftige landbruksmetoder. Sammen med en 100 % klimakompensasjon av våre CO2-utslipp, verner vi
både mennesker, jorden og den gode smaken i koppen.
Bli med i kampen for en mer bærekraftig verden!

7072 Heimdal
7224 Melhus

7504 Stjørdal

9060 Lyngseidet

7550 Hommelvik
7091 Tiller

2550 Os i Østerdalen
4611 Kristiansand
8920 Sømna

7080 Heimdal

7010 Trondheim

PEOPLE • PLANET • COFFEE
Sertifiseringen er gjennomført og vises på emballasjen fra sommeren 2014.

Nyheter 01.05.2014

4 018 370 Stenbaks Lett jordbærsyltetøy
4 018 933 Stenbaks Lett Bringebærsyltetøy
Stenbaks Lett syltetøy er søtet med Stevia og 18% sukker, vi har
valgt og bruke litt sukker for beholde farge og konservering.
Pakket 4 x 1kg

2 973 998 Maiskolber 3-delt

Kolbene er ferdig delt i 3 perfekte serveringsstykker
til grillen og som garentyr til andre retter.
6 serveringstykker i vakumpose.
Pakket 15 poser a 6 biter I kart.
www.stenbaks.no
mail@stenbaks.no
tlf. 901 55 625
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Årets medlem
Napoli Restaurant og Motell Sandnessjøen, mottok
prisen som årets medlem 2014. De startet med
overtakelse av et konkursbo for 8 år siden, og har i dag
en omsetning på ca 15 mill. Etter å ha blitt medlem har
bonusene økt år for år i takt med omsetningen.
Shewan Saleh og Adem Teker angrer på at de ikke
tidligere tok imot tilbudet om medlemsskap i
Samkjøpsgruppen, for han opplevde at bonusutbetalingen sank mens omsetningen økte i den
grupperingen han tidligere tilhørte.

Et lettdrikkelig øl brygget på de
beste ingredienser hvor maltsmaken er lite fremtredende.
San Miguel Fresca ble første gang
lansert i England for 1,5 år siden.
Der har Fresca tatt en stor andel
av volumet i «easy drinking
beers» segmentet. San Miguel
Fresca er nå lansert i Norge,
som tredje land etter England
og Spania.
S A N M I G U E L F R E S C A VA N T
B RO N S J E I D ET P R E ST I S J ET U N G E
« I N T E R N AT I O N A L B R E W I N G
AWA R D S » I 2 0 1 3 .

Vecturanr:
EPD nr.:
Krt.str.:
Alk.vol.:

135451
4020566
24 x 33 cl
4,4 %

Kaker og desserter

Boboli

Vårruller

Tapas / fingermat

A wor

...

...
ation

empt
ld of t

Marexim AS er ledende
leverandør av matvarer til det
norske storhusholdningsmarkedet.Vi er en serviceorientert,
kreativ, problemløsende og
initiativrik samarbeidspartner
for våre kunder.Vårt ønske er at
du kan servere dine kunder en
smakfull opplevelse.
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INK® - siste
generasjon
vitamindrikke
Tar opp konkurransen med
Ringnes og Coca Cola
Norge er et av landene i verden der
det drikkes mest brus, med alle de
helseproblemer dette medfører. To
gründere fra Nittedal hadde en drøm
om å gjøre noe med dette. Sammen
startet de drikkevareselskapet
«Printer & Long» og lanserer i disse
dager Ink® - siste generasjon
vitamindrikke - som har fått svært
god mottagelse av både kiosk-,
bensin-, HORECA- og dagligvare
kjedene.
«Da vi begynte å jobbe med dette
prosjektet var vi åpenbart klar over
at denne kategorien domineres av
de store drikkevareaktørene. Skal vi
lykkes må vi skille oss ut og tilby
noe mer enn smakfulle og funksjonelle drikker av høy kvalitet – og
Design ble ett av våre viktigste

N

våpen,» forteller Kjetil Amundsen,
som sammen med Stian Mørk står
bak selskapet Printer & Long.
For en liten gründerbedrift med
begrensede ressurser var det også
viktig for oss å påse at produktet i
seg selv skulle stå for markeds
føringen for oss. Derfor har vi
investert det meste av våre penger i
design for å gi Ink® en best mulig
personlighet og sjel, som ikke vil
kreve millioner av kroner i markedsføring for å få forbrukerne til å forstå.
Vi vil ikke kunne utkonkurrere de
store aktørene på media investeringer, men vi skal gjøre det vi kan for
å være mer fleksible, raskere og
kanskje også litt mer vågale og
risikovillige enn det Ringnes og
Coca Cola er», forteller Amundsen.
Siste generasjon vitamindrikke
Printer & Long’s første produkt
lansering Ink® er en revolusjon
erende serie av funksjonelle
vitamindrikker som inneholder 9
essensielle vitaminer. En patentert
korkteknologi holder både smak og
vitaminer friske og ferske i den

forseglede kapselen. «Mange
vitaminer mister sin effekt når de
ligger i vann over tid, og er årsaken
til at vi benytter en forseglet kapsel
på våre Ink® produkter», forteller
Amundsen. Ved å trykke på den
røde knappen på toppen av flasken,
slippes vitaminene ned i vannflasken
- en nesten magisk transformasjon
oppleves i flasken - og du har nå en
velsmakende og høyfunksjonell
vitamindrikk. Ink® inneholder få
kalorier, er kun tilsatt naturlig aroma
og søtet med naturlig fruktsukker og
ekstrakt fra Stevia. Ink® kommer
foreløpig i fire spennende smaker,
men gutta i Printer & Long kan røpe
at det er flere spennende smaker på
vei.
Design som konkurransefortrinn
«I april mottok vi merket for god
design for Ink® og dette betyr
enormt mye for oss som et lite ny
oppstartet drikkevareselskap», sier
Kjetil Amundsen. «Vi tror fullt og helt
på at design er den viktigste årsaken
til at du elsker eller hater noe. Vi har
et klart ønske om å bli elsket - og
derfor har vi fra første stund

!
T
E
YH

forpliktet oss til å være designdrevet.
Design er for oss en filosofi og en
livsholdning. Dette gjelder ikke bare
våre produkter, men også hvordan vi
som selskap lever og ånder design i
alt vi gjør», sier Amundsen.
Viktig Bama-avtale
Nå ser fremtiden lys ut. Printer &
Long har nylig undertegnet en salgog distribusjonsavtale med Bama.
Det gir den lille gründerbedriften
muskler til å slåss mot de store.
Ink® har også gjort seg bemerket
utenfor landets grenser. Mørk og
Amundsen har fått henvendelser fra
bransjeaktører i alt fra Sverige, UK
og Benelux til Russland, Sør-Afrika
og Singapore.
«Flere kjeder fra både HORECA-,
KBS- Dagligvarekjeder ringer og ber
oss komme og presentere Ink®. Jeg
har snart jobbet 15 år i dagligvarebransjen og har aldri opplevd noe
slikt før. Dette er en guttedrøm som
er i ferd med å gå i oppfyllelse,» sier
Amundsen.

- Dersom du har lyst til å få tilsendt
smaksprøver på Ink® eller ønsker
mer informasjon, vennligst kontakt:
- Kjetil Amundsen, styreformann
Printer & Long, tlf 95 80 45 48,
kjetil@inkdrinks.com
- Stian Mørk, daglig leder Printer &
Long, tlf 900 45 008,
Stian@inkdrinks.com
Om Printer & Long
Printer & Long er et nyetablert norsk
drikkevareselskap som ønsker å
inspirere til en funksjonell drikkevare
revolusjon. Vårt fokus er å bringe
innovative og sunne funksjonelle
drikkevarer til tørste forbrukere.
Printer & Long fokuserer på å skape
innovative drikkevarer som er
funksjonelle, smaker godt og
samtidig har et design som er alt
annet enn kjedelig. Printer & Long er
et helnorsk selskap, hvor Kjetil
Amundsen og Printhouse Eiendom
er aksjonærer. Sjekk gjerne ut vår
nettside: www.inkdrinks.com eller
vår Facebook side: www.facebook.
com/Inkdrinks for mer informasjon.

Barilla Penne Rigate
Barilla er ledende innen italiensk
pasta i Norge. Våre produkter
er laget av råvarer med høyeste
kvalitet; 100 % durumhvete,
100 % fullkorn, tomater og ost.

REN OPPVASK
helt enkelt med
SUN Profesjonell

Spesialutviklet til profesjonelle
oppvaskmaskiner
Vasker effektivt på vasketid
både under og over 20 minutter
Selvoppløselig folie for
enklere dosering
Svanemerket
Varenr: 3385
EPD: 2938751
Pakn: 5 x 100 tab

KUNDESENTER 815 36 000

Om Merket for god design
Utmerkelsen ble delt ut onsdag 2.
april i Oslo under Designdagen, et
årlig arrangement i regi av Norsk
Designråd. «Merket for god design
gis til de mest innovative og modige
bedriftene og designerne vi har i
Norge akkurat nå,» sier Line Aandal
Røijen, prosjektleder i Norsk
Designråd.

Følg oss på Facebook!
Søkeord: Barilla
E-POST profesjonell@lilleborg.no

INTERNETT www.lilleborgprofesjonell.no

www.barilla.no
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Cuvée Christer Berens Primitivo
Cuvée Christer Berens Montepulciano d’Abruzzo
Cuvée Christer Berens La Motte
Cuvée Christer Berens Trebbiano d’Abruzzo

Vecturanr.: 110655, Epdnr.: 126219
Vecturanr.: 108605, Epdnr.: 513176
Vecturanr.: 123489, Epdnr.: 1911155
Vecturanr.: 108614, Epdnr.: 693945

Gi dine kunder smaken
av Syd-Amerika!
En fornøyd kunde kommer igjen. Han eller hun klager ikke på prisen, og
viktigst av alt; en fornøyd gjest er din beste reklame!
Alt som trengs til oppgaven er
”det lille EXTRA”.
Norsk Storhusholdning er spesialist på ”mat-i-farta”.
Vi har satt sammen et knippe med menykonsepter
som gjør det enkelt for deg å skape fornøyde kunder.
Gode råvarer, smakfull garnityr og enkle
oppskrifter vil ta ditt kjøkken
til nye høyder.
Ta gjernekontakt med en av salgsrepresentantene i Norsk
Storhusholdning for en spennende matprat!

PRESOAK
DEGREASER SOLUTIONS

Greaselift™
EFFEKTIV OVNSRENGJØRING - HELT SIKKER I BRUK

Resultat er viktig...
Like effektiv
Løser raskt opp fettet
Velegnet til ovner, griller, fettfilter og avtrekkshetter
Perfekt til både dyprens og daglig rengjøring
Skader ikke aluminium
Enkel i bruk

Sikkerhet er viktig...
Øker sikkerheten og bidrar til et tryggere arbeidsmiljø
Produktet kan brukes uten bruk av verneutstyr
Eliminerer risiko som normalt forbindes med kraftige avfettingsmidler
Ingen skadelige stoffer frigjøres i luft, sikkert for medarbeidere i nærheten

Chipotle hamburger og Pommes Bistro m/skall

Et måltid som får tennene til å løpe i vann! Prøv en saftig Slåtto Hamburger, servert med
chilibønner, bacon, salat, rød løk, jalapeñopepper, rømmedressing, en herlig chipotle glace og ikke å forglemme den nye, velsmakende HOFF Pommes Bistro med skall.
Det er nesten så du hører bølgeskvulpene fra Copacabana!

Norsk
STORHUSHOLDNING
Slåtto Marketing AS
P.b. 161 Leirdal, 1011 OSLO
Tlf. 23 28 84 00

HOFF SA
Bryggevn. 3-5, 2821 Gjøvik
Tlf: 61 13 11 00

Ådne Espeland AS
P.b. 33, 4339 ÅLGÅRD
Tlf. 51 61 16 00

Greaselift™ Degreaser

Enestående ovnsrengjøringsmiddel som gir utmerkede resultater
uten behov for verneutstyr.
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Hellmann’s Sandwich Delight Naturell

Vidunderdrikk gjennom generasjoner
I mer enn 160 år har blandingen vært den samme. Oppskriften
holdes strengt innenfor familien, noe som har vært et
grunnleggende prinsipp i fem generasjoner. Dersom man gifter seg
inn i familien Underberg kreves det hele 25 års ekteskap før man
får innblikk i den hemmelige oppskriften!

NYHET!

Hubert Underberg vokste opp i
Rheinberg i Tyskland, med foreldre
som drev et apotek. Som student i
Nederland fikk Hubert smaken på en
blandet drikk som godseiere spedde ut
med genever. Drikken var spesielt god
for fordøyelsen, men Hubert la merke til
at sammensetningen var tilfeldig og at
kvaliteten varierte. Han satte seg derfor
som mål å lage en drikk som kombinerte
den fordøyende effekten av aromatiske
urter med en garanti om alltid å levere
samme kvalitet og sammensetning.
Da Hubert returnerte til Tyskland
studerte
han
flere
tradisjonelle
oppskrifter og resepter og begynte
å eksperimentere. Han valgte nøye
ut hver eneste urte, og landet på en
kombinasjon av urter fra hele 43 land.
Dette er de samme urtene som benyttes
i dagens produksjon. Underberg er ikke
tilsatt sukker.

Sandwich Delight er en frisk, smørbar sandwichkrem til kalde
og varme sandwicher, men er også godt egnet som basis til
salatblandinger. Inneholder kun 20% fett.
Kremen har en naturell smak og kan brukes som den er, eller videreutvikles
med egne smaker. Den holder seg frisk og delikat lenge og den unike
oppskriften binder lett hjemmelagde salater, selv med grønnsaker som
slipper mye væske, som for eksempel agurk og tomat.

Hellmann’s Sandwich Delight Naturell
Pakning: 1,5 kg / EPD: 4049490

Hubert etablerte selskapet Underberg
i 1846, samme dag som han giftet seg
med sin Katharina. Den lindrende
drikken, med sine gode og stabile

kvalitet, ble raskt en suksess i samtiden.
Oppskriften var strengt bevoktet.
Bare Hubert og hans kone kjente til
oppskriften. Urtedrikken er fortsatt
selskapets viktigste produkt, akkurat
som det var for 160 år siden.
I dag drives selskapet videre av fjerdeog femtegenerasjon Underberg. Fortsatt
er oppskriften strengt bevoktet. Det
kreves 25 års ekteskap før man får
innblikk i den hemmelige oppskriften
dersom man gifter seg inn i familien.
I tillegg har som sikkerhet to katolske
prester kunnskap om oppskriften.
I 1949 utviklet Huberts barnebarn,
Emil Underberg, porsjonsflaskene.
Dette som en garanti til kunden om
at innholdet er originalt og for å sørge
for at man alltid oppnår maksimal
effekt. I de dårlige tidene etter andre
verdenskriget hadde porsjonsflasken
også en prisfordel. I dag blir Underberg
bare solgt i porsjonsflasker, og nytes av
millioner av kunder over hele verden.

Emballasje som gjør
serveringen enkel og
praktisk for take-away
”Jeg liker produkter
som aldri svikter
meg på kjøkkenet.”
KNORR Serveringsklare Sauser er
tradisjonelle sauser som egner seg
for deg som ønsker enkle og raske
løsninger uten å kompromisse på
smaken. De har den klassiske smaken
som dine gjester vil ha, og gir deg
samme perfekte resultat hver gang.
Klar til servering!

NYHET
Serveringsklare!

Profilprodukter:

KNORR Serveringsklare Sauser
Bearnaisesaus - EPD: 4017216
Hollandaisesaus - EPD: 4016358
Peppersaus - EPD: 4016366

Demi-Glace - EPD: 4016960
Dijonsennepsaus - EPD: 4018701
Alle variantene kommer i 6 x 1 L i krt.

Produkt
Dispenserserviett
Hamburger-/wraps papir
Hamburgerlomme
Hamburgerboks kartong
Pommes frites skål
Pizzaeske 30cm
Pizzaeske 40cm
Termobeger 250ml
Pommes frites skål
Pommes frites eske

Varenr:
892640
892641
890168
892643
892642
892729
892728
890166
892642
890167

Huhtamaki Norway - tlf 32 11 40 00 - salg@huhtamaki.com
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Samkjøpsgruppens bransjetreff
25. – 27. mars 2014

Foredrag av og med Eivind Smith, dynamisk og inspirerende med fokus på menneske,
og på salg.
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Middag i storslåtte omgivelser i Palais Kinsky
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Årets leverandør Orkla foods

Årets samarbeidspartner Jörg Otto Stehl

Årets gründer - Kaffekråa i Ålen
Viviann Sollie og Hege Moan mottok velfortjent gründerprisen.
Nytenkende og med ståpå vilje har de utviklet bedriften sin fra
en krok med hjemmesnekrede møbler og lånt kaffetrakter, til en
bedrift som i tillegg til å drive med kafè og catering, også
driver med småskalaproduksjon av ulike produkter produsert
etter gamle familieoppskrifter fra Ålen.
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Pølsetur, marked, vinsmaking, konditori og matkurs.
Fuhrgasslhuber - Uformell kveld i
en tradisjonelt østerrisk pub.
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drinks
En bred serie med
Frozen Beverage
produkter som
passer i alt fra kafeer,
kiosker og isbarer

BESTILL
PULLED
PORK I DAG!
PULLED PORK SALT & PEPPER
EPD 2968915

Se merk.npoå
pulledpor

PULLED PORK BBQ
EPD 2969038

Trekk nye kunder med Blizzdrinks!
Kunne du tenke deg å bli kjent for å ha den beste Mocha Frappen eller den beste Frozen Lemonade?
Nå har du sjansen! Med Blizzdrinks vil du trekke kunder fra konkurrentene.
Dette er vi sikre på, men smak selv så vil du også bli overbevist!

Frozen
Lemonade

Frappe

Fruits

P

ulled pork er renskåret svinekjøtt tilberedet under lav temperatur over lang tid. Den langsomme tillagningen
gjør at marinaden trekker godt inn i kjøttet og at man har et godt smaksbilde med et ekstremt mørt kjøtt.
På pulledpork.no kan du se noen av mulighetene og bruksområdene til Pulled Pork. Alle oppskriftene er
spesialkomponert for Roar Stang Kjøtt for å vise ulike måter å tilberede dette fantastiske kjøttet på. Det er også
utarbeidet et inspirasjonshefte med alle oppskriftene. Ta kontakt med oss ved interesse.
ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ

ROAR STANG KJØTT AS – Roald Amundsenvei 188 - 1658 Torp - Tlf: 69 35 12 12 - Fax: 69 35 12 11 - www.roarstang.no - www.pulledpork.no

Lages på 17 sekunder i en
BLIZZ SHAVER BLENDER
Isbitbeholder

Blender

BROOKLYN
SUMMER ALE

36 cm
Konsistent kvalitet hver gang
Maskinen veier ismengden

Introduksjonskampanje:

Kr.16.990,-*
Norskproduserte kvalitetsprodukter som kjennes på smaken!
Fruits er laget på fruktpureer og bær og Frappen er laget på Arabica kaffe og belgisk sjokolade.
Blizzdrinks produktene kan du servere med stolhet og du vil raskt få fornøyde kunder som kommer om
og om igjen - uansett type serveringssted.

Bon Apetit!

Mulighet for leiealternativ
- kontakt oss for mer informasjon
*+ mva. Bestill innen 15. mai 2014

Book en demo i dag på tlf: 33 07 85 01 så kommer vi innom og serverer deg en smaksprøve!

Laguna Produkter AS, Bentsrudveien 8, 3083 Holmestrand | Telefon: 33 07 85 01 | www.lagunaprodukter.no

Brooklyn Summer Ale
Vare nr: 222 93
Pris: 31,31 NOK/Flaske

Grillskolen:
De tre grillmetodene

AND
på menyen
Det har aldri vært enklere å ha smakfull and på menyen!
Vestfold Fugl er stolte av å kunne tilby storkjøkkenmarkedet kvalitets and fra Vestfold.
At anden har god smak og er saftig er viktig for oss. Vi garanterer at
prossessen fra egg til produksjon av leveringsklart produkt er nøye overvåket.
Vestfold Fugl gir deg flere valgmuligheter med denne fantastiske råvaren.

Et vellykket grillmåltid krever riktig utstyr og gode råvarer.
Hvordan en griller maten er også avgjørende for resultatet.
En kan grille mye god mat uansett hvilken grill en har, men
griller med lokk gir størst fleksibilitet. For å kunne utnytte
alle de tre grillmetodene krever det at man har en grill med lokk.
Direkte grilling
Ved direkte grilling, også kalt grilling med direkte varme eller grilling
på den varme sonen, grilles maten rett over varmekilden. På gassgrill
betyr dette at maten grilles rett over en opptent brenner. På kullgrill
grilles maten rett over kull, briketter eller ved.

• Snack

Direkte grilling egner seg best til pølser, mindre stykker kjøtt, grønn
saker og fisk. Direkte grilling er viktig når man skal gi farge til maten
og i tillegg «svi av» overflaten på maten.
Indirekte grilling
Ved indirekte grilling ligger maten litt vekk fra varmekilden, i ”den
kalde sonen”. Selv om det heter den kalde sonen så blir temperaturen
fort pluss/minus et par hundre grader når lokket er på. Grillen kan
sammenliknes med en stekeovn på samme temperatur.
Indirekte grilling brukes hovedsakelig til store stykker kjøtt og fisk.
Disse stykkene får den perfekte fargen de skal ha, selv om de ikke har
vært i kontakt med sterk varme. En hel kylling vil med indirekte grilling
være like vakker som kyllingen stekt i ovnen på to hundre grader.
Forskjellen er at kyllingen fra grillen smaker enda bedre.

• Bord

• Disk

Bruker man en gassgrill hvor en ikke kan justere varmen blir indirekte
grilling en utfordring. Har gassgrillen kun én brenner (som for eksempel Webers Q-serien) kan man grille indirekte ved å skru ned varmen
og legge maten i midten av den rektangulære brenneren.
Med kullgrill plasserer du en dryppform i midten av bunnristen, og
kullet /brikettene plasseres på siden. Når grillen er varm plasserer du
kjøttstykket på rist rett over dryppformen. Grill med lokket på og åpne
ventiler slik at du får god trekk.
Kombinasjon direkte og indirekte grilling
En kombinasjon av direkte og indirekte grilling gir muligheten til å gi
maten en fin grillfarge ved direkte varme, samtidig som hovedgrillingen foregår i den kalde sonen på grillen. Det er denne kombinertmetoden en ønsker når en griller.
Den beste biffen skal først svis av på direkte varme, og så flyttes over
til den kalde sonen. Et kyllingbryst grillet på direkte varme vil ofte
henge fast i grillen. For å unngå dette problemet legges kyllingbrystet
først på indirekte varme i den kalde sonen. Etter ca. 10 minutter tørker
overflaten på kyllingbrystet inn. Da er det lett å flytte det over på
direkte varme i noen sekunder for å få en fin farge. Hovedgrillingen på
både biffen og kyllingbrystet skjer ved indirekte grilling, men begge
produkter er avhengig av direkte varme for å få den gode grillsmaken.
På en bærbar grill og på engangsgrill kan det være vanskelig å
praktisere bruk av en varm og en kald sone. Den beste løsningen her
er rett og slett å planlegge en meny som passer til grillen. Hold deg til
mindre stykker fisk, kjøtt eller grønnsaker som ikke trenger lang tid på
grillen.
matprat.no

Se hele oppskriften på www.matkryss.no

Borgeskogen 42 • 3160 Stokke • Tlf.: +47 33 30 58 00 • Epost: vf@vestfoldfugl.no • www.vestfoldfugl.no

av Georg
Mathisen
Distr: Norsk
Seriebyrå
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Reduser serviettforbruket
med minst 25%*
med Tork Xpressnap® serviettdispensersystem

For nærmere informasjon, besøk www.tork.no
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* Sammenlignet med tradisjonelt
dispenserserviettsystem

Sjekk ut
Tork Xpressnap
Signature Line

woRld-tO-Go

_

Mors klassikere

INSPIRED

i ny drakt

BYFoOD

Saftige, smakfulle formkaker
er noe vi aldri går lei av. De
passer til alle anledninger,
elskes av både små og store
og kan varieres i det uendelige.
Alle disse klassikerne fra barndommens kakebord har
selvfølgelig innbydende, hjemmelaget utseende – akkurat
som vi husker fra kjøkkenbenken til mor.

NYTT KONSEPT INSPIRERT
AV STREET FOOD!

MOR MONSEN
Antall i kartong: 1 stk x 1500 g
EPD: 4019444

Fins Bois distriktet er kjent for sine runde, myke
cognacer med en sommerlig karakter av frukt og
drue. Cognacen er destillert av hvitvin laget på
Ugni Blanc druen og deretter kjellerlagret på en
kombinasjon av nye og gamle eikefat fra
Limousin. Denne lette friske cognacen er
ekstremt fruktig, med aroma av pære og vanilje.
På smak er den lett, frisk med innslag av
krydder og hint av sjokolade i ettersmaken.
70 cl
40% vol
Drue: Ugni Blanc
Vectura varenr: 135965
Pris Vectura; 327,90 veil.
Vinmonopolet varenr. KAT 6: 1428801
Pris VP: 409,90
Les mer på www.bache-gabrielsen.com
www.vaasan.no

e s que e ze

I dag driftes eiendommen av Dominique
Morisset og hans kone. Det var hans oldemor
som startet med vinproduksjon på gården mens
hans far Jean-Louis først startet med destillering
i 1973.

En mulighet for deg til å tilby autentiske,
trendye retter i din restaurant. Enkle
oppskrifter som fornyer menyen og får
din restaurant til å skille seg ut i mengden.
Et nytt sortiment med sauser som er
noe utover det vanlige, med uendelige
muligheter for å skape nye retter eller
fornye gamle favoritter.

topPings
y e s au s e r & f l a s k e r

Bache- Gabrielsen Single Estate Morisset er
en ung, frisk og fruktig cognac. Den kommer
utelukkende fra Familien Morisset sin 40 hektar
eiendom i Saint Fort sur Gironde som ligger i
Fins Bois distriktet rett ved elven Gironde.

i hendig

KRYDDERKAKE MORS
Antall i kartong: 1 stk x 1500 g
EPD: 4019477

BACHE-GABRIELSEN SINGLE ESTATE
FINS BOIS MORISSET

10 n

SJOKOLADEKAKE MORS
Antall i kartong: 1 stk x 1500 g
EPD: 4019469

GULROTKAKE MORS
Antall i kartong: 1 stk x 1500 g
EPD: 4019451

STREeT

Mer inspirasjon og idéer på vår hjemmeside

www.santamariafoodservice.no

EPD
2953586
2953594
2953602
2953610
2953628
2953636
2953644
2953651
2953925

Produkt
Pakning
Piri Piri Sauce
950 g
Sweet Chili Sauce
1100 g
Teriyaki Sauce
1090 g
Bourbon BBQ Sauce
1100 g
Mexican Hot Sauce
1060 g
Chipotle Sauce
890 g
Ranch Style Soured Cream
960 g
Guacamole Style Topping
970 g
Salsa
970 g
DICED JALAPEño Topping, lanseres 1.9.

Foto: Nicki Twang

Kontaktløs betaling – Tap and Go
I Europa har kontaktløs betaling vær utbredt i flere år. Teknologien baseres på trådløs radiobasert
kommunikasjon mellom chip og terminal. Nå begynner teknologien å bli godt kjent på det norske
marked med flere leverandører av betalingsterminaler og mange banker som kommer med denne
teknologien tilknyttet sine kort og via smarttelefon.

Hos Teller får du særlig gode betingelser
som medlem av Samkjøpsgruppen:
For at dine kunder skal kunne betale med Visa, MasterCard eller
American Express på din betalingsterminal trenger du en avtale
med Teller. Samkjøpsgruppen har en god rammeavtale med Teller
som gjelder for alle medlemmer.
Du betaler kun 1,13 % for hver transaksjon som blir foretatt med Visa
eller MasterCard. Dersom din bedrift er tilknyttet en annen leverandør
i dag, betaler du sannsynligvis en fast månedsavgift og en høyere
provisjonssats enn hva du vil gjøre via Samkjøpsgruppen og Teller.
For tilbud om en av markedets beste avtaler, ta kontakt med Teller i dag!

Søk om avtale i dag:
Hurtig og sikker betaling av små beløp
Med Kontaktløs betaling vil din forretning kunne akseptere betaling hvor kortholder legger sitt kort eller mobil
mot terminalens leser og gjennomfører transaksjonen uten pin for beløp under 200 kroner. Løsningen som tas
i bruk i Norge baseres på en internasjonal standard. Det betyr at nordmenn på reise kan benytte seg av den
samme tjenesten i utlandet, samt at turister i Norge kan benytte sine kort og mobiler i norske forretninger.

Kontaktinformasjon:
815 00 400
vip-no@teller.com

Teller tilrettelegger for fremtidens betalingsløsninger
Teller var den første innløser i Norge som tilbød sine kunder denne tjenesten, med lansering i mars 2013.
“Vi mener kontaktløse betalinger vil bli et supplement til tradisjonell kortbetaling. Løsningene har først og
fremst til hensikt å redusere behovet for kontanter. Kontaktløse betalinger vil bidra til å øke effektiviteten for
enkelte bransjer, samt redusere risiko og kostnader relatert til kontanthåndtering”, forteller Product Manager
Nina Natalia Hasleengen i Teller.
Teller håndterer betalinger gjennomført med både mobiltelefon og kontaktløse kort. Det betyr at forretningene
ikke trenger å tenke på hvilket betalingsmiddel kundene deres ønsker å betale med.
Teller er den eneste leverandøren i Norge som tilbyr de tre største betalingskortene – Visa, MasterCard og
American Express. Velger du Teller som din leverandør kan vi love deg sikker betaling og enkelt oppgjør – slik at
du kan konsentrere deg om din virksomhet. Det lønner seg å ha en innløsningsavtale med Teller.
Nordisk spesialist
på internasjonal
kortbetaling.
Teller AS, Norway • Part of the Nets group • www.teller.no

flest kort på hånden
Besøksadresse: Hoffsveien 1 E, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo

www.teller.no

Samkjøpsgruppen kan nå tilby
sine medlemmer fersk sjømat
over hele landet, gjennom vår
nye samarbeidspartner Lerøy
Sjømatgruppen
Lerøy Sjømatgruppen har lang erfaring som
sjømatleverandør og samarbeidspartner i
alle segmenter innenfor storkjøkken
markedet. Vi skal tilby måltidsløsninger
basert på gode råvarer og en unik
fagkunnskap.
Creating Tasteful Solutions

www.facebook.com/leroysjomatgruppen

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!

NYHET

Raskt, enkelt og litt sunnere!

Findus Fish’n Chips
Sticks, 25 g MSC
Kartong á 3 kg
EPD 2972 107

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

Findus Fish’n Chips
*RXUPHW¿OHWJ
NDUWRQJiNJ
EPD 2253 268

)LQGXV)LVK¶Q&KLSV
*RXUPHW¿OHWJ
kartong á 4 kg
EPD 2287 571

9HOJGLQHSRPPHVIULWHVSnZZZ¿QGXVIRRGVHUYLFHQR

NYHETER 01.05.14

Rustico

MER SMAK
MER NYTELSE

– surdeig og steinovnsbakt
Vaasan lanserer 3 nye kvalitetsprodukter som
vil gi et løft til fast-food kategorien – Rustikke
brød bakt med ekte surdeig av rug og bakt på
steinovn. Ved å bruke disse brødene kan du
tilby nye spennende burgermenyer som skiller
seg fra konkurrentene.

Nyhet!
Nye praktiske spann!

HAMBURGERBRØD RUSTICO
Antall i kartong: 40 stk x 60 gram
Epd: 4018743

Firkantet spann for enklere lagring
og bedre plassutnyttelse

PØLSEBRØD RUSTICO
Antall i kartong: 60 stk x 60 gram
EPD: 4018735

Dype lokk for enkel stabling
og trygg transport
Forbedret hank

PØLSEBRØD FRENCH RUSTICO
Antall i kartong: 50 stk x 70 gram
EPD: 4018750

Hele Norges Mills majones!

Produktene er ferdig stekt og skal kun tines.

Agurkrelish
En blanding fersk og syltet
agurk, kapers, løk og krydder. Gir et helt annet synsmessig
og smaksmessig inntrykk enn standard
agurkmiks. Perfekt som topping på steke
pølser, hamburger, roastbeef, smøreprodukter
og er også fantastisk til stekt fisk.
Epd.nr 2976439

Tomat og urtesalat
Hakket tomat og løk, marinert
i vinagrette , tilsmakt med urter fra
middelhavsområdet. Et produkt som «leker
i ganen» et must for italian lovers. Like god på
bruschetta, som
topping på en pastarett. Den står godt alene
på en salatbuffet. Eller hvorfor ikke bruke den
som topping på pølser, burgere eller komplementere et smørprodukt. Fantasien
din stopper
mulighetene.
Epd.nr 2992865

Cheddar dressing/dip
Ypperlig som topping på
hamburgere og stekepølser. Glem
den ikke som dip til nachos eller
andre sydamerikanske retter.
Fantastisk å bruke som en spread i
baguetter ved smørekonsepter.

Løkrelish

Enda et fantastisk topping
produkt.
Her har vi laget en løkrelish,
nennsomt avsmakt med syre
og sødme sammen med spennende
krydder. Bruk den som topping på hamburgere,
stekte krydderpølser, erstatt stekt løk på roastbeefsmørbrødet. Bruk den som tilbehør til stekt fisk.
Du forstår sikker at her er det bare fantasien som
stopper deg.

Mills Ekte Majones
Vekt: 9,5 kg
EPDnr: 2 793 438

Mills Ekte Majones
Vekt: 5 kg
EPDnr: 2 793 610

Mills Kjøkkensjefens Remulade
Vekt: 5 kg
EPDnr: 2 796 399

Mills Proff Partner • Postboks 4644 • Sofienberg 0506 Oslo • Tlf 22 80 86 00 • Fax 22 11 12 07
www.millsproffpartner.no - www.facebook.com/millsproffpartner
www.vaasan.no
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Samtalen nr. 2 2014

Brødr. Remø AS
Brødr. Remø AS er lokalisert på Fiskerstrand, rett utenfor
Ålesund. Byen med en av Norges største og viktigste havner
for eksport av fiskeprodukter.
Historien vår går tilbake til 1923, da det familieeide selskapet
startet med foredling av fisk. Det er i dag tredje generasjon
Remø som fører videre den tradisjonellt baserte foredlingen.
Norges natur har alle de nødvendige betingelsene for å tilby
oss de aller beste råvarene til våre produkter. Med sine kalde
og klare fjorder skapes et ideelt vekstmiljø for laks og annen
sjømat, og en unik mulighet til for oss til å sikre kvalitetsråvarene Norge er globalt kjent for.
Dette, så vel som erfaring og historie, er bakgrunnen til at vi
og våre kunder stolt kan presentere våre produkter til enhver
anledninger verden over.
På vårt topp moderne anlegg produserer vi de fleste sjømatprodukter. Vårt flaggskip er einerrøkt laks, produsert på
tradisjonelt vis.
Nyskaping er viktig, og vi ønsker å bli sett på som en av de
ledende produsentene innen utvikling av nye produkter og
prosesser. Vår produktmix skal derfor til enhver tid bestå av
tradisjonelle- og nyvinnende sjømatprodukter.
Alle våre laks- og ørret produkter er Kosher godkjent.
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Vårt moderne produksjonsutstyr og kvalitetskontrollsystemer
er godkjent av Mattilsynet, etter reglene for sjømatprodukter
(HACCP og BRC). Vi har et strengt kvalitetskontroll system,
inkludert laboratorieprøver, som sikrer den høyeste kvalitet
på alle våre produkter gjennom hele produksjonsprosessen.
Vårt mål er at våre kunder skal oppfatte oss som innovative,
kunnskapsrike, og være det foretrukne valget som leverandør
av sjømatprodukter.
6035 Fiskarstrand
+47 701 98 970
www.goldfish.no
Daglig leder
Johnny Remø
+47 404 04 788
remo@goldfish.no
•
•
		
•
		
		
		
•
•
•
		
•
		

Salgsjef/markedsjef
Morten Nilsen
+47 951 46 940
Nilsen@goldfish.no

Avtale med Samkjøpsgruppen.
Ligger i Rikssortimentet til Servicegrossistene.
(Landsdekkende )
Vi er den mest innovative leverandøren,
nyheter siste periode: Najade laks, Chili laks, 		
Black & White og Kjøkkensjefens Gourmet Grill 		
Laks.
Leverer kun til SHH markedet.
Vunnet gull og bronse i NM 2011.
Familiebedrift 3 generasjon, foredler laks på god 		
gammeldags måte.
Spennende produkter for et hvert kjøkken, sjø		
matprodukter og lake produkter
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N-6035 Fis remo@goldfish.
mø AS,
il:
Brødr. Re 70 19 89 99 • Ma
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