
sam
kjoep.no

samkjoep.com

Nr. 2 høst/jul 2017 • 18. årgang

•  Bjørns Gatekjøkken 
•  Napoli Restaurant &    
 Motell i Sandnessjøen
•  Aga Kantinedrift  
 & Catering 
•  Samkjøpsgruppens 
 bransjetreff 2017
 
 

Det mest komplette  
innkjøpstilbudet



www.samkjoep.no

Dette er Samkjøpsgruppen AS:

Ønsker DU også en bit av et stort fellesskap  
med medbestemmelsesrett? – Ta kontakt NÅ!

Samkjøpsgruppen AS er en fritt stående 
innkjøpskjede innen storhusholdning 
med ca. 700 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.

Våre grunnverdier:

Forretningsidé

Visjon

• 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.

Samkjøp skal være den ledende frie innkjøpskjeden innenfor 
storhusholdningsmarkedet i Norge

Tlf.: 73 89 48 10 - Fax: 73 89 48 11 
Falkenborgveien 32, 7044 Trondheim 
Postboks 3915 Leangen, 7443 Trondheim 
www.samkjoep.no
Oslokontor:  
Karihaugveien 89, 1086 Oslo 
Jörg Otto Stehl, adm. dir. 
joerg@samkjoep.no, tlf.: 922 92 007
Morten Nilsen, distrikssjef, Østlandet. 
morten@samkjoep.no tlf.: 95 14 69 40 
Hovedkontor: 
Arne Paulsen, senior rådgiver 
arne.paulsen@samkjoep.no, tlf.: 416 05 380
Inger Hildrum, Administrativ leder,  
distrikt Fosen 
inger.hildrum@samkjoep.no, tlf.: 416 05 370
Siri Bergsland, markedssekretær 
siri.bergsland@samkjoep.no, tlf.: 930 12 016
Geir Svestad. Distriktssjef, Møre, Sunnmøre, 
Vestlandet og Sør-Norge. 
geir.svestad@samkjoep.no, tlf.: 994 88 288

Jostein Gjermstad. Distrikssjef, Nordland, 
Troms og Finnmark. 
jostein.gjermstad@samkjoep.no,  
tlf.: 982 24 850
Hamed Khowazack. Distrikssjef,  
Trondheim, Nord-Trøndelag og Nordland 
opp til Saltfjellet. 
tlf.: 940 19 408  
hamed.khowazack@samkjoep.no
Finn Paulsen, reklameansvarlig, medlemmer 
finn.paulsen@samkjoep.no, tlf.. 959 77 967
Lise B. Tangen, markedsansvarlig 
lise.tangen@samkjoep.no, tlf.: 414 38 472
Annonseinnlevering: 
Leveres i indesign eller PDF format til 
lise.tangen@samkjoep.no 
Utforming: Samkjøpsgruppen AS 
Trykk: Fagtrykk Trondheim AS

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



LEDER

Uavhengighet og non profitt profil sikrer gode,  
rettferdige betingelser! 
 

Samkjøpsgruppen er 100% grossist- og organi-
sasjonsuavhengig, dette betyr at vi kan velge   
våre samarbeidspartnere på fritt grunnlag uten  
å måtte ta hensyn til eierforhold. De fleste av 
innkjøps kjedene vi konkurrerer med er helt eller 
delvis eid av grossister eller en organisasjon.  
Dette begrenser naturligvis deres grossistnøytralitet 
og valg av leverandører, Samkjøpsgruppen slipper 
å ta slike hensyn. Vi er opptatt av sunn konkur-
ranse og velger grossister og leverandørene fritt  
ut ifra kriteriene vi legger til grunn, disse er:  
Best mulige betingelser både fra grossist og 
kvalitetslevera ndører på et stort sortiment med 
gode valgmuligheter. 

Det sier seg selv at grossistene og organisasjoner 
ikke driver innkjøpskjeder for å være snill mot  
serveringsbedriftene, de gjør dette først og fremst 
for å sikre sin omsetning og for å binde kundene 
eller medlemmene tettere til seg. Noen av kjedene 
har også store kostnader til høye lønninger og 
gene rerer store utbytter til sine eiere. De forsyner 
seg kraftig av leverandørenes kjedebonuser som 

egen tlig er tiltenkt sluttkundene. Samkjøpsgruppen 
har en non profitt profil det vil si at vi kun dekker 
våre kostnader, resten av inntekten tilbakeføres 
medlemmene i form av nettopriser, samkjøpsbonus 
og gunstige reklametjenester som igjen gir økt salg 
for medlemmene.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske alle 
våre nye medlemmer velkommen, nærmere 100 
har hittil i år funnet ut at Samkjøpsgruppen har det 
mest komplette og rettferdige tilbudet for mindre og 
mellomstore serveringsbedrifter, takk for tilliten, vi 
skal stå på videre for dere!

Vi går nå en hektisk tid i møte, benytt deg av våre 
leverandørers gode juletilbud og bruk vår nyttige 
netthandelsplattform aktiv for dine varebestillinger 
og kalkulasjon av matrettene slik at du er sikret at 
inntjeningen er der den skal være, lykke til med 
julebordsesongen!

Vennlig hilsen 

Jörg Otto Stehl



www.tinehandel.no

TINE Kremfl øte 38% 
B.i.b 10 liter 
Varenr. 304 

TINE Kremfl øte 38%
B.i.b 10 liter slim

Varenr. 5290 

TINE Kremfl øte 38%
10 à 1 liter 
Varenr. 305

Produsert av kanskje verdens fi neste melk
Gir den helt unike gode kremfl øtesmaken 
- smaken av ekte, naturlig og godt 

laget av kjærlighet med produkter fra 

Julens favori� desserter

5 dl TINE Kremfl øte 

6 dl multer 

4 ss sukker

Bland sukker og multer, smak til slik at 

det blir passe søtt.

Pisk fl øten til krem og løft inn multene. 

Multekrem passer godt sammen med krumkaker.

MULTEKREM

10 porsjoner

EPLETERTE MED VANILJEKREM

10 porsjoner

Kjevle butterdeig tynt på et bakebrett til et rektangel. 
Brett inn langsidene og pensle de med sammenslått egg. 
Legg vanilje kremen midt på og skiver av renskåret eple 
over dette igjen. Legg tynne skiver kaldt smør over 
og dryss med sukker. 
Stek på 200 grader i cirka 12-18 minutter.
Serveres lun med vispet krem tilsatt melis og 
frøene fra vaniljestangen.

1 plate butterdeig

1 egg

5 grønne epler

50 g TINE Meierismør 

200 g Piano Vaniljekrem 

50 g sukker

3 dl TINE Kremfl øte 

1 vaniljestang

50 g melis
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Årets medlem 2017
Grillkroa på Oppdal ble  
kåret til årets medlem på  
Samkjøpsgruppens  
bransjetreff i Amsterdam. 

Geir og Marit Hellsaa har vært 
lojale og dedikerte medlemmer 
hos oss siden de tok over 
driften høsten 2009.
De er flinke med gode innspill 
til Samkjøp, noe som gagner 
oss på kjedekontoret, og også 

andre medlemmer i inn-
kjøpskjeden. Geir er i tillegg 
leder, og sterk bidragsyter i 
brukergruppen til GO2 grill, 
mens Marit bidrar med det 
matfaglige i gruppen. 

I år feiret Grillkroa 25 års  
jubileum. Samkjøps gruppen 
takker for tillitten de viser oss, 
og vi gratulerer med de første 
25 årene.
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Av Georg Mathisen

«Napoli» – lett å forstå 
– Vi jobber og sliter. Det er ikke 
noe som kommer automatisk.  
Du må jobbe for pengene.  Men 
hvis du gjør det, blir det resul-
tater. Det er veldig sjelden man 
taper her i Norge hvis man står 
på jobber selv!
Shewan Saleh er kurder fra 
irakisk side av dagens grense. 
Adem Teker er kurder fra Tyrkia. 
Så hvorfor kalle stedet «Napoli»?
– Da jeg kom til Norge, så jeg at 
mange restauranter het for 
eksempel Napoli og Milano.  
Med det navnet vet folk hva de 
får, mener han.
I praksis vil det si et bredt utvalg 
av mat: Kebab og pizza, burgere 
og pasta, middelhavsinspirerte 
retter og kjøttkaker.

To nye steder 
– Det er ikke ren «italiensk» mat, 
nei. Litt blanding. Vi har satt 
sammen menyen av våre egne 
favoritter. Mat er som teknologi: 
Den utvikler seg hele tiden. 
Kanskje alle spiste kjøttkaker før, 
men nå gjør de det ikke. Nå har 
vi til og med åpnet GO2 grill med 
Sandnessjøens beste burgere, 
smiler Saleh.
Det som begynte med at de to 
partnerne tok over hotell og 
restaurant rett utenfor sentrum, 
har nemlig fortsatt med flere 
tilbud. Sandnessjøen Grill i 
sentrum, og i nabokommunen 

Leirfjord har Napoli åpnet på et 
minikjøpesenter i kommune-
senteret Leland.
På motellet er rommene nettopp 
pusset opp. Det byr på 14 rom 
med moderne hotellstandard, 
men billigere enn på kjedehotel-
lene i Sandnessjøen. 750 kroner 
for et enkeltrom, 900 for dobbelt.

Full fart 
Til restauranten kommer kun-
dene ikke minst fordi det går fort.
– Vi har lokale kunder hele året. 
Om sommeren kommer turistene 
i tillegg, forteller Shewan Saleh.
Han er opptatt av å være rask og 
effektiv. – Spesielt med mat er 
det dårlig butikk hvis du ikke 
jobber selv og jobber hardt. Det 
er ikke som en snekker, som kan 
vente en måned med å slå opp 
en planke. Folk vil ha maten uten 
å vente, så vi må servere i full 
fart, sier han.
Leser du tilbakemeldingene fra 
kundene, er det ganske riktig 
tempoet mange av dem peker på. 

Tid til lunsj 
Noen mener at Napoli må være 
Norges raskeste. Har noen det 

ekstra travelt, får de service 
deretter. De som skal rekke en 
ferge, sier fra om det. Høst, 
vinter og vår, når de lokale 
lunsjkundene sørger for smekk-
fulle lokaler på dagtid, skal det 
gå an å gå fra jobb, parkere rett 
utenfor, få mat på bordet etter ti 
minutter og være tilbake på 
arbeid før halvtimespausen er 
slutt. Parkeringsplassene er en 
klar konkurransefordel: I sentrum 
er det ikke enkelt eller gratis å 
sette fra seg bilen rett utenfor 
spisestedene.
Større grupper, som bestiller på 
Napoli for å holde selskap eller 
markere en anledning, har bedre 
tid. Likevel skal de slippe å vente 
lenge.
Shewan Saleh slipper også å 
vente lenge. Det er han godt 
fornøyd med, og roser Samkjøps 
distriktssjef Jostein Gjermstad. 
– Det er en skikkelig service-
mann. Han sier aldri nei, og 
svarer uansett om det er dag 
eller kveld, sier han.

I Norge kan alle få resultater.  
Men du må jobbe for det,  
konstaterer Shewan Saleh.

Elias Ramiso (til venstre) og Bilend Tahir lager mat fra grunnen. Flatbiffen blir kuttet 
opp og marinert på eget kjøkken.

Han har arbeidet på restaurant siden han kom til Norge i 1999. De siste tolv 
årene har han drevet Napoli Restaurant & Motell i Sandnessjøen sammen 
med kompanjong Adem Teker. Det går bra, fastlår Saleh. Økende omset-
ning, overskudd og utvidelser.
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Shewan Saleh driver Napoli Restaurant & Motell sammen med Adem Teker.

Azad Mohammad tar imot gjestene hos siste skudd på 
Napoli-stammen, på Leland i Leirfjord.

Sandnessjøen Grill er GO2 grill-stedet i sentrum.

Napoli Restaurant & Motell har 
høstet heder for god drift.

De 14 rommene på Napoli er nyoppusset. 
Gjestene vil ha god standard og får det, 
konstaterer Shewan Saleh.

Medlems-
besøk

Ikke noe som minner om «billig 
motell» i den nyoppussede 
overnattingsdelen  
i Sandnessjøen.
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Av Georg Mathisen
Noen kommer, noen går – men 
kantinene består. – Nå har vi fire 
kantiner, forteller Aga. Hun er sjef 
og hovedeier i Aga Kantinedrift & 
Catering. Kantinene ligger rundt 
på Mo Industripark.

Jernverksområde
Etter at Norsk Jernverk ble 
ned   lagt, rommer parken over  
100 bedrifter og godt over 2000 
arbeidsplasser. Bedrifter kommer 
og går, og Aga har hatt flere 
kantiner. Men nå består virksom-
heten av tre kantiner med lunsj, 
én som har åpent også om 
kvelden og et bredt utvalg av 
cateringkunder.
– Det er ikke så veldig mange 
som driver med catering i Mo i 
Rana. Så har vi vel fått et godt 
rykte, konstaterer Torill Wæhre 
Aga. Hun og kollegene leverer 
mye tapas i helgene, men har 
både koldtbord, snitter, finger mat 
og trerettersmiddager på  
menyen. Sju ansatte, stort sett 
på deltid, sørger for maten.

Helt forskjellige
I de fire kantinene er kundene 
helt forskjellige. Her er hel- og 
halvoffentlige kontorarbeids-
plasser og tungindustri – fra 
NRKs lisensavdeling og Rana 
kommune til Glencore  
Manganese og Momek. Noen  
av de største har sine egne 
kantiner. Aga-kantinene er åpne 
for alle.
– Mo Industripark er flinke. De er 
en grønn, miljøvennlig bedrift 
som har vært flinke til å bygge 
opp området med for eksempel 

grøntanlegg, sier Torill Wæhre 
Aga, på vei i bil mellom kanti-
nene sine.
I Gulbygget, ikke langt unna E6, 
ligger selve festkantinen. Der byr 
Siv Bekkemellem Hagen på 
selvbetjent salatbuffé. I dag er 
det lasagne som er dagens rett.
– Her er det mange kurs, forteller 
Aga. Når hun gjør papirarbeidet, 
må hun forholde seg til helt 
forskjellige ønsker og krav fra 
forskjellige kunder – det krever 
sitt å holde styr på hvem som 
skal betale hva.
Kantinen i Gulbygget har utsikt 
over hele Mo, plass til 100, og er 
også stedet der julebordene 
arrangeres.

Sunne
– Jeg vet jo hva de er glade i, 
sier Lisa-Mari Aga. Datteren til 
sjefen bestyrer kantinen i  
Blåbygget like ved og har også 
mest kontorarbeidere på gjeste-
listen. Denne dagen har hun 
laget bacalao, selv om hun ikke 
er noen klippfiskfan selv.
– Folkene her er ganske sunne. 
De spiser en del salat og sånn 
mat. Men fredag er det panne-
kaker, og det tuller vi ikke med! 
understreker hun. Her er det 
også jevnlige møter, og rundt 30 
faste spisegjester.

Sultne
Hos Glencore Manganese er 
lunsjgjestene en helt annen 
gruppe. – Det går mye karbo-
nader, baguetter og egg og 
bacon. Noen skift er mer sultne 
enn andre, men de spiser godt 
og mye, forteller Lise Sjonbotn 

om de 15–20 faste spisegjestene 
med fysisk hardt arbeid.
Sentralverkstedet har den fjerde 
Aga-kantinen, og det er her mye 
av maten produseres. Karbona-
der og bacon stekes halvferdig; 
det meste som kan forberedes, 
skjer her.
– Selv om de har egen kantine til 
lunsj, kommer alle hit på middag, 
sier Brynhild Einvik. Hun holder 
tak i den daglige driften – Torill 
Wæhre Aga har full jobb i Bane 
Nor ved siden av å sørge for 
papirarbeidet for sitt eget 
 selskap.
– Celsa Armeringsstål har for 
eksempel egen lunsjkantine, 
men den er ikke åpen om 
etter middagen. Da kommer de 
hit, forteller Einvik. Sentral-
kantinen holder åpent til halv sju 
fire dager i uken, til fem på 
fredag.

Smilende
– Vi vet aldri hvor mange som 
kommer i løpet av en dag; det 
kan variere fra 40 til 150, forteller 

Kantiner for 
enhver smak

Medeier Brynhild Einvik gjør klar gulrot til  
kålrabistappe.

Fra industriarbeidere med blåsokker og stor appetitt til salatglade kontorfolk. 
Torill Wæhre Aga driver kantiner for alle.



9Samtalen nr. 2 2017

Medlems-
besøk

Lunsjgjestene til Lise Sjonbotn er sultne, arbeider fysisk 
hardt og spiser godt.

Torill Wæhre Aga driver kantiner rundt 
omkring i Mo Industripark.

Hos Siv Bekkemellem Hagen er det utsikt over Mo og plass til julebord og selskaper.

Aga Kantinedrift & Catering engasjerer hele familien: Torill Wæhre Aga 
har med seg datteren Lisa-Mari Aga på laget.

hun. Da gjelder det å ha logi-
stikken på plass og være effektiv: 
Når spisepausen bare er en 
halvtime lang og den halvtimen 
skal være rolig nok til at alle 
gleder seg til å komme i kanti-
nen, da må maten serveres 

raskt. – Det er jo sultne folk her, 
også, forteller Brynhild Einvik.
Felles for alle kundene i alle 
kantinene er at de får det de vil 
ha. – Når telefonen ringer, pleier 
vi å svare at «det fikser vi». 
Plutselig så må noen ha 50 

snitter i full fart – da kan vi ikke si 
nei. Vi lever jo av kundene, og 
dem skal vi møte med et smil, 
sier Torill Wæhre Aga.
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Av Georg Mathisen

Matsalget begynte med pølser 
fra en campingvogn i  
Holmestrand sentrum. Mer enn 
30 år senere er det burgere ved 
E18 på Grelland som gjelder. 
Men fremdeles heter selskapet 
Bilbjørn, etter grunnlegger, 
bensinforhandler og bilberger 
Bjørn Gustavsen.

Fra mai 
14. mai fikk rallystripene i svart 
og hvitt selskap av GO2-logo i 
rødt. Bjørn’s Gatekjøkken er 
ferskt tilskudd til kjeden.
– Det er en glede. Jentene som 
arbeider her, er så motiverte. Nå 
har vi vært her i 16 år siden E18 
åpnet, og hele tiden har vi stått 
alene. Det er veldig godt å ha fått 
noen i ryggen, sier Katherin 
Hansen, som er daglig leder på 
gatekjøkkenet.
Grelland utenfor Holmestrand er 
kjent område for E18-bilistene, 
med bensinstasjoner på begge 
sider og veikro som er bygd over 
motorveien. Men området er 
også kjent for problemer med 
tunnel- og brostengninger som 
har gitt de næringsdrivende null 
omsetning i perioder. I sommer 
er det tunnelene som har vært 
delvis stengt på grunn av ved-
likehold. – Det er trasig. Det er 
trafikken vi lever av, sier Hansen.

Sommerkunder 
Men det har gått bra likevel. 
Allerede i juni passerte  
Bjørn’s Gatekjøkken 1000 
signaturburgere på en måned. 

– Kundene er kjempefornøyde. 
Nå har vi fått inn mer kylling i 
burgerne, også – folk er mye mer 
åpne for det enn de har vært før, 
forteller Katherin Hansen. Hun 
har også tatt inn vegetarburger, 
som ikke er blitt det store ennå, 
og er i gang med å selge pizza.
Sommeren på E18 er mange 
faste kunder. Folk fra Oslo-områ-
det som har hytte i Vestfold eller 
på Sørlandet. – De sier «ha det» 
om høsten. Når de kommer igjen 
i mars og du husker hva de skal 
ha, blir det litt spesielt for dem, 
smiler hun.

Sammen med Shell 
Kundene som kommer nordfra 
og stopper på Grelland, ser 
Shell-stasjonen, som er godt 
skiltet, og Marché, som synes 
godt fordi den ligger over selve 
veien. Gatekjøkkenet ligger på 
den andre siden av bensin-
stasjonen, så du ser det ikke før 
du har rundet hjørnet.
– Skulle vi bygd nå, ville vi lagt 
det på andre siden. Vi slet litt til å 
begynne med fordi folk ikke fant 
oss. Men vi har fått dreisen på 
det nå, sier Mette Bekkeseth. 
Hun er daglig leder på Shell-
stasjonen, som også er en del av 
Bilbjørn. Bensinstasjonen og 
gatekjøkkenet er avdelinger i 
samme selskap.
– Vi har burgere inne på stasjo-
nen, også. Men vi håper  
kundene får smaken på alt som 
heter signaturretter, slik at de må 
ut på gatekjøkkenet, fastslår 
Bekkeseth.

– Ny giv 
Hun er også storfornøyd med 
medlemskapet i Samkjøps-
gruppen: – Det har gitt oss en ny 
giv, sier hun.
Sommeren er høysesong, og 
siden gatekjøkkenet ligger på 
sørgående side av veien, er det 
spesielt fredagene det er trafikk. 
Men søndagene er også gode 
dager.
– Så er vi jo ekstra «på» hvis det 
er storkonserter i Oslo. Da 
hender det vi har nattåpent. Ikke 
minst når det er hardrock; da 
kommer gutta og vil ha burger, 
forteller Katherin Hansen.
– Men vi har bommet noen 
ganger. Da Madonna hadde 
konsert, skulle alle bare ha salat 
og vann. Det var ikke noen 
suksess. U2, Metallica og 
Springsteen er bra – det er 
burgerfolk, smiler Mette  
Bekkeseth.
Selv om kylling og vegetar er på 
vei inn, så er det ikke tvil om at 
sunnhetstrenden kommer senere 
til E18 enn til Oslo. – Vi ser på 
oslofolk at når de kommer ut av 
byen, er det greit med både 
pølser og burgere. Det skal være 
real kost. Vi har mange trailer-
sjåfører her, også, og alle vet at 
der trailerne står, der er det god 
mat, sier Mette Bekkeseth.

Fant igjen motiva sjonen 
med GO2 grill
De kom inn i GO2 grill så sent som i mai, men er allerede nest størst i Norge 
på signatur burgere. – Det er godt å ha noen i ryggen og få motivasjon, sier 
Katherin Hansen på Bjørn’s Gatekjøkken.



Daglig leder Katherin Hansen ser at alle er blitt mer 
motiverte etter at gatekjøkkenet gikk inn i GO2 grill.

Mette Bekkeseth er daglig leder for Bilbjørn, der 
gatekjøkkenet og Shell-stasjonen er hver sin avdeling.

Softis er også en slager på Bjørn’s 
Gatekjøkken. Håkon Storvik er eneste 
hane i kurven blant åtte damer.

Fartsstriper har fått selskap av GO2-logo, 
og kjente retter er supplert med ny meny.
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Restaurantbygg med ”Take away”, 
til salgs i Meråker sentrum,  
Nord-Trøndelag.

Flott og velholdt restaurantbygg  
til salgs i Meråker.
Flere bilder og annen informasjon finner du på Finn.no eller hos Welde 
& Valstad eiendomsmegling AS tlf.: 74 84 08 80, 957 34 860
FINN-kode: 104606098
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Gondal Invest AS, 489  Oslo
Aksess & Daylight AS, 1540 Vestby
Munchies, 1607 Fredrikstad
Minemagasinet AS, 1672 KRÅKERØY
Solbyen Pizza, 1711 Sarpsborg
Dickens Halden, 1771 Halden
Corner Pub, 1809 Askim
Kjøkken & Bar, 1830 Askim
KOS, 1830 Askim
Folk, 1850 Mysen
Tigre Utleie As, 2074 Eidsvoll verk
Jøndal Gårdsbakeri, 2080 Eidsvoll
Dovreskogen Kafe, 2663 Dovreskogen
Kantine på TT, 2830 Raufoss
Buskerud Brød AS, 3041 Drammen
Dalen kiosk AS, 3041 Drammen
Champions grill og pizza, 3044 Drammen
Cafe Lalla, 3060 Drammen
GO2 grill Bilbjørn, 3089 Holmestrand
Avina`s Brasserie og Catering, 3430 Spikkestad
La Rosa Noresund, 3536 Noresund
Perleporten Geilo AS, 3580 Geilo
Sua Casa, 6530 Averøy
Aure Bil og Fritid AS, 6690 Aure
Den Gode Nabo Florø, 6905 Florø
Super Hero, 7013 Trondheim
Lille Thailand, 7030 Trondheim
Lerflaten Gård, 7036 Trondheim

Kids Fun, 7038 Trondheim
Bamboo, 7050 Trondheim
Hotell Koselig, 7200 Kyrksæterøra
Y & K Salomonsen, 7224 MELHUS
På hjørnet, 7300 Orkanger
Milano Restaurant, 7316 Lensvik
Glad kafe & bar AS, 7500 Stjørdal
Torget Grill, 7600 LEVANGER
Dounut House, 7717 Steinkjer
Cafe Røthe, 7800 Namsos
Bakkalandet Hotell, 7970 Kolvereid
Ferjekroa, 7970 Kolvereid
Værfast, 8006 Bodø
Panda City Nord, 8008 Bodø
Bodø Bakeri avd. Hunstad, 8022 Bodø
Boazovazzi - Reingjeteren, 8410 Lødingen
Neumanns Røykeri & Supperclub AS, 8445 Melbu
Bar Astrup, 8516 Narvik
Adam mat og vinhus, 8622 Mo i Rana
Helgeland Bakeri avd. Brønnøysund, 
8900 Brønnøysund
Angells Drosje, 9180 SKJERVØY
Fortauskafeen, 9325 Bardufoss
Kåre på Kaia, 9350 Sjøvegan
Skafferiet, 9360 Bardu
Hamnevik Handelsted, 9450 Hamnvik
Norkappferie, 9765 Gjesvær
Robin Food, 9845 Tana 

Nye medlemmer
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THE FIRST COGNAC OF ITS KIND

www.bache-gabrielsen.no

COGNAC MODNET PÅ FRANSK 
OG AMERIKANSK EIK

American Oak er fatlagret 2 år på eik fra 
Limousin og deretter tilbringer den minimum 
6 måneder i splitter nye Tennessee eikefat, 
noe som gir den en distinkt karakter fra den 
amerikanske eiken med de delikate tropiske 
aromaer i flott harmoni med brennevinets 
unike egenskaper.

Bache-Gabrielsen American Oak kan bestilles 
på varenummer; Vectura 143935, EPD 4785820 
og Vinmonopolet 7312801.



SAMKJØPSGRUPPENS 
BRANSJETREFF 2017 

22. - 24. august

Jörg Stehl  
med nytt om   

Samkjøpsgruppen Årets medlem ble 
Grillkroa på Oppdal

Spennende foredrag av  
Ole Petter Nyhaug fra OpinionKathrin Hansen, og Bjørns gatekjøkken 

nytt medlem i Samkjøpsgruppen og  

profilert som GO2 grill. Jan van der Burg fra Servicegrossistene

Bjarne Mosås, forteller om utviklingen og den 
eventyrlige veksten til Bodø bakeri. Trond Langrud fra ASKO 

Åshild Andreassen hos Service-
grossistene, fikk pris som årets  

serviceperson, og årets leverandør  
ble Jæder.



SAMKJØPSGRUPPENS 
BRANSJETREFF 2017 

22. - 24. august
BBQ party ved hotellet

Sightseeing og lunsj på 
kanalbåt



Omvisning, drinkmiksing og smaking i det flotte Bols akademiet.

Middag på the Waag
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Diplom-Is hever smaken 
med nye sauser
Mange har sin iskremfavoritt når de står foran  
isdisken og skal velge blant ulike smaker av kuleis 
eller softis med topping. Nylig lanserte Diplom-Is seks 
nye, spennende Royal sauser til cafe, isbar og 
restaurantmarkedet – som har slått godt an. 

I sommer lanserte Diplom-Is seks nye sauser.  
Sausene produseres i Norge og består av norske 
smaker som egner seg spesielt godt til Royal Softis, 
som er laget av fersk, norsk fløte.  
Sausene egner seg også godt til kuleis og andre 
desserter.

Markedssjef i Diplom-Is, Heidi Sandnes, ser fram til å 
kunne tilby en komplett smaksopplevelse til isglade 
nordmenn.

- Vi har jobbet mye for å få frem de beste smakene og 
gleder oss til å tilby en enda bedre smaksopplevelse 
med disse sausene. Blant de seks sausene finnes 
både klassiske varianter, friske smaker og sauser til 
dem som vil ha et hint av salt på tunga. Alle vil kunne 
finne sin favoritt, forteller Sandnes. 

I serien finnes en jordbærsaus med hele 34 prosent 
jordbær og en spennende saus med smak av mango. 
For de eventyrlystne tilbys også salt karamell og salt 
lakris, mens sjokolade favoritten finnes både som 
vanlig saus og saus som stivner på isen. 

De nye sausene kombinert med is fra Diplom-Is, som 
er laget på ekte norsk fløte, er en perfekt kombina-
sjon som dessert eller som is på farten.  

NYHET	  FRA	  NORREK	  DYPFRYS	  AS	  

	  
Krydret	  bønneblanding!	  
	  
Nå lanseres vår nye bønneblanding bestående av  
red kidneybønner, grønne soyabønner, brekkbønner,  
vårløk, linser og gulrot julienne. Alt smaksatt med litt  
olje og et velbalansert og aromatisk krydder!  
Blandingen kan nytes kald eller varm, til salat eller middag! 
Dette er et vegetarmåltid i seg selv, og et fantastisk bra  
alternativ til fredags-tacoen! Tin innholdet, rull det i en lefse, 
tilsett til salsa og rømme – og maten er klar til å nytes! 
 
Belgvekster inneholder store mengder med proteiner og  
kostfiber, og har blitt en del av den nye «supermaten».  
Anbefales! 
	  
Tilberedes fra dypfryst tilstand – raskt og enkelt!  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   - sunne råvarer til enhver meny!	  
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Santa Maria är ett ledande varumärke inom smaksättning, känt för ett brett sortiment av kryddor, Tex Mex, 
BBQ, Street Food och asiatiska matkoncept. Santa Maria grundades 1911 och har en lång och stolt historia, 
liksom en växande internationell publik. Idag säljs Santa Marias produkter i 34 länder i hela Europa. Santa 
Maria är en del av divisionen World Foods & Flavouring i Paulig Group, en internationell livsmedelskoncern 
som grundades 1876. Paulig Group har nästan 2.000 anställda i 13 länder och omsätter 917 MEUR (2016).   

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Santa Maria AB Argongatan 2D, PO Box 63, SE-431 21 Mölndal, Sweden 
Tel +46 31 67 42 00 | www.santamariaworld.com Business ID 556047-5658 
 WORLD FOODS & FLAVOURING DIVISION 

OF PAULIG GROUP 
 

  
 

Pressemelding 2017-06-26 
 

 

Santa Maria relanserer hele 
kryddersortimentet for Foodservice 
Sunnere, bedre for miljøet og mere brukervennlig. Santa Marias 
kryddersortiment for storhusholdningsmarkedet har fått en extreme 
make-over som lover stort. I ett og samme åndedrag relanseres i 
September totalt 172 produkter, hvorav mer enn 30 er 
krydderblandinger med forbedrede resepter, det introduseres et nytt 
sortiment av krydderblandinger helt uten tilsatt salt och den 
økologiske familien utøkes med 4 nye varianter.   
Santa Marias nåværende krydderforpakninger består av 1-liters plastbokser og 2-liters 
kartonger. Disse forsvinner nå og erstates av en 1-liters kartong som kalles for Taste Pack. 
Den har tydelige fargekoder for de ulike kategoriene, er lett å arbeide med og har et 
praktisk vindu slik at man enkelt ser inneholdet. På tale om innholdet; ingrediensene har 
også vært gjenstand for omfattende fornyelse.  
 
- Vi har gått gjennom og forbedret samtlige av våre produkter med fokus på både smak og 
helse. Med mindre salt, mindre sukker og færre tilsetningsstoffer vil vi inspirere våre 
kunder til å lage enda bedre og enda sunnere mat til sine gjester. Med et godt utvalg 
kvalitetskrydder og gode råvarer for hånden er det ingen grense for hvilke magiske smaker 
man kan skape, sier Göran Widler, Marketing Manager i World Foods & Flavouring 
division of Paulig Group. 
 
- Mange av våre kunder har et ønske om å redusere bruken av salt i sin matlaging. Derfor 
føles det helt rett å nå lansere et nytt sortiment med 6 krydderblandinger som er helt uten 
tilsatt salt, slik at kokken selv kan ha full kontroll på hvor mye salt som tilsettes, sier 
Göran Widler.  
 
 
 
 



NÅ SKIFTER SANTA MARIAS KRYDDER DRAKT OG RIGGER SEG FOR  
EN GRØNNERE FREMTID. OPPDAG NYE SMAKER OG KOMBINASJONER. 
LA DEG INSPIRERE AV VÅR NYE TASTE PACK - EN PERFEKT BLANDING 

AV BEDRE SMAK OG EN BÆREKRAFTIG VERDEN. 

    the Perfect  
   miX Of     
   & FUtuRe   



Med over 120 års erfaring i kjøttforedlingsbransjen  
er JÆDER Ådne Espeland AS en særdeles  

tradisjonsrik og kvalitetsbevisst  
leverandør av kjøttvarer til  
storhusholdningsmarkedet 

 

 
Tlf: 51 61 16 00  www.jaeder.no  

For mer info om produktene se www.marexim.noNYHETER!
Populære tradisjonelle mandelkaker i ny form.
Produsert for Marexim på spesifikasjon etter 

mangeårige tilbakemeldinger i markedet.
Glutenfri!

Mandelkake Suksess 
Epd: 4762688
Mandelkake Sjokoladekrem  
Epd: 4762712
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Mathisen  
Distr: Norsk 

Seriebyrå

FASIT

32



0,33 l boks 3x10 pack

0,50 l boks 6 pack

0,33 l flaske

0,33 l boks 6 pack

16932

55277

12332

12957

Ringnes Lite - Glutenfri

Ringnes Lite - Glutenfri

Ringnes Lite - Glutenfri

Ringnes Lettøl

0,50 l boks 6 pack

0,50 l boks 6 pack

0,33 l flaske

0,33 l boks 12 pack

0,50 l boks 6 pack

Ringnes Pilsner

Nyhet: Ringnes Ufiltrert

Ringnes Pilsner

Ringnes Pilsner

Ringnes Lite Mørk - Glutenfri

55280

16800

12330

55286

14882

Visste du at: den klassiske pilsen faktisk er den vanskeligste øltypen å brygge.
Den friske, rene smaken krever perfeksjon – hver gang. Som Norges største
bryggeri overlater vi ingenting til tilfeldighetene. Derfor kontrollerer vi
Ringnes pilsen 130 ganger før den havner i dine hender. Lidenskapen for øl
har kjennetegnet Ringnes helt siden starten i 1877.

VI GJØR ALT FOR Å BRYGGE DEN BESTE PILSEN FOR DEG. 

140 ÅR MED LIDENSKAP FOR ØL

Nytt design og ny Ufiltrert Økologisk Pilsner

AMUND RINGNES, GRUNNLEGGER 1877

Bestill via telefon 08852



Rundstykke fin 
Sandwino 60g
EPD 4854717
Ant pr krt 50 stk

Rundstykke grov 
Sandwino 70g
EPD 4854782
Ant pr krt 50 stk

Ostebolle 
75g
EPD 4854329
Ant pr krt 45 stk

Julestjerner 
ferdig rasket70g
EPD 4855870
Ant pr krt 70 stk

Croissant flerkorn 
75g
EPD 4849014
Ant pr krt 48 stk

Alpebrød med twist 
600g
EPD 4848883
Ant pr krt 16 stk

Landbrød gigant 
1,2kg
EPD 4851093
Ant pr krt 7 stk

Saftige og smakfulle
nyheter

www.lantmannen-unibake.no

• Årets juleprodukt    - hvetebolle i stjerneform• Enkel håndtering - god fortjeneste!• Lag julestemning for dine kunder

Toastbread soft rye & seeds 

Manhattan 580g

EPD 4758892
Ant pr krt 6 stk

Saftig, mykt og godt formbrød inspirert 

av USA. Bakt med rug og smaksatt med 

solsikke-, og melonkjerner. Ferdig stekt

og ferdig skåret skal kun tines.

Kokosrull singelpk 

35g
EPD 4855995
Ant pr krt 30 stk

En bestselger i ny drakt og 

med Hatting-logo! Tradisjonell 

kokosrull kommer i selgende 

display.

63%

17% 14%

0% 0% 57%



Les mer om Friele Cafitesse 
på friele.no, og kontakt oss i 
dag for å høre mer om Friele 
Cafitesse-konseptet!

* Lån av maskin betinger et årlig minimumskjøp av Cafitesse-kaffe 
fra 30 liter (ca 5.000 kopper à 1,5 dl)

Bli Ca� tesse-kunde NÅ!
– Ingen maskinleie, ingen bindingstid - Fri service

• Friele Ca� tesse-systemet
 gir velsmakende ka� e på
 en svært enkel måte

• Selvbetjente maskiner med
 rask ka� elevering

• Meget hygienisk system
 som krever minimalt med
 oppfølging 

• Alltid fersk! Ca� tesse er
 100% ren ka� e som ble
 konsentrert rett etter
 trakting. Vann tilsettes på
 bestilling direkte i maskin.

• Bredt utvalg varianter;
 lys, mørk, Utz-serti� sert og
 økologisk

• Maskin låner du
 kostnadsfritt* fra JDE
 Professional (tidligere
 Ka� ehuset Friele)

• Flere typer maskin dekker
 ulike kapasitetsbehov

• Ingen bindingstid, og ingen
 servicekostnad
 

E: NO-Salessupport@jdecoffee.com | T:  815 52 333



Hamburgerbrød grovt
91g
EPD 1610153
Diameter 12,3 - 13,5 cm
Ant pr krt 48 stk

Hamburgerbrød buffalo 
gourmet
90g
EPD 2620722
Diameter 12,3 - 13,5 cm
Ant pr krt 48 stk

Hamburgerbrød gour-
met
80g
EPD 2783215
Diameter 11,5 - 12,5 cm
Ant pr krt 60 stk

Hamburgerbrød Brioche
109g
EPD 4119210
Diameter 11 - 12 cm
Ant pr krt 48 stk

Hamburgerbrød Brioche 
glanset
63g
EPD 4517835
Diameter 11 cm
Ant pr krt 60 stk

Gourmetbrød 
fra Hatting

TRUE
burgers

TRUE BURGER
OPPSKRIFTER

GOURMET
BRØD

Oppgradert
meny

ØKT FORTJENESTE
Øk din fortjeneste ved å utnytte gourmet burgertrenden!

TRUE BURGERS er et utvalg av premium brød som hever smaken så vel som marginen. Fra brioche med 
deilig smørsmak og til surdeigsbrød alternativer. TRUE BURGERS gjør menyen din til “the real deal”.

Mer info på www.lantmannen-unibake.no

+
=

+

Hamburgerbrød Brioche Hamburgerbrød BriocheHamburgerbrød Brioche Hamburgerbrød Brioche Hamburgerbrød Brioche Hamburgerbrød BriocheHamburgerbrød Brioche 
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TORO Aspargessuppe 15 L
•  Mer av de gode ingrediensene
• Tilsatt urter
• Mer smak

TORO Bergensk 
fiskesuppe 13 L
•  Friskere smak

TORO Blomkålsuppe 15 L
•  Fyldigere og renere smak 

TORO Gul ertesuppe  
med Vossafår 8 L
•  Bedre smak
•  Med biter av Vossafår  

TORO Aspargessuppe  
pastøs 32 L
•  Mer og renere smak
•  Samme gode uttørrings  
 egenskaper

TORO Red Currysuppe 
11 L
•  Mer karakteristisk smak
•  Nå med gulrot julienne 
•  Bedre farge på ferdigvare

NYE OG BEDRE 
SUPPER

TORO 
Tomatsuppe 
kok & kjøl 15 L

TORO 
Kyllingsuppe 
17 L  

TORO 
Minestronesuppe 
16 L

NY OG  

BEDRE

NY OG  

BEDRE

NY OG  

BEDRE

Prov ogsa disse suppene :

NY OG  

BEDRE

NY OG  

BEDRE

NY OG  

BEDRE
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MANGE ULIKE KOMBINASJONER TIL ET 

PASTAMÅLTID MED HELE FAMILIEN!

Glutenfri pasta fra Barilla er laget av mais 
og ris, og smaker akkurat slik pasta fra  
Barilla skal smake – perfekt «al dente»!

Alle våre sauser og pesto er 100 % 
glutenfrie og helt uten konserveringsmidler. 
Våre røde sauser er laget med solmodne 
tomater fra Podalen i Italia.

Glutenfri pasta fra Barilla er laget av mais 
og ris, og smaker akkurat slik pasta fra  
Barilla skal smake – perfekt «al dente»!

NYHET
!

NYHET
!



JÆDER har suksess med sitt varierte hamburgersortiment!

Spør vårt dyktige salgsapparat om 
 hva som passer best til ditt konsept.

 

JÆDER 
 Ådne Espeland AS  

 jaeder.no 
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Smaksrik nyhet til dessertmenyen
Kundene kommer igjen og igjen på grunn av den gode smaken!

Relansert i mindre forpakning - 4x1 kg
Produkt   EPD-nr.
Frappe Caramel  4811154
Frappe Chocolate  4811162
Frappe Mocha  4811147
Frozen Lemonade  4811170
Blizz beger  4214060

Frappe lages enkelt 
1 målebeger Blizz frappepulver
1 målebeger lettmelk
210 gram isbiter
(målebeger får dere fra Laguna Produkter)

Bland alle ingrediensene i en blender til 
isen er helt knust. Server i et Blizz beger, 
gjerne med krem og saus hvis ønskelig.

Hva med å tilby en smak 
av sommer ut året? 

Deilig frisk Lemonade!
Kontakt oss i dag for en gratis smaksprøve.

Telefon: 33 07 85 01 
info@lagunaprodukter.no 

Bentsrudveien 8
3083 Holmestrand

 

Iskalde fristelser siden 1991 

drinks



Englands No. 1 Ginger Beer.Englands No. 1 Ginger Beer.

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

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

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

Alk. vol.: 
Krt. str.: 
Vecturanr.:

Alk. vol.: 
Krt. str.: 
Vecturanr.:

4,0 % 
12x50cl
135216
2793073

12x33 cl
4,0 %
139653
4452983

4,0 % 
12x33 cl
135216
2793081

0,0 % 
12x33 cl
135216

0,0 % 
12x33 cl
135217

CRABBIE´S 
GINGER BEER

CRABBIE´S
RASPBERRY

CRABBIE´S 
GINGER BEER

JOHN CRABBIE 
GINGER BEER

JOHN CRABBIE 
RASPBERRY

A L K O H O L F R I !

N Y H E T !



 Lilleborg leverer

Suma SmartDose™
Enkelt, smart og trygt
Rengjøring av alle kjøkkenoverflater med kun to produkter. 
Suma SmartDose™ kommer i innovativ emballasje  
som gir nøyaktig dosering hver gang.



Se sikkerhetsdatablad for øvrig informasjon om produkter:
 815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no

Høykonsentrerte produkter gir fl ere 
bruksløsninger, mindre avfall og håndtering

Kun to produkter ti l alle daglige rengjøringsoppgaver på kjøkkenet. 
Enkelt, plassbesparende og krever minimal opplæring.

Suma SD Multipurpose 
Cleaner D2.3 

Suma SD Bac D10
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SmartDose™ system
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V.nr: 7517318, EPD: 4474227

V.nr: 7517555, EPD: 4470407

Smartdose holder
V.nr: 1204041, EPD: 4538443

Smart
Doserer korrekt mengde produkt 
hver gang. Gir trygt rengjørings- 

og desinfeksjonsresultat, 
ingen overdosering og dermed 

reduserte kostnader. 

Enkelt
Produkt doseres med gult 

doseringshode med ikonbaserte 
instruksjoner for fylling i fl aske 

eller i bøtt e/kum.

Trygt
Forseglet fl aske med anti -drypp 

og patentert Spill-Tite hode 
reduserer risikoen for lekkasjer 

og kontakt med kjemien. 

Spar oppti l 16.000,-***

ved å velge SmartDose™ istedenfor 
0,75 L “klar-ti l-bruk” sprayfl asker

*** Kjøp av 1 stk SmartDose D2.3 sett  opp mot kjøp av 350 stk. 
sammenlignbart 0,75L “klar-ti l-bruk” produkt (snitt pris i marked)

1 = 350
SUMA D2.3 

1,4 L
“KLAR

TIL BRUK”
0,75 L

UNIVERSAL / GLASSPUSS 
350x 0,75 L
UNIVERSAL / GULVVASK 
56x 8 L
HÅNDOPPVASK 

56x 40 L

DESINFEKSJON 

140x 0,75 L
DESINFEKSJON 

20x 8 L

05
/1

7



UFILTRERT
Ringnes Ufiltrert er ufiltrert og økologisk, som 
gir en mer upolert smak. Pilsen er uklar fordi 
vi har beholdt rester fra humle, malt og gjær –
for en råere opplevelse. Samtidig er Ringnes 
Ufiltrert like forfriskende som du forventer at 
en Ringnes Pils skal være.

Lidenskapen for øl har kjennetegnet Ringnes 
helt siden starten i 1877. Vi gjør alt for å 
brygge det beste ølet for deg

ØKOLOGISK PILSNER

Fat 30l
Varenr: 16983
 
0,5L boks 6 pack
Varenr: 16800

Bestill via telefon 08852
eller uteliv@ringnes.no

UFILTRERT_AD_250x350_v2.indd   1 02/02/2017   11:56



Slåtto Marketing AS
P. B. 161 Leirdal, 1009 OSLO

Tlf. 23 28 84 00   Faks 23 28 24 01

HOFF SA
Bryggeveien 3-5

Tlf. 61 13 11 00   E-post: post@hoff.no

UFILTRERT
Ringnes Ufiltrert er ufiltrert og økologisk, som 
gir en mer upolert smak. Pilsen er uklar fordi 
vi har beholdt rester fra humle, malt og gjær –
for en råere opplevelse. Samtidig er Ringnes 
Ufiltrert like forfriskende som du forventer at 
en Ringnes Pils skal være.

Lidenskapen for øl har kjennetegnet Ringnes 
helt siden starten i 1877. Vi gjør alt for å 
brygge det beste ølet for deg

ØKOLOGISK PILSNER

Fat 30l
Varenr: 16983
 
0,5L boks 6 pack
Varenr: 16800

Bestill via telefon 08852
eller uteliv@ringnes.no

UFILTRERT_AD_250x350_v2.indd   1 02/02/2017   11:56



FOUNDERS 
PORTER 

FOUNDERS 
ALL DAY IPA 

FOUNDERS
DIRTY BASTARD 

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

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

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

6,5 % 
24x35,5 cl 
4220406
135523

4,7 % 
24x35,5 cl 
4045787
135521

8,5 % 
24x35,5 cl 
4220372
135479

BREWED FOR US.



FOUNDERS 
PORTER 

FOUNDERS 
ALL DAY IPA 

FOUNDERS
DIRTY BASTARD 

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

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

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

6,5 % 
24x35,5 cl 
4220406
135523

4,7 % 
24x35,5 cl 
4045787
135521

8,5 % 
24x35,5 cl 
4220372
135479

BREWED FOR US.

Høyere kvalitet & større sortiment!
Bortfall av spiseisforskriften, 1. januar 2016, gjør at 
Euroglaces code for Edible Ices gjelder i Norge.

Denne endringen innebærer blant annet at produktene ikke 
kan ha «kunstige aromaer» dersom produktet skal betegnes 
som for eksempel Vanilje fløteis. Brukes kunstig aroma, f. eks. 
Vanillin, må produktet benevnes Fløteis med vaniljesmak.  
Det samme gjelder pistasj eller andre smaker.

Vi ønsker at vår kuleisserie skal være vår beste iskrem, med de 
beste råvarene og av den ypperste kvalitet, og samtidig opp- 
fylle kravene i Euroglaces Code for Edible Ices. Vi har derfor 
oppgradert flere av våre klassikere med naturlige råvarer.

Under ser du en oversikt over våre oppgraderte kuleis-
varianter. Resten av vårt rikholdige kuleissortiment – samt 
herlig iskreminspirasjon – kan du oppleve på hennig-olsen.no.

S & B-N
 Reklam

ebyrå

NonStop

Oreo Daim Is

Cookie Dough

MELKEFRI!

Vår klassiske vaniljeis kun med 
innhold av naturlig vanilje fra 
Madagaskar og Tahiti. Fyldig 

og tung vaniljeis med ekte 
vanilje og eggeplomme.

PISTASJ KULEIS VANILJE KULEIS SITRON KULEIS SORBET MANGO
Pistasjis kun tilsatt ekte pistasj. 

Her er både farge og smak  
betydelig annerledes fordi det 

nå brukes ekte pistasj. Inne-
holder malte pistasjnøtter.

Sitron fløteis inneholder 
nå sitronjuice i tillegg 

til naturlig sitronaroma. 
Sitronjuicen gjør fløte-

isen enda friskere.

Søt og saftig mangosorbet 
med 27 % mango. Inneholder 

smaksrik Alphonso mango, 
der den naturlige og friske 
mangosmaken er bevart.

De samme gode, kjente smakene – nå 
med naturlig Bourbon-vanilje og naturlig 
vaniljeekstrakt. Vaniljeisen i kuleisene har  

fått en mer fyldig og naturlig smak.

ØKT INNHOLD AV NATURLIG BOURBONVANILJE 
OG NATURLIG VANILJEEKSTRAKT



FOR HVER SOLGTE SOFTIS I NOVEMBER, GIR 
HENNIG-OLSEN IS ÉN KRONE TIL

Det smaker alltid med en…

STØTTEN GÅR TIL FORSKNING OG PROSJEKTER MED FOKUS PÅ MENNS HELSE.
LES MER PÅ NO.MOVEMBER.COM

S & B-N
 Reklam

ebyrå



Bestill via tlf 08852 eller uteliv@ringnes.no 

VELKOMMEN TIL DE GODE
SMAKSOPPLEVELSENE

Perfekt sammen med 
skalldyr, hvit fisk, 
pizza, pasta, kylling, 
svin, spekemat og 
milde oster.

30 l fat / tank
Varenr: 55137
EPD: 4380879

FRYDENLUND
PILSNER

Perfekt sammen med 
stekt / grillet kjøtt, 
svin, storfe, rød fisk, 
fårikål, tomatretter, 
pizza og ost.

30 l fat / 0,30 l flaske
Varenr: 55008 /12324
EPD: 4380788 /4081246

FRYDENLUND
BAYER

Perfekt sammen med 
storfe, vilt, dessert
og ost.

0,33 l flaske
Varenr: 16789
EPD: 4678850

FRYDENLUND
BOKKØL

Perfekt sammen med 
stekt / grillet kjøtt, 
hamburger og ost.

0,33 l flaske
Varenr: 12325
EPD: 4081238

FRYDENLUND
PALE ALE

Perfekt sammen med 
lyst kjøtt som svin, 
kalkun, kylling, pizza
og ost.

0,33 l boks 6 pack
Varenr: 16626
EPD: 4707121

FRYDENLUND
FATØL EXPORT



Sammen 
øker vi din 

lønnsomhet

EN DEL AV HIP –HORECA INNKJØPSPARTNER


