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blitt til 227 flasker flytende
frukt, og om landbrukshøyskolens eget fruktpresseri som
var overlesset med ordre.
Den klare, ﬁne eplesaften ﬁkk
mye skryt av Misvær.
Professorens oppfordring til
å etablere et nytt fruktpresseri
1936
i området falt i god jord.
En komité med pakkhusformann Solberg, Ingeborg
Haug, fylkesgartner A. Moen
og herredsgartner Kr. Garseg
sørget for å få driften i gang.

1972

I april året etter ble Askim
Frukt - og Bærpresseri
etablert som andelsselskap,
kun for folk i lokalmiljøet.
Prisen på andelen var 25
kroner. Høsten 1936 ble den
første eplesaften tappet fra
anlegget. Askim Frukt- og
Bærpresseri var nå landets
første private produsent av
epledrikk.
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Askim Frukt- og Bærpresseri blir
etablert som andelslag, og på høsten
blir den første eplesaften tappet.
Vi var nå landets første private
produsent av epledrikk.
Frøken Ruth Skallerud var
den første bestyreren.

Walter Ljunggren tar over ledelsen,
og med hans interesse for teknisk
utvikling kom også forbedringen som
ﬁkk fart på produksjonen.

Askim Frukt- og Bærpresseri ﬂytter
inn i nybygde lokaler på Gurud.
Produksjonen ble oppgradert med
hydraulisk pakkpresse, manuell
ﬂaskevaskemaskin og halvautomatisk
rundfyller.

Kapasiteten øker vesentlig og vi
tar imot større mengde bær til
produksjon av sukrede bærsafter,
noe som resulterte i ﬂere mottak på
Østlandet. På slutten av 60-tallet
gikk presseriet til anskaffelse
av truck, paller, plastkasser
og helautomatisk ﬂaskepakker
som bidro sterkt til å bedre
arbeidsmiljøet.

Ivan Ljunggren tar over lederansvaret etter faren, Walter
Ljunggren. Samme år står
et nytt fabrikkbygg klart til
innﬂytting i Hurrahølet, der vi
fortsatt holder til i dag.

På 80-tallet begynte vi å tappe for
ﬂere mineralvannsbedrifter, blant
annet Ringnes, som solgte eplemosten
med egne etiketter. Eplesesongen
var en hektisk tid, og mange husker
de lange køene om høsten. Dette var
et velkjent fenomen, og gamle E18
ble i perioder stengt på grunn av all
traﬁkken til bærpresseriet.
I 1983 og 1991 foretok vi to nye
byggetrinn, og har i dag et fabrikklokale på 11.000 m2.
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Etter ﬂere år med ulike forsøk, ble
Norges første kaldpressede rapsolje
lansert i dagligvarehandelen.
Vi er nå landets største fremstiller
av kaldpresset rapsolje, basert på
rapsfrø, dyrket på Østlandet. Vi
presser frøene og tapper totalt over en
halv million ﬂasker av merket Odelia,
og vår egen kaldpressede rapsolje,
hvert år.

Odelia rapsolje blir lansert i
samarbeid med Norsk Matraps.

Vi lanserer råsaft av krekling og
blåbær under navnet Ritni.
Flasken er utstyrt med doseringsanvisning, og det er mellom
200-400 bær i en dose.

Det ble lansert en ny gaveeske
innenfor bedriftgavesegmentet.
Med esken og gavekurvene etablerte
vi oss som en attraktiv leverandør av
(jule-) gaver.

Hvert år er mer enn 30.000 kunder
innom fabrikkutsalget i Askim. Våren
2011 åpnet vi derfor en helt ny,
spesialinnredet butikk med komplett
utvalg av alle produktseriene våre.
Samtidig lanserer vi en museumsavdeling hvor gamle og nye kunder
kan oppleve historien vår, og lære om
produksjon og produkter fra 1936
og frem til idag, gjennom bilder og
dokumentasjon.

I februar lanserte vi vår nye
produktserie Årgang Askim, et
premiumprodukt vi er stolte av.
I september relanserte vi vår
kaldpressede rapsolje i ny ﬂaske
med hellekork og nytt design.

2007
Astrid Lier Rømuld blir ansatt
som ny daglig leder.

2019
Vi lanserte ny gelé og syltetøyserie.
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Helse i hver dråpe
Askim Frukt- og Bærpresseri har presset
kvalitetsfrukt og bær til safter, mos og geléer i
generasjoner. Vi har alltid vært opptatt av rene
produkter, fremstilt på tradisjonelt vis fra gode,
modne råvarer. Varme flasker, varm saft og
korken på umiddelbart etter at saften er tappet
bidrar til å bevare den gode smaken, aromaen
og kvaliteten. Produktutvikling har resultert i
gode, klassiske kvalitetsprodukter av bærsaft
og eplesaft, fremstilt av friske, rene råvarer.
Takket være streng kvalitetskontroll og dyktige
medarbeidere har vi lykkes med å få en solid
plass i markedet. Opprinnelse, tradisjoner og
vårt gode rykte er viktig for oss.

Siden 1936 har vi tappet kvalitetssaft på våre velkjente glassflasker. Vi følger hagens sesonger og i juni mottar og presser vi
rabarbra, i august åpner vi mottak av bær og lager saft, gelé og
syltetøy. Eplemottaket åpner vanligvis i midten av september
og avsluttes mot slutten av oktober.

•
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Bringebærsaft

Solbærsaft

Råsaft av solmodne og friske
bringebær, tilsatt sukker
som fremhever den gode smaken.
Passer godt til grøt, desserter
og som kald, frisk drikke.

Ren råsaft av solmodne,
vitaminrike solbær. Tilsatt
sukker som fremhever den gode
smaken. Passer godt både som
kald og varm drikke.

EPD: 2890937

EPD: 2890861

0,7 L

0,7 L

12 stk pr kartong

Rips- &
bringebærsaft

Populær Eplemost
Det aller første saftproduktet til Askim Frukt- og Bærpresseri var eplemosten. Den rene, gylne og usukrede eplesaften
var ettertraktet den gangen, men er minst like populær i dag.
Den runde smaken skyldes at vi er ekstra nøye med å velge ut
søte, modne råvarer som skal bli til eplemost og andre råsaftprodukter. Før eplene presses til fruktsaft blir de veid, sortert
og vasket. Eplesaften sentrifugeres og ﬁltreres til klar og gyllen
eplemost. Graden av modenhet avgjør riktig aroma og farge.

Eplene er modne når de kan deles enkelt, og har brune steiner.
Mellom 70 og 80 prosent av eplene vi presser blir til råsaft.
Eplemosten vår er ikke tilsatt sukker eller konserveringsmidler.
Dette er «epler rett på ﬂaske».

Ren råsaft av syrlige rips og
solmodne bringebær tilsatt sukker
som fremhever den gode smaken.
Passer godt til grøt, desserter
og som kald, frisk drikke.

12 stk pr kartong

Rabarbrasaft
Ren råsaft av ferskpresset
rabarbra tilsatt sukker gir en frisk
og god smak. Saften smaker godt
blandet med kaldt vann og isbiter.

EPD: 2890929

EPD: 4910329

0,7 L

0,7 L

12 stk pr kartong

12 stk pr kartong

Eplemost klar

Eplemost m/fruktkjøtt

Kirsebærsaft

Blåbærsaft

Eplemosten er ﬁltrert, ren, usukret
og klassisk råsaft fra norske, friske,
saftige epler med den gylne fargen vi
er så kjent for. Kan blandes med litt
vann eller kullsyrevann for en mildere
smak. Drikkes kald, når som helst.
Ideell til smoothies sammen med
oppskåret frukt.

Ren råsaft av friske, saftige epler
med litt fruktkjøtt som fremhever
den gode eplesmaken. En ekte
epledrikk med mye smak av epler.
Ypperlig som ingrediens til sunne
smoothies, og til matlaging.

Ren råsaft av ferske kirsebær
tilsatt sukker som fremhever den
gode smaken. Passer godt til grøt,
desserter og som kald,
frisk drikke.

Ren råsaft av viltvoksende blåbær,
full av vitaminer og
antioksidanter. Inneholder sukker
som fremhever den gode
smaken. Passer godt både som
kald og varm drikke.

EPD: 2890663

EPD: 2890671

EPD: 2891026

EPD: 2890895

0,7 L

0,7 L

0,7 L

0,7 L
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S Y L T E T Ø Y
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Jordbærsyltetøy

Blåbærsyltetøy

Et friskt syltetøy med hele bær og
drømmen om norsk sommer.

Blåbærsyltetøyet du ikke
glemmer så lett! Alle vil ha deilig
blåbærsyltetøy på pannekakene?

Godt som pålegg, dessert eller på
frokostblandingen.

EPD: 5224852

EPD: 5224845

370 g

370 g

8 stk pr kartong

8 stk pr kartong

Bringebærsyltetøy

Rørte Tyttebær

Bringebærsyltetøyet vårt er kokt
slik vi liker det, et velsmakende
syltetøy fullt av norske solmodne
bringebær.

Et luftig og velsmakende syltetøy,
en av våre bestselgere. Perfekt
til kjøttmiddagen og godt som
pålegg.

Godt som pålegg, til dessert eller
på frokostblandingen.

EPD: 5224779

EPD: 5224910

370 g

360 g

8 stk pr kartong

8 stk pr kartong

Appelsinmarmelade

I Norge har vi lange tradisjoner for å lage syltetøy, og vi kan tilby
et bredt produktspekter av forskjellige typer. Vi har også nydelige
geléer som passer like godt til varm mat som på brødskiva.

Frisk appelsinmarmelade av den
engelske typen – søt og bitter på
en gang, akkurat slik kjennerne vil
ha den.

EPD: 5224753
400 g
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Relansert
i 2019 med
mer bær og
mindre sukker!

8 stk pr kartong
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Tips
Brie eller blåmuggost med solbærgele er himmelsk godt og bør testes ut.
Geléene kan også brukes som smakstilsetter middagssausen! Ripsgele
gir en syrlig og god sødme når den
smelter inn i sausen. Prøv selv!

Eplegelé
Geléen er laget av ren råsaft
fra modne, friske epler tilsatt
sukker som fremhever den runde
smaken. Geléen passer godt som
tilbehør til ost, kjøtt, vilt og som
friskt pålegg. Et stykke ost med
litt eplegelé smaker himmelsk.

EPD: 5224886
250 g

8 stk pr kartong

Ripsgelé
Geléen er laget av ren råsaft fra
friske, modne ripsbær tilsatt
sukker som fremhever den syrlige
og runde smaken. Passer også
godt til viltkjøtt, til all ost og som
friskt pålegg.

EPD: 5224878
250 g

8 stk pr kartong

Solbærgelé
Geléen er laget av ren råsaft fra
søte, modne solbær, tilsatt sukker.
Glimrende følge til vilt, kjøtt,
patéer og all slags ost, og gjerne
som friskt pålegg.

EPD: 5224936
250 g
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S M Å F L A S K E R

Drikkeklare småﬂasker 0,33 liter
Most av eple og rødbete, Most av eple og gulrot, Eplemost,
Bringebærsaft og Eplemost med fruktkjøtt,
Våre småflasker er perfekte for spisesteder, i barnebursdager, eller på events. Hva med å ha
med et par flasker i piknik-kurven eller i sekken når du skal ut på tur? Friskt og leskende for
både store og små. Flasken har skrukork.
MOST AV EPLE OG RØDBETE: Most av norske
epler, rødbete, ingefær og lime er en sunn og
smakfull grønnsaksmost laget på den tradisjonelle
måten vi er så kjent for - helt uten sukker og andre
tilsetningsstoffer.
MOST AV EPLE OG GULROT: Most av norske epler
og gulrot er en sunn og smakfull grønnsaksmost
laget på den tradisjonelle måten vi er så kjent forhelt uten sukker og andre tilsetningsstoffer.
EPLEMOST: Filtrert råsaft av friske, saftige epler.
Klassisk eplesaft med den gylne fargen vi er så
kjent for.

EPD: Most av eple og rødbete
EPD: Most av eple og gulrot
EPD: Eplemost
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4872214
4872198
2890994

BRINGEBÆRSAFT: Det er lite som slår bringebærsmaken, og i vår drikkeklare variant kjenner man den
søte gode smaken.
EPLEMOST MED FRUKTKJØTT: Uﬁltrert råsaft av
frisk, saftige epler høstet I Norge. Fruktkjøttet fremhever den gode eplesmaken.

0,33 L
12 stk pr kartong
EPD: Bringebærsaft
EPD: Eplemost med fruktkjøtt

2891984
4916557
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A S K I M

C I D E R

Askim Cider
Fersken, eple og pære
Gjør litt mer
stas på anledningen
Askim Cider hører med på festbordet.

Askim Cider er forfriskende alkoholfri drikke med kullsyre, som ﬁnnes i
smakene Fersken, Eple og Pære.
Med våre Ciderprodukter kan du gjøre litt mer stas på hvilken som helst
anledning. De friske smakene gjør at de lett passer året rundt, alt fra
festhøytider til en varm sommerkveld. Perfekt som velkomstdrikk.

EPD: Fersken Cider
EPD: Eple Cider
EPD: Pære Cider
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2890853
2889657
2890689

0,7 L
12 stk pr kartong
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Å R G A N G

For de litt ﬁnere
anledningene
Askim Årgang er utviklet med tanke på å kunne
bli det beste alkoholfrie alternativ til god mat.
Hvert år vil nye varianter av Årgang Askim gi deg
nye smaksopplevelser. Hver årgang er forskjellig
akkurat som hver sommer er det. Men det
som er felles for Årgang Askim er at balansen
mellom smakene er utviklet for å bli det beste
selskap til god mat.

2. plass
Norges Beste
Eplemost
2018

GOD MAT BLIR ENDA BEDRE
MED ÅRGANG ASKIM!

Årgang Askim

Gravenstein, Aroma, Eple & Aronia og Summerred
GRAVENSTEIN: Gravenstein er en gammel eplesort som ﬁnnes både som gul og rød
gravenstein. Eplene høstes i slutten av september og inn i oktober og er store og
saftige med en tydelig aroma. Askim Gravenstein har rund sødme og mye fylde og
passer godt til både lyst og mørkt kjøtt, ﬁsk og skalldyr. Årgang Askim Gravenstein
2018 ble tildelt 2. plass i konkurransen «Norges Beste Eplemost 2018».
AROMA: Eplene i denne eplemosten er høstet tidligere for å få ønsket syreinnhold.
Årgang Askim Aroma Eplemost er frisk og aromatisk med tydelig eplesmak. Den er
fyldig og delikat og passer godt til lyse matretter som torsk, kalv, lam, svin og kylling.
EPLE & ARONIA: Det perfekte rødvinsalternativet. Vi har håndplukket, presset og
ﬁltrert de beste norske eplene og tilsatt ren råsaft av Aropniabær. Det gir Årgang
Askim Aronia en klar rødfarge, kraftig smak og en god balanse mellom bittert og
fruktsødme. Denne eplemosten passer til rødt kjøtt, grillmat, spekemat, grillet ﬁsk
og til ostefatet.
SUMMERRED: Det perfekte hvitvinsalternativet. Eplene i denne eplemosten er
håndplukket, presset og ﬁltrert for å få den klare og gylne fargen. Årgang Askim
Summerred har en balansert syre med delikat og søtladet smak. Den passer godt til
sushi, sjømat og skalldyrretter og som aperitif. Årgang Askim Summerred 2018
vant «Det Norske Måltid».
Serveringstemperatur: 8-10 gr.

EPD:
EPD:
EPD:
EPD:
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Summerred
Eple & Aronia
Aroma
Gravenstein

4318333
4318101
4317970
4872164

0,75 L
6 stk pr. kartong
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R I T N I

Naturen vet best
Viltvoksende bær er en viktig nøkkel
til bedre helse, men få tar bryet
med å plukke bærene selv. Siden
naturen aldri lar seg kopiere, får
du ikke samme virkning om du tar
antioksidanter i pilleform. Flere studier
har vist at det er bæret i seg selv, og
blandingen av mikronæringsstoffene
som gir helseeffekten, og ikke bare
antioksidantene alene. Vi lar naturen
produsere våre antioksidanter, fordi
den vet best.
Bær som vokser vilt i kalde og arktiske
strøk med lange, lyse sommerdager og
mye sol blir ekstra næringsrike. Den blå
fargen fungerer som pigment mot lyset
og solen. Jo sterkere blåfargen er, desto
flere antioksidanter inneholder bærene.
Jordsmonn og klima innvirker også på
mengden antioksidanter.

Ritni - råsaft av viltvoksende blåbær
Ritni er ren presset saft av blåbær, uten sukker eller andre tilsetninger. Det er
ca. 200 friske bær i en dose, nok til å utrette små mirakler hver dag. Flasken
har målestreker som viser hvor mye råsaft du trenger daglig. Dermed er det
lett å få i seg riktig mengde.
Bærene plukkes før den første frosten, mens de er på sitt mest næringsrike. Bærene
fryses straks, slik at de gode egenskapene ikke forringes. Ritni er det samiske navnet
for den første frosten om høsten. Råsaft av blåbær smaker like friskt. En ypperlig
måte å starte dagen på.
Ritni er bær rett på flaske. Råsaften smaker friskt, naturlig og syrlig som når du
plukker og spiser blåbær fra bærriset. Smaken er kanskje uvant skarp i starten,
men det betyr bare at råsaften er helt ren, ekte og naturlig. Blåbær er proppfulle av
antioksidanter, mineraler og sporstoffer.

EPD: 4719712
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R A P S O L J E

Rapsfrø
Rapsfrøene brukt i vår olje er dyrket
på Østlandet. På forsommeren pryder
rapsen åkrene med sin knallgule
farge. Når planten avblomstrer,
dannes små svarte frø i en belg som
treskes på sensommeren når de er
modne. Vi presser frøene til ren og
naturlig rapsolje.

Planteolje fra
Østfolds solrike
landskap!

Kaldpresset Rapsolje
Naturlig og sunn planteolje laget av norske rapsfrø. Kaldpresset rapsolje er
en sunn og hjertevennlig planteolje med et allsidig bruksområde. Rapsolje
egner seg godt til baking, i dressinger, til marinering, pesto og steking ved
lave temperaturer.
Askim Frukt- og Bærpresseris kaldpressede rapsolje inneholder over 90 % av de
sunnere enu- og flerumettede fettsyrene, blant annet omega-3. Erstatter du mettede
fettsyrer med umettede, reduserer du kolesterolet. Høyt kolesterol er en risikofaktor i
utviklingen av hjerte- og karsykdommer. Rapsolje inneholder de essensielle fettsyrene
Alfalinolensyre og Linolsyre, som vi trenger i vårt kosthold.
Foto: Shutterstock.com

Ved kaldpressing av raps bevares næringsstoffene i oljen som E-vitamin og
plantesteroler.
Flasken har praktisk hellekork og målestreker for desiliter på baksiden.

EPD: 4350294
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500 ml - 6 stk pr kartong
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Naturlige råvarer
smaker best

Askim Frukt- og Bærpresseri AS
Osloveien 93, 1815 Askim
Tlf: 69 81 98 00

post@afb.no
www.afb.no
www.ritni.no

Følg oss på:
facebook.com/askimfruktogbaer
Instagram: @askimfruktogbaer

