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Thomas Mythe, Kokkelandslaget junior

Å lage fantastisk mat er en kunst 
som krever konsentrasjon, om- 
tanke og kreativitet. Ikke minst 
krever det gode råvarer. Ved å  
være sponsor til kokkelandslaget, 
støtter vi både faget og fag- 
personer som gir gode matopp- 
levelser hver eneste dag.
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Thomas Mythe, Kokkelandslaget junior

Å lage fantastisk mat er en kunst 
som krever konsentrasjon, om- 
tanke og kreativitet. Ikke minst 
krever det gode råvarer. Ved å  
være sponsor til kokkelandslaget, 
støtter vi både faget og fag- 
personer som gir gode matopp- 
levelser hver eneste dag.

Vi starter året med flere gode nyheter hos 
ASKO Servering. Vi har kyllingprodukter som 
strimlet kyllingfilet fra Nortura PROFF og 
kyllingburger fra Matbørsen. Vi kan nå også 
tilby produkter fra Ringnes som Pepsi Max og 
Pepsi Max Lime. 

Haugen-Gruppen gir oss påfyll til den asiatiske 
menyen med steambuns, dumplings og deilige 
sauser. Her er det bare å bruke fantasien!

Vi håper du finner inspirasjon og produkter til 
din meny i årets første Kampanje.

Nytt år, ny meny!
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ASKO ØST AS, Vestby, tlf 64 95 00 00
ASKO HEDMARK AS, Brumunddal, tlf 62 34 74 00
ASKO OPPLAND AS, Leira, tlf 61 36 48 00
ASKO AGDER AS, Lillesand, tlf 37 27 30 10 
ASKO ROGALAND AS, Stavanger, tlf 81 52 25 20
ASKO VEST AS, Bergen, tlf 55 10 91 00
H.I. GIØRTZ SØNNER AS, Eidsnes, tlf 70 19 81 00
ASKO MOLDE AS, Molde, tlf 71 24 19 00
ASKO MIDT-NORGE AS, Trondheim, tlf 72 82 00 00
ASKO NORD AS, Tromsø, tlf 77 64 12 00

Ansvarlig utgiver: 
ASKO NORGE Servering

Design og produksjon: 
Matbyrået Impuls
www.impuls.no, tlf 33 37 97 30

ASKO Kampanje er trykket på miljøvennlig papir 
som tilfredstiller Svanemerkets miljøkrav.
ASKO tar forbehold om trykkfeil.

Kampanjerabatter gjelder fakturerte 
bestillinger i kampanjeperioden.
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Prior Strimlet kyllingfilet rå, singelfryst 
Fryst, 5,0 kg
Singelfryst strimlet kyllingfilet er praktisk og besparende. Du kan ta opp 
til tining akkurat den mengden du trenger og får dermed mindre svinn. 
Kyllingfilet er rent, magert og kan brukes til en mengde retter.

Nortura PROFF

Rabatt: 15%

Prior Kyllingkarbonader pannestekt 70g
Fryst, 5,0 kg
Prior Kyllingkarbonader har et hjemmelaget preg, med fast og saftig 
konsistens. Karbonadene passer perfekt til både lunsj og middag. Servér 
gjerne rikelig med grønnsaker til. God smak – sunt og godt.

Nortura PROFF

Rabatt: 15%
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Prior Kyllinglår rå
Fryst, 5,0 kg
Kyllinglår har en fin porsjonsstørrelse, og kan serveres enkelt og tradis-
jonelt – eller gjøres mer ut av med spennende tilbehør. Kylling er magert og 
passer svært godt med mange ulike smaksretninger. 

Nortura PROFF

Rabatt: 15%

Prior Wiener av kylling og kalkun 57g
Fryst, 5,0 kg
Wienerpølser er et populært innslag på menyen, for både store og små. 
Prior wiener er et sunnere alternativ, laget av kylling og kalkun. Server 
gjerne med grovt pølsebrød eller salat. 

Nortura PROFF

Rabatt: 20%
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Slåtto Kyllingkjøtt Gyros, Strimlet. 
6 stk x 1,2 kg
Slåtto Marinert gyroskjøtt av kylling er ferdig strimlet og smaksatt med 
«genuin» smak av Hellas. Kan serveres i wraps, på pizza eller i gyrosbrød. 
Passer utmerket sammen med vår Tzatziki.

Slåtto

Rabatt: 10%

Matbørsen Kyllingburger
4 poser à 1,2 kg
En god og sunn burger som vil falle i smak hos de fleste. Inneholder kun 
7% fett, men er allikevel en saftig og smakfull burger med over 80% kylling-
kjøtt. Tilsatt ramsløk og chili, og er god til middag, sandwich eller burger.

Matbørsen AS

Rabatt: 10%

Mydland Bacon 400 g skåret
4 stk x 400 g
Bøkerøkt kvalitetsbacon fra Mydland. Skåret i delikate skiver i 400 g
forpakninger.

Mydland AS

Rabatt: 10%
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HOFF Potato Logs
6 poser à 1 kg
Små, friterte kaker av raspet potet og krydder, formet som små “totter”. 
Produktet er også kjent som Potato Puffs eller Tater Tots i USA. Serveres til 
kjøtt- og fiskeretter eller som «Loaded Logs».

Norsk Storhusholdning/HOFF

Rabatt: 10%

HOFF Potetbåter med skall
4 poser x 2,5 kg
Velsmakende potetbåter, som er et viktig innslag i NSH’s menysatsing 
”Det lille extra”. HOFF Potetbåter med skall, servert som en “Meatlover-rett” 
smaker himmelsk!

Norsk Storhusholdning/HOFF

Rabatt: 10%

TORO Fisk m/Sitrontopping 130 g
36 stk
Saftig stykke hvit fisk med smakfull topping av sitron, gressløk og paprika. 
100 g fisk og 30 g topping. Passer glimrende både til tallerken- og 
gastronormservering!

Orkla Foods Norge

Rabatt: 10%

Prior Kokte skrelte egg i lake, str. M
Fersk, 3,7 kg
Priors ferdig kokte egg er tidsbesparende og er alltid perfekt kokt. Egg er 
rimeligere enn andre pålegg og mange andre ingredienser. Passer godt til 
snitter, supper, salater, pasta og alle typer påsmurt.

Nortura PROFF

Rabatt: 10%
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Wrap fin 30 cm
144 stk x 92 g 
Saftig, myk og stor wrap. God på smak og meget fleksibel å jobbe med. 
Fylte wraps blir mer og mer populært for de som ønsker mindre brød.

Lantmännen Unibake

Rabatt: 10%

Wrap ekstra grov 30 cm
144 stk x 92 g 
Ekstra grov wrap som også er nøkkelhullsmerket. God på smak og 
fleksibel å jobbe med. Fylte wraps blir mer og mer populært for de 
som ønsker mindre brød.

Lantmännen Unibake

Rabatt: 10% 98% 0%

Stabburet Pizzabunn 
Gastronorm 720 g
7 stk 
Forstekt superluftig pizzabunn. 
Helgastronorm, enkel og sikker i 
drift.

Orkla Foods Norge

Rabatt: 10%

Stabburet Pizzabunn 
Gastronorm m/saus 
& ost 1,2 kg
6 stk
Forstekt superluftig pizzabunn med 
ost og saus. Helgastronorm, enkel 
og sikker i drift.

Orkla Foods Norge

Rabatt: 10%
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El Paradiso gul chili skivet
12 stk x 793 g
Deilige gule chili med passe hete. God crunch og gir mulighet for fargespill. 
Passer perfekt til pizza, tex-mex og salat.

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Happy Buddha 
Steambuns 80 g
60 stk x 80 g   
Klassiske kinesiske steambuns som er frosne og klare for tilberedning. 
Perfekt både for å gjøre street-food mer autentisk, eller som bruk i asiatisk 
fusion eller cross-over. 

Haugen-Gruppen

Rabatt: 20%
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Happy Buddha Steambuns 40 g
12 stk x 14 stk   
Steambun 40g har samme form som Happy Buddha 80 g. Passer også bra 
til sliders eller tradisjonell porkbelly.

Haugen-Gruppen

Rabatt: 15%

Happy Buddha Baozi Hoisin and
6 x 800 g
Ekte, kinesisk dumpling. Baobrød fylt med Hoisin duck og lukket med 
knute. For første gang over grossist i Norge. Autentisk asiatisk bestselger. 

Haugen-Gruppen

Rabatt: 15%

Happy Buddha® 
«Simply Delicious»
Moderne og klassiske produkter 
fra Sørøst-Asia med fokus på 
Thai og kinesisk mat. Produk-
tene har rene råvarer av høy 
kvalitet med et minimum av 
tilsetningsstoffer. Oppskriftene 
er basert på at det skal være 
enkelt og morsomt å lage  
autentisk asiatisk mat.

NÅ OVER GROSSIST NORGE

Dumplings med Hoisin duck, 
96stk x 50g. EPD: 5286794

Dumplings med grønn currypaste og grønnsaker, 
96stk x 50g. EPD: 5286844

Baozi – Ekte kinesiske dumplings
Fylte Baobrød

Happy Buddha® Klassisk 
Shanghai steambuns
Steames kun 7 minutter direkte fra 
fryseren. Klassisk «tigerbite»-form, 
- myke og deilige.

www.haugen-gruppen.no/foodservice facebook.com/haugengruppenfoodservice

Happy Buddha®
Steambuns 40g, 12x14 stk
EPD: 5032198

Happy Buddha®
Steambuns 80g, 60 stk
EPD: 4774238
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96stk x 50g. EPD: 5286794

Dumplings med grønn currypaste og grønnsaker, 
96stk x 50g. EPD: 5286844

Baozi – Ekte kinesiske dumplings
Fylte Baobrød
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Shanghai steambuns
Steames kun 7 minutter direkte fra 
fryseren. Klassisk «tigerbite»-form, 
- myke og deilige.
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Happy Buddha®
Steambuns 40g, 12x14 stk
EPD: 5032198

Happy Buddha®
Steambuns 80g, 60 stk
EPD: 4774238
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Tzatziki, Arterios 
2 kg
Slåtto Tzatziki Arterios er laget på ekte gresk vis, med gresk youghurt, 
ferskrevet agurk og hvitløk. Passer utmerket I gyrosbrød sammen med 
Slåtto Kyllingkjøtt Gyros, I salater og til annen gresk-inspirert mat.  

Slåtto

Rabatt: 10%

Touch Of Taste Asian fond Red & Hot 
6 stk x 1 l  
En intensiv fond med tydelig ”hete” fra rød chili, krydret hvitløkskarakter, 
samt et balansert innslag av ingefær. Vegansk.

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Touch Of Taste Asian fond Green & Fresh
6 stk x 1 l  
En frisk og syrlig fond med tydelig smak av lime, der toner fra sitrongress 
og koriander gir en genuin frisk karakter. Vegansk.

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Ybarra olivenolje 2 l
6 stk x 2 l  
Olivenolje av god kvalitet til steking, marinader og dressinger. En god 
matlagningsolje (85% raffinert/15% Extra Virgin olivenolje). Praktisk til 
Back-of-house. 

Haugen-Gruppen

Rabatt: 15%

Ybarra Extra Virgin olivenolje
4 stk x 3 l  
Kaldutpresset extra virgin olivenolje av god kvalitet. Til salat, dressing og 
marinader. Utvunnet fra 100% Hojiblanca oliven, en av de mest vanlige 
olivensorter i Andalucia, Spania.

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%
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Poke sauce Kikkoman
6 stk x 975 ml
En kraftig og delikat Kikkoman-saus for poké-bowl. baserer seg på vår 
naturlig bryggede soyasaus, olje av ristede sesamfrø, en dash sitronsaft og 
et hint av chili. 

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Sweet chili dip 6x 1 liter Go-Tan
6 stk x 1 l
Laget etter et indonesisk, tradisjonelt tilsnitt. Konsistensen er helt uten biter 
og smaker søtt, syrlig og hot uten innslag av den vanlige hvitløkssmaken 
man gjerne finner hos andre tilsvarende produkter.  

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Heinz Italiensk Vinaigrette 800 ml
6 stk x 800 ml 
I praktisk 800 ml flaske. Autentisk produkt som passer meget bra til en 
rekke retter. Prøv å bruke den til å marinere kyllingen! 

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Heinz Caesar Dressing 800 ml
6 stk x 1,2 kg
I praktisk 800 ml flaske. Deilig kremete, hellbar konsistens med hvitløk-
spuré og parmesanost som gi en vidunderlig moden smak. Bruk den som 
egen touch.

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Heinz Honey Mustard 800 ml
6 stk x 800 ml 
I praktisk 800 ml flaske. ”Honey Mustard” er kjempepopulært i USA, og her 
får du et ekte og smakfullt produkt med utsøkt smak. Myk og kremete, men 
lett å helle. 

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Scorpion TABASCO® sauce
12 stk x 150 ml
En kruttsterk TABASCO® Sauce som har en dynamisk blanding av scor-
pion peppers, guava og ananas blandet til en fantastisk smak. Utfordrer 
grensene og er ikke for den med svakt hjerte, men er «responsibly hot».

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%



SRIRACHA ER SAUSEN SOM SKAPER 
OVERSKRIFTER OVER HELE VERDEN!

SQUEEZE-FLASKEN FOR 
LEKEN OG LETT BRUK AV 
DENNE TYKTFLYTENDE 
SMAKFULLE SAUSEN.

UTEN KONSERVERINGSMIDLER, 
SKILLER DEN FRA ANDRE 

SRIRACHA-SAUSER.

MILD, MEN SAMTIDIG RIK 
SMAK GJØR TABASCO® SRIRACHA 

TIL EN FAVORITT FOR ALLE.

FLASKE AV
RESIRKULERT

PLAST

HEMMELIGHETEN BAK SMAKEN
Sriracha kommer fra en klassisk thailandsk saus.
Den tradisjonelle oppskriften inneholder chili 
paste, eddik, hvitløk, sukker og salt, og den har
 tatt verden med storm. 

Eksperimenter med Srirachssaus har økt 
sammen med populariteten 
til de asiatiske kjøkken.
 
Srirachaens sterke, fyldige, søte hvitløkssmak 
er perfekt til nudler, poke, grillet ris, burger, 
pølser, fries, ja til og med til egg og pizza.
Bland med honning til en sweet chili dip til 
kylling, eller bland med majones til en 
sandwishtopping eller frisk opp en eggsalat.

NÅR TABASCO FORENER 
MERKEVAREN MED FØRSTEKLASSES 
RÅVARER ER VEIEN UT AV SKYGGEN 

OG INN I DE 1000 HJEM 
SVÆRT KORT.

I HELE VERDEN HAR MAN FÅTT ØYNENE 
(MUNNEN) OPP FOR SRIRACHA. SOM 
EKSPERTER PÅ CHILIPEPPER HAR VI 
GLEDEN AV Å TILBY VÅRE FANS EN UNIK, 
HØYKVALITETS, ALLSIDIG OG MATVENNLIG 
SAUS. FLASKEN HAR RIKTIGNOK EN 
ANNEN FASONG, MEN DIAMANTLOGOEN 
SIER ALT. —HAROLD OSBORN,

  President and Chief Executive 
  Officer of McIlhenny Company

PRODUKTINFO
• INGEN KONSERVERINGSMIDLER
• VEGAN- OG VEGETARVENNLIG
• GLUTENFRI
• HALAL + KOSHER

#TEAMTABASCO TABASCOTABASCO TABASCO

EKSPERTENE HOS TABASC ®   HAR MED UTGANGSPUNKT I DE KLASSISKE 
THAILANDSKE OPPSKRIFTENE UTVIKLET EN SAUS UTEN 
KONSERVERINGSMIDLER.
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6x566 g

TABASCO® 
Sriracha Sauce

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
      facebook.com/haugengruppenfoodservice

www.haugen-gruppen.no/foodservice

TABASCO®
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Sweet & Spicy TABASCO® sauce
12 stk x 150 ml
Denne sausen fungerer som en dipsaus, eller som en søt ingrediens når 
du vil ha litt ekstra krydret smak på dressingen til salaten, på kjøttet eller 
fried chicken. Asiatisk smak tilsatt TABASCO® Sauce. 

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Sriracha TABASCO® sauce
6 stk x 566 g
Blanding av søt chili og hvitløk, av alle de krydrede, søte og smakfulle smak-
ene fra sør-øst Asia og klassisk TABASCO®. Passer til nudler og i supper. 
Uten gluten og konserveringsmidler og med null fett. Squeeze-flaske!

Haugen-Gruppen

Rabatt: 10%

Oscar soppkonsentrat 980 ml
4 stk x 980 ml
Oscar soppkonsentrat med en autentisk og 
intens smak av blant annet shiitake og rørsopp.  
Den reduserer forberedelsestiden og sikrer 
ensartet smak.

Oluf Lorentzen AS

Rabatt: 15%

Oscar demi-glace konsentrert 1 l
4 stk x 1000 ml
Oscar demi-glace konsentrert har en rik, frem-
tredende og kraftig smak av storfe med hint av 
urter og grønnsaker. Den er lett oppløselig, og 
har lang holdbarhet både før og etter åpning.

Oluf Lorentzen AS

Rabatt: 15%

Oscar stekt smak 1 l
4 stk x 1000 ml
Oscar stekt smak reduserer forberedelsestiden 
og sikrer ensartet, kraftig og rik smak. Kan 
brukes både kald og varm.

Oluf Lorentzen AS

Rabatt: 15%



En god kraft krever tid og kjærlighet på kjøkkenet 
 – eller en god leverandør som har gjort jobben for deg!  
Velger du fond fra anerkjente Oscar er du sikret en
smakfull kraft laget av de beste råvarene.
 
Velg fond og demi-glace ut fra en bred serie av blant 
annet kylling, kalv, okse, lam, vilt, grønnsaker, hummer, 
fisk og sopp, som passer perfekt til sauser, supper, 
dressinger og gryter.

Mer smak
MED EKTE KRAFT!

Lag en smakfull  

lammesaus!

Kok inn Oscar Lammefond  

med litt rødvinsaus og smak  

til med balsamico for en  

smakfull og lekker  

lammesaus. w
w

w
.b

k.
no
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Knorr Butter Chicken Paste
4 stk x 1,1 kg
Autentisk indisk krydderblanding i olje laget på tomat, ingefær, hvitløk og 
krydderier. Base til gryter med kylling og veganske retter. Mild styrke. Gir 
ca. 32 porsj. Vegansk og glutenfri.

Unilever Food Solutions

Rabatt: 20%

Knorr Korma Paste
4 stk x 1,1 kg
Autentisk indisk krydderblanding i olje laget av kokos, ingefær og hvitløk. 
Base til gryter med kylling og veganske retter. Mild styrke. Gir ca. 32 porsj. 
Vegansk og glutenfri.

Unilever Food Solutions

Rabatt: 20%

Knorr Tikka Masala Paste
4 stk x 1,1 kg
Autentisk indisk krydderblanding i olje laget på tomat, koriander, hvitløk og 
kokos. Base til gryter eller marinade til kjøtt, gjerne med yoghurt. Medium 
sterk. Gir ca. 32 porsj. Vegansk og glutenfri.

Unilever Food Solutions

Rabatt: 20%

Knorr Jalfrezi Paste
4 stk x 1,1 kg
Autentisk indisk krydderblanding i olje laget på tomat, kokos og paprika. 
Base til gryter med kjøtt, fisk eller grønnsaker eller som marinade. Sterk 
karri. Gir ca. 32 porsj. Vegansk og glutenfri.

Unilever Food Solutions

Rabatt: 20%
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Eplekake gourmet
4 x 2250 g
Eplekake gourmet er laget med 
ferske epler over en sprø tertebunn, 
dekkete med mandler og kanel. 
Kaken er fri for laktose. Ferdig delt 
12 stk.

Baxt

Rabatt: 10%

Philadelphia Original
4 stk x 1650 g
Philadelphia kremost passer til nesten alle matretter. Den er spesielt god til 
ostekake, og gir en frisk og kremet smak.

Mondelez Norge AS

Rabatt: 10%

Arla Pro Cream Cheese Natural 25%
1 x 1,5 kg
Produktet har en naturell, kremet og frisk smak helt uten tilsetningsstoffer. 
Den kan brukes i kalde og varme retter som dipp, dressing, i kaker (varme 
og kalde) og til påsmurte produkter.

Arla Foods

Rabatt: 10%

Arla Red Label Cottage Cheese
1 x 3kg
Arla Red Label Cottage Cheese har en kremet konsistens. Passer perfekt 
på buffé, som mellommåltid eller møtemat. Server med granola, nøtter, 
frukt eller bare litt syltetøy.

Arla Foods

Rabatt: 10%
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ALI Kaffe hele bønner
6 stk x 600 g
ALI Kaffe er en kvalitetskaffe som består av 100 % Arabica-bønner fra 
Brasil og Colombia. Der er det jordsmonn, klima og høyder som er perfekte 
for kaffedyrking. ALI Kaffe er rund og mild, med god fylde og fin aroma.

Johannson Kaffe AS

Rabatt: 10%

Hot Stop Fairtrade sjokolade
10 stk x 1000 g
Hot Stop Fairtrade Sjokolade – En kraftig sjokoladedrikk med høyt kakao-
innhold som gir en balansert fin smak. Fairtrade-merket gir deg garanti for 
at ingrediensene er dyrket i henhold til prinsippene for rettferdig handel.

Joh. Johannson Kaffe AS

Rabatt: 10%

ALI Kaffe kolbefilter
250 stk x 4, 90 mm
Filter som passer til maskiner som eks. Mondo, Matic, TH og THa traktere.

Joh. Johannson Kaffe AS

Rabatt: 10%

Kvikk Lunsj 47g
72 stk x 47 g
Kvikk Lunsj er mer enn en sjokolade, den er en del av den norske 
folkesjela. Kvikk Lunsj byr på fire sprø kjeksstenger dekket med Freia 
Melkesjokolade, og er en tradisjonsrik oppkvikker for liten og stor.

Mondelez Norge AS

Rabatt: 10%

Freia Sjokoladeboks Mix 
224 stk
Et utvalg Freia minis sjokolade samlet i en boks: Melkesjokolade 64 stk., 
Kvikk lunsj 70 stk., Toppris 50 stk., Japp 40 stk.

Mondelez Norge AS

Rabatt: 10%

Toblerone Tiny Mix sylinder 904 g 
4 stk x 904 g
Den populære triangelformede melkesjokoladen med honningnugat og 
mandler. Porsjonspakker med tre ulike smaker; melkesjokolade, hvit og 
mørk sjokolade. 

Mondelez Norge AS

Rabatt: 10%
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EPD EPD EPD

PEPSI MAX LIME
PET 0,50L

5184221 5101167 814467

PEPSI MAX
PET 0,50L

PEPSI MAX
RGB 0,30L

*Gjelder 0.3L Pepsi Max glassflaske, Pepsi Max 0.50L, Pepsi Max Lime 0,50L
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Pepsi Max Profilflaske 0,30 l flaske*
24 stk
Pepsi MAX er en forfriskende cola med maksimal smak - uten sukker. 
Pepsi MAX er overlegen på smak, og for mange er Pepsi MAX til den 
udiskutable eneren blant brus.

Ringnes AS

Rabatt: 20%

Pepsi Max 0,50 l flaske*
24 stk
Pepsi MAX er en forfriskende cola med maksimal smak - uten sukker. 
Pepsi MAX er overlegen på smak, og for mange er Pepsi MAX til den 
udiskutable eneren blant brus.

Ringnes AS

Rabatt: 20%

Pepsi Max Lime 0,50 l flaske*
24 stk
Pepsi Max Lime er en perfekt forening av den velkjente gode cola-smaken 
fra Pepsi Max og en forfriskende smak av lime.

Ringnes AS

Rabatt: 20%
*Gjelder kun storhusholdning
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Q Eplejuice 10 L BIB 
1 stk x 10 L BIB 
Frisk og god Eplejuice fra Q-Meieriene.
Q Juice er helt fri for sukker og tilsetningsstoffer.

Q-Meieriene

Rabatt: 15%

Q Appelsinjuice 10 L BIB 
1 stk x 10 L BIB 
Appelsinjuice fra Q-Meieriene, en god start på dagen. 
Q Juice er helt fri for sukker og tilsetningsstoffer.

Q-Meieriene

Rabatt: 15%

Q Appelsinjuice 0,5 L  
10 x 0,5 L Kartong 
Appelsinjuice med nydelig frisk smak og et høyt innhold av vitaminer. 
Q Juice er helt fri for sukker og tilsetningsstoffer.

Q-Meieriene

Rabatt: 15%

Q Eplejuice 0,5 l  
10 x 0,5 L Kartong 
Frisk og god Eplejuice fra Q-Meieriene.
Q Juice er helt fri for sukker og tilsetningsstoffer.

Q-Meieriene

Rabatt: 15%
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BS-240-10-N
240L, 10stk per rull, 10 rull per kartong
Biologisk nedbrytbar og miljøvennlig beskyttelsessekk/liner til privathus-
holdning og storkjøkken. Posene tåler fuktig avfall, forhindrer lekkasje-
problemer og holder avfallsbeholderen ren. 

Naturabiomat AS

Rabatt: 10%

BBH-10-20-N
10L, 20stk per rull, 16 rull per kartong
Biologisk nedbrytbar og miljøvennlig matavfallspose til privathusholdning 
og storkjøkken. Inneholder fornybare råvarer og blir en naturlig del av det 
våtorganiske avfallet.

Naturabiomat AS

Rabatt: 10%

Galvanina Ferskente
12 glassflasker x 335 ml
Forfriskende økologisk iste fra Italia som virkelig smaker fersken! Passer 
godt til et måltid eller når du har lyst på noe godt. Laget av økologisk svart 
Darjeeling-te tilsatt økologisk ferskenjuice.

Olivino AS

Rabatt: 10%

Galvanina Sitronte
12 glassflasker x 335 ml
Forfriskende økologisk iste fra Italia som virkelig smaker sitron! Passer 
godt til et måltid eller når du har lyst på noe godt. Laget av økologisk svart 
Darjeeling-te tilsatt økologisk sitronjuice.

Olivino AS

Rabatt: 10%

Starbucks Iskaffe Frappuccino Mocha
8 x 250 ml
Frappuccino Mocha har en kremaktig konsistens og en søt fyldig smak 
av mocha. En blanding av Starbucks® Arabica-kaffe, melk med lite fett og 
mocha. Kan oppbevares i romtemperatur.

Arla Foods

Rabatt: 10%

Starbucks Iskaffe Frappuccino Coffee
8 x 250 ml
Frappuccino Coffee har en kremaktig konsistens, og en søt fyldig smak.
En deilig blanding av Starbucks® Arabica-kaffe og kremet melk med lite fett
Kan oppbevares i romtemperatur.

Arla Foods

Rabatt: 10%
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I en velbesøkt restaurant er tid og effektivitet avgjørende. 
Derfor har vi utviklet Tork Xpressnap Fit®, et serviettsystem
som er utformet for å spare tid og plass.  Den kompakte
dispenseren passer inn i de trangeste miljøer og de kompakte 
refillforpakningene tar betydelig mindre plass på lageret.  
Dessuten reduseres forbruket og avfallet sammenlignet med 
tradisjonelle serviettdispensere. 

*Tork Xpressnap Fit, N14 (artnr 272900/15830) sammenlignet med Tork Fastfold, N2 (artnr 271800/10933)

Gjør deg klar 
for hektiske dager!

Tork Xpressnap Fit® 
-Serverer nesten dobbelt så mange gjester*
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Tork Xpressnap Fit Dispenserserviett Natur
6 pakker à 120 stk
Tork Xpressnap Fit® Dispensersystem er perfekt for mindre serveringssteder, 
barer, puber og kiosker. Systemet serverer flere gjester mellom hver refill, er 
plassbesparende og reduserer antall ubrukte servietter som kastes. 

Essity

NYHET UTEN RABATT

Tork Hånddesinfiserende Alkoholgel 
1 pakning à 6 flasker
Forhindre infeksjoner med den svært effektive Tork Hånddesinfiserende 
Alkoholgel med 80 % denaturert alkohol (v/v). Desinfiserer og rengjør 
hender raskt. Passer til Tork Dispenser Flytende Såpe.

Essity

Rabatt: 10%

Tork Reflex Plus Senterrull M4
1 pakke à 6 ruller
Det allsidige 2-lags Tork Reflex™ Tørkepapir Plus er ideelt for å tørke opp 
væske og å tørke hender. Papiret kan brukes i Tork Reflex™ Senterrull 
Dispenser for enkeltark, som passer teamets arbeidsflyt, reduserer forbruk.

Essity

Rabatt: 10%

Tork Xpressnap Fit Dispenserserviett Hvit
6 pakker à 120 stk
Tork Xpressnap Fit® Dispensersystem er perfekt for mindre serveringssteder, 
barer, puber og kiosker. Systemet serverer flere gjester mellom hver refill, er 
plassbesparende og reduserer antall ubrukte servietter som kastes. 

Essity

NYHET UTEN RABATT

Tork Flytende Såpe Ekstra Mild 
1 pakning à 6 flasker
Med milde ingredienser og en parfyme- og fargefri formel er denne 
såpen svært skånsom for huden. Sertifisert allergivennlig av ECARF, 
det europeiske senteret for allergiforskning. 

Essity

Rabatt: 10%
NYHET - NYHET - NYHET - NYHET - NYHET - NYHET - NYHET - NYHET - NYHET 
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Classic system towel XL tørkerull hvit Katrin
23 cm, bredde: 40 cm, dybde: 60 cm
Hvitt 1-lags system tørkepapir. Rask og høy absorpsjonsevne. Kontrollert 
forbruk, dispenser gir ett ark av gangen. ISEGA godkjent. Passer til Katrin 
System Towel XL Dispenser. Bredde 20,2cm, 1200 ark

Metsä Tissue

Rabatt: 15%

Katrin scrubmaster blå non-woven, flerbruksklut
32 cm, bredde: 24 cm, dybde: 24 cm
Flerbruksklut på rull. Robust og slitesterk klut for fjerning av smuss og 
flekker. Lavt fiberslipp. Gjenbrukbar. Perfekt for scrubbing. Rull á 144,4 m, 
380 ark, arkstørrelse 32x38 cm.

Metsä Tissue

Rabatt: 15%

Katrin polimaster hvit non-woven, flerbruksklut
29.5 cm, bredde: 22 cm, dybde: 22.5 cm
Høy absorpsjonsevne. Sterk klut med lavt fiberslipp. Ideel for polering av 
sensitive overflater. Gjenbrukbar. Mobil forpakning. Eske á 150 ark. Arkstr 
40x40cm

Metsä Tissue

Rabatt: 15%
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Tørkerulldispenser white towel 
Katrin
25,8 cm, bredde: 30,4 cm, dybde: 60 cm
Kontrollert forbruk, minimal trekkmotstand, høy 
kapasitet: 1200 ark per rull. Hele rullen blir alltid brukt 
opp. Gjennomsiktige sidepanel for å kunne kontrollere 
papirnivået. Dispenser av ABS-plast.

Metsä Tissue

Rabatt: 20%

Katrin Duramaster blå non-woven, 
flerbruksklut
20 cm, bredde: 38 cm, dybde: 60 cm
Ekstra våtsterk flerbruksklut og varmeresistent opp til 
250c. Lavt fiberslipp. Ideel for smuss, fett og olje. Bunt 
á 70 ark. Perfekt for HACCP og godkjent for kontakt 
med mat. Klut-størrelse 33x42 cm.

Metsä Tissue

Rabatt: 15%

Katrin Flexmaster hvit non-woven, 
flerbruksklut
20 cm, bredde: 38 cm, dybde: 60 cm
IdeelL for allsidig bruk. Gjenbrukbar. Perfekt for 
HACCP og godkjent for kontakt med næringsmidler. 
Høy absorpsjonsevne, bærer og slipper mye væske. 
Våtsterk med lavt fiberslipp. Bunt á 100 ark, arkstr 
35x42

Metsä Tissue

Rabatt: 15%



GODE MATVANER STARTER TIDLIG 
Mat for minsten er et abonnement på frukt og ferdiglagde lunsjretter for barnehager.
Menyen er variert, smakfull og ernæringsmessig godt sammensatt av sesongens  
råvarer. Måltidene bidrar til et variert og sunt kosthold, inspirerer til aktivitet og  
matglede som skal skape et godt grunnlag for de minste.
 
Bestill enkelt på matforminsten.no
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