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Pure Food
Norway
OM OSS
Pure Food Norway AS (PFN) ble etablert i 2014. Av en engasjert gjeng med lang
erfaring fra produksjon, handel og ernæring, som ønsket å samarbeide om nyutvikling
og produksjon av nye, sunne og næringsrike matvarer som er "godt for deg".
GODT FOR DEG
Vi ønsker å tilby sunne, næringsrike og trygge FRI FOR kvalitetsprodukter til våre
forbrukere. Vårt mål er å gjøre det lettere for folk å spise sunn og næringsrik mat
som er «godt for deg».
Med produkter fra Pure Food kan du være trygg på at du får produkter som har
høyt naturlig næringsinnhold som er gode på smak.
PRODUKTUTVIKLING
Vi har høye mål og ambisjoner når det gjelder produktutvikling. PFN driver i dag en
utstrakt produktutvikling, i samarbeid med fagmiljøer i både i Norge, Tsjekkia og
Nederland. Vi har også gleden av støtte fra Forskningsrådet på flere av våre
utviklingsprosjekter.
Vi jobber kontinuerlig med produktutvikling og har allerede flere fantastiske glutenfri
nyheter på gang.
GLUTENFRI
Hos Pure Food Norway har vi en stor lidenskap for glutenfri baking og matlaging. Vi
ønsker å gjøre det enklere å finne gode, næringsrike og sunne glutenfri alternativer.
Glutenfri ingredienser er krevende med hensynet til næringsinnhold og smak. Vi har
derfor jobbet med å finne gode naturlig glutenfri råvarer som gir næringsrike, sunne
og smakfulle produkter.
Vi har i dag et godt utvalg av nøye utprøvde resepter på glutenfri bakervarer, mel og
bakemikser, knekkebrød og crackers.
Alle produktene våre er vegan, bakt uten hvetestivelse og selvfølgelig glutenfri.
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GLUTENFRI

Brød
PURE FOOD GLUTENFRI BRØD ER BÅDE NÆRINGSRIKE
OG SMAKFULLE
Hos Pure Food Norway har vi en stor lidenskap for glutenfri baking og matlaging.
Vi ønsker å gjøre det enklere å finne gode, næringsrike og sunne glutenfri alternativer.
Glutenfri ingredienser er krevende med hensynet til næringsinnhold og smak.
Vi har derfor jobbet med å finne gode naturlig glutenfri råvarer som gir næringsrike,
sunne og smakfulle produkter.
Vi har i dag et godt utvalg av
nøye utprøvde resepter på glutenfri brød.
Alle produktene våre er vegan, bakt uten hvetestivelse og selvfølgelig glutenfri.

Signo Rycon
Hender som snakker. Hender som baker.

De glutenfri brødene er bakt av hender som snakker og hender som baker.
Med arbeidsglede hos håndverksbakeriet Signo Rycon AS, en unik arbeidsplass for
døve/hørselshemmede og døvblinde.
Vel bekomme!

Mellomgrovt Chiabrød
bakt med 30% surdeig
Smakfullt brød rikt på både kalsium og vitamin D. Brødet er merket
LAV FODMAP (magevennlig mat) og er vegan. 3 skiver Chiabrød
dekker dagsbehovet for vitamin D.
Ingredienser: Vann, maisstivelse, potetstivelse, modifisert tapiokastivelse, chiamel (6%), rapsolje, druesukker, sukker, salt, gjær, naturlig
kalsium fra alger, fiberhusk, pulverisert cellulose (E460), solsikkelechithin
(emulgator), guar gum (fortykningsmiddel), askorbinsyre (mel behandlingsmiddel), sitronsyre (surhetsregulerende middel), vitamin D gjær.
Næringsinnhold per. 100g: Energi 1000 kJ/240 kcal, fett 6,33 g,
hvorav mettede fettsyrer 0,41 g, karbohydrat 41,1 g, hvorav
sukkerarter 1,0 g, protein 1,22 g, salt 1,1 g, fiber 6,33 g.
OPPBEVARING: Frysevare. Oppbevares ved – 18 °C eller
kaldere. Må ikke fryses etter tining.

EPD nr: 4730099

500g

12

12M

FRI FOR: gluten, hvetestivelse, melk, laktose,
egg, soya og lupiner.

Grovt Spirebrød
bakt med brokkolispirer
Et fiberrikt brød fullt av vitaminer og mineraler, bakt med 36% hele
frø. 3 skiver dekker dagsbehovet for vitamin D.
Ingredienser: Frøblanding 36% (solsikkefrø, gresskarfrø, gule linfrø, brune
linfrø, chiafrø, spiret brokkolifrø), vann, maisstivelse, potetstivelse, modifisert
tapiokastivelse, druesukker, salt, gjær, carob pulver, solsikkelecithin
(emulgator), guar gum (fortykningsmiddel), askorbinsyre (mel behandlingsmiddel), sitronsyre (surhetsregulerende middel), vitamin D gjær.
Næringsinnhold per. 100g: Energi 1130 kJ/269 kcal, fett 8,24 g,
hvorav mettede fettsyrer 0,87 g, karbohydrat 39 g, hvorav sukkerarter
<0,5 g, protein 5,5 g, salt 1,4 g, fiber 8,07 g, Vitamin D2 7μg, Fosfor 248
mg, Magnesium 93,9 mg, Sink 1,73 mg, Kobber 0,4 mg, Mangan 1,1 mg
OPPBEVARING: Frysevare. Oppbevares ved – 18 °C eller kaldere.
Må ikke fryses etter tining.

EPD nr: 4730107

500g

12

12M

FRI FOR: gluten, hvetestivelse, melk, laktose,
egg, soya og lupiner.

Grovt Fiberbrød
bakt med solsikkefrø
Et grovt og smakfullt fiberrikt brød bakt uten hvetestivelse.
Det perfekte matpakkebrødet for både store og små!
Ingredienser: Vann, rismel, linfrømel, tapiokastivelse, solsikkefrø,
maisstivelse, potetstivelse, rapsolje, linfrø, eplefiber, potetfiber, druesukker,
sukker, fortykningsmiddel (guar gum), salt, gjær, stabiliseringsmiddel
(hypromellose), enzymer, surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Næringsinnhold per. 100g: Energi 1050
kJ/251 kcal, fett 5 g, hvorav mettede fettsyrer
0,4 g, karbohydrat 45 g, hvorav sukkerarter
1,9 g, protein 3 g, salt 1,2 g, fiber 6 g.
OPPBEVARING: Frysevare. Oppbevares
ved –18 °C eller kaldere. Må ikke fryses
etter tining.

EPD nr: 5223631

500g

12

12M

FRI FOR: gluten, hvetestivelse, melk, laktose,
egg, soya og lupiner.

Proteinbrød
bakt med planteproteiner
Et saftig proteinrikt brød bakt med naturlige planteproteiner. Brødet
er rikt på kostfiber og bakt uten hvetestivelse.
Ingredienser: Vann, maisstivelse, solsikkefrø, brune linfrø, potetstivelse,
gresskarfrø, chiamel, druesukker, erteprotein (6.2%), risprotein (6.2%),
maisfiber (2.8%), salt, honning, gjær, carobpulver, hampprotein (1%),
solsikkelecithin (emulgator), guar gum (fortykningsmiddel), askorbinsyre
(mel behandlingsmiddel), sitronsyre (surhetsregulerende middel).
Næringsinnhold per. 100g: Energi 1247
kJ/298 kcal, fett 12,2 g, hvorav mettede
fettsyrer 1,7 g, karbohydrat 23 g, hvorav
sukkerarter 1,9 g, protein 18,3 g, salt 1,0 g,
fiber 8 g, omega 3 fettsyrer
alfa-linolensyre 8,2 g.
OPPBEVARING: Frysevare. Oppbevares ved
–18 °C eller kaldere. Må ikke fryses etter tining.

EPD nr: 5025275

500g

12

12M

FRI FOR: gluten, hvetestivelse, melk, laktose,
egg, soya og lupiner.

Loff
bakt med glutenfri havre
Saftig og smakfull loff bakt med naturlig glutenfri havre.
Ingredienser: Vann, maisstivelse, modifisert tapiokastivelse,
@potetstivelse, tapiokastivelse, brunt rismel, rismel, glutenfri
havre, druesukker, honning, salt, guar gum (fortykkningsmiddel),
lecithin av solsikke (emulgator), gjær, askorbinsyre (melbehandlingsmiddel).

500g

12

12M

EPD no: 5025291
Næringsinnhold per. 100g: Energi 1076 kJ/257 kcal, fett
0,5 g, hvorav mettede fettsyrer 0,1 g, karbohydrat 63 g, hvorav
sukkerarter 2,3 g, protein 1,7 g, salt 1,1 g

OPPBEVARING: Frysevare. Oppbevares ved – 18 °C eller
kaldere. Må ikke fryses etter tining.

FRI FOR: Gluten, hvetestivelse, melk, laktose,
egg, soya, lupiner.

GLUTENFRI

Mel og bakemikser
SKAP BAKEGLEDE MED VÅRE NYE
GLUTENFRI MEL OG BAKEMIKSER

Gode på smak, næringsinnhold og bakeegenskaper.
Våre mel og bakemikser er nøye utprøvd og sammensatt for
best mulig smak, bakeevne og næringsinnhold.
Alle miksene våre er vegan, uten hvetestivelse og selvfølgelig glutenfri.

Hvetemel-erstatter
Universal melmiks
Pure Food Hvetemel-erstatter er en fin erstatning for hvetemel og kan
brukes til gjærbakst, kaker, pizza, pasta og kjeks.
Ingredients: Maisstivelse, potetstivelse, modifisert tapiokastivelse (E 1442),
chiamel, druesukker (mais), vegetabilsk emulgator (E 322 (solsikkelecitin)), fortykningsmiddel (E 412), melbehandlingsmiddel (E 300), surhetsregulerende
middel (E 330), salt.

Næringsinnhold per. 100g: Energi 1526 kJ/361 kcal, fett 1,5 g, hvorav
mettede fettsyrer 0,6 g, karbohydrat 85 g, hvorav sukkerarter 2,6 g, protein
1,8 g, salt 0,08 g

OPPBEVARING: Oppbevares tørt, mørkt og ikke over normal
romtemperatur.
FRI FOR: gluten, melk, egg, soya, lupiner,
hvetestivelse, fargestoffer.

EPD nr: 5137245

450g

7

12M

GROVT PROTEINBRØD
Bakemiks
Proteinbrød bakemiks gir er et velsmakende, sunt, gluten, melk og eggfritt
brød. Brødblandingen er rik på fiber og er en god kilde til protein.
Ingredienser: Maisstivelse, solsikkefrø, brune linfrø, potetstivelse, gresskarfrø, chiamel, dekstrose, erteprotein 3%, risprotein 2,9 % maisfiber 2,8 %, salt,
karob pulver, hempprotein 1%, potetprotein 1%, solsikke lecitin, guar gum
(jevning), askorbinsyre (melbehandlingsmiddel), sitronsyre (surhetsregulerende
middel).
Næringsinnhold per. 100g: Energi 1790 kJ/428 kcal, fett 20 g, hvorav
mettede fettsyrer 2,4 g, karbohydrat 38 g, hvorav sukkerarter 3,3 g, protein
18 g, salt 1,4 g, fiber 12 g, omega 3 fettsyrer alfa-linolensyre 2,8 g

OPPBEVARING: Oppbevares tørt, mørkt og ikke over normal
romtemperatur.
FRI FOR: gluten, melk, egg, soya, lupiner,
hvetestivelse, fargestoffer.

EPD nr: 5130109

450g

8

12M

GLUTENFRI

Naturlig Snacks

Purefood Naturlig Snacks
Purefood Norway presenterer en ny serie med naturlig snacks med mål om bare naturlige
ingredienser basert på frukt og mandler. Vi produserer produktene Øst i Ungarn på grensen til
det verdenskjente vinområdet Tokaji. Produksjonen og råvarene her er av høyeste kvalitet og vi
bruker kakao og sjokolade av høyeste kvalitet fra Barry Callebaut som er en av Verdens største
produsenter av kvalitets sjokolade fra Belgia og Frankrike.

Jonathan Eplechips
Natural
Bare naturlig tørkede epler tilsvarer
3 av 5 om dagen

Ingredienser: Jonathan epler,
antioksidanter (sitronsyre).
Næringsinnhold per. 100g: Energi
1515 kJ/358 kcal, fett 0,4 g, hvorav
mettede fettsyrer <0,1 g, karbohydrat
79 g, hvorav sukkerarter 73 g, protein
2,2 g, salt 0,05 g, fiber 15 g.

OPPBEVAR Tørt

EPD nr: 4891594

40g

14

12M

FRI FOR: Gluten

Eplechips
med mørk sjokolade
Sprøe tørkede epler trukket med mørk
Belgisk sjokolade
Ingredienser: Mørk sjokolade (min 60%) Jonathan
epler, kakao masse, Kakaosmør, emulgeringsmiddel (soy
lecitin) naturlige vaniljesmak, antioksidanter (sitronsyre).

JONATHAN EPLE CHIPS
MØRK SJOKOLADE

Næringsinnhold per. 100g: Energi 2007 kJ/480
kcal, fett 24 g, hvorav mettede fettsyrer 14 g, karbohydrat 57 g, hvorav sukkerarter 54 g, protein 4,1 g,
salt 0,03 g, fiber 10 g.
OPPBEVAR Tørt

50g

20

12M

EPD nr:
4891321

FRI FOR: Gluten
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