HAUGEN-GRUPPEN

Storkjøkken
Nyheter uke 18-2019

Genuin lidenskap og
nysgjerrighet for mat og drikke.
Storkjøkkenløsninger for den profesjonelle brukeren!

Haugen-Gruppen Storkjøkken
Sindre Kristiansen
Oslo
Distriktssjef

Ulf Hansen
Hedmark / Oppland

Mobil: 930 57 707
sindre.kristiansen@haugen-gruppen.com

Distriktssjef
Mobil: 911 99 774
ulf.hansen@haugen-gruppen.com

Thor Morten Sivertsen
Hordaland / Sogn & Fjordane

Kjetil Bråten
Oslo

Steinar Hotvedt
Vestfold / Telemark / Agder

Øystein Brevik
Midt-Norge

Bjørn Sanden
Asker & Bærum / Buskerud

Morten Furuberg
Rogaland / Vest-Agder

Distriktssjef
Mobil: 905 95 034
bjoern.sanden@haugen-gruppen.com

Distriktssjef
Mobil: 909 47 757
morten.furuberg@haugen-gruppen.com

Alf-Erik Efraimsen
Nord-Norge

Jon Are Reiss Nilsen
Akershus / Østfold

Jørgen Peterson
Key Account Manager:

Distriktssjef
Mobil: 918 42 223
kjetil.braten@haugen-gruppen.com

Distriktssjef
Mobil: 415 14 667
jon.are.nilsen@haugen-gruppen.com

Sales Director Foodservice:
Finn Hammervold
Mobil: 907 38 841
finn.hammervold@haugen-gruppen.com

Marketing Manager
Foodservice:

Distriktssjef
Mobil: 905 95 035
steinar.hotvedt@haugen-gruppen.com

Mobil: 481 30 887
jorgen.peterson@haugen-gruppen.com

Distriktssjef
Mobil: 916 48 122
oeystein.brevik@haugen-gruppen.com

Distriktssjef
Mobil: 992 72 396
alf.erik.efraimsen@
haugen-gruppen.com

Oddbjørn Søderholm
Key Account Manager:
Mobil: 908 82 300
oddbjorn.soderholm@
haugen-gruppen.com

Sales Operations Manager
Foodservice: Gaurav Kumar Pathak

Business Director Wine&Spirits:
Monica Andersen

Mobil: 907 09 539
gaurav.kumar.pathak@
haugen-gruppen.com

Mobil: 952 58 211
monica.andersen@haugen-gruppen.com

Sales Manager Field & Beverages:
Claus Gulbrand

Senior Brand Manager & NPD/
Monopoly tender responsible
Wine&Spirits: Tom Kristensen

Tom Johan Bovim
Mobil: 909 23 369
tom.bovim@haugen-gruppen.com

Mobil: 905 95 043
claus.gulbrand@haugen-gruppen.com

Senior Brand Manager
Foodservice:

Key Account Manager
Beverages:
Hans Didrik Jom

Stig E. Karlsen
Mobil: 913 21 465
stig.karlsen@haugen-gruppen.com

Distriktssjef
Mobil: 909 31 865
thor.morten.sivertsen
@haugen-gruppen.com

Mobil: 951 20 325
hans.didrik.jom@haugen-gruppen.com

Corporate Chef/
Business Development Manager:
Mats Johansson

Mobil: 482 38 362

mats.johansson@haugen-gruppen.com

Delitoppen 5 • Postboks 14 • 1541 Vestby • Norway • Telefon +47 64 98 60 00
E-mail: companymail@haugen-gruppen.com

Mobil: 930 04 004
tom.kristensen@haugen-gruppen.com

Business Development Manager:
Line Enerhaugen
Mobil: 908 34 984
line.enerhaugen@haugen-gruppen.com
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GODE NYHETER UKE 18-2019
Ny 1kg Taboulé Couscous-salat. Klar for
bruk oppvarmet eller rett i salatbaren.
Kraft BBQ Sauce
som 5l! God verdi
for pengene

Ekte Emilio Romagna
oppskrift med DOP
ingredienser;
12g terninger.

GO WILD IN YOUR KITCHEN
Baozi Dumplings

Gi rettene dine
den gode smaken
av frisk lime med
noen dråper
av ReaLime.
Pyramidbageriet
Knekkebrød m/surdeig
og stenovnsmalt mel
550 g, EDP 5284567

The Smiling Cook
Tabolulé Couscoussalat Pyramidbageriet
1 kg, EDP 5287305
Knekkebrød Spelt
550 g, EDP 5284542
Kraft
BBQ Sauce 5 l
EDP 5292180
Laboratorio Tortellini
Basilikumpesto i
terninger 1 kg,
EDP 1358407
Realemon Limejuice
500 ml, EDP 5275474

Malquerida. Meksikanskinspirert øl fra teamet til
Ferran Adria. 5% alk.
Complot IPA. Lyst,
lettdrikkelig øl fra Spania.
6,6% alk.

NÅ OVER GROSSIST I NORGE.
Ekte kinesiske dumplings.

med grønn currypaste
med
Hoisin duck, 50g og grønnsaker, 50g

1,7 kg
Økonomipakninger

Pyramidbageriet
Dala Järna.
Knekkebrød med
rug og fiber 500 g,
EDP 5285176
Pyramidbageriet
Økologiske knekkebrød løspk. 900 g,
EDP 5284591

Paradiso
Sandwichtomater 1 kg, Pyramidbageriet
EDP 5285119
Økologiske spelt
knekkebrød løspk.
Happy Buddha Baozi
900 g, EDP 5284625
Dumpling Hoisin Duck
96x50 g, EDP 5286794 Everyday by Haugen
Artisjokk i olje
Happy Buddha Baozi
1,7 kg, EDP 5257738
Dumpling Grønnsaker
96x50 g, EDP 5286844 Everyday by Haugen
Soltørkede, strimlet
Estrella Damm
tomat 1,7 kg, EDP
Complot IPA 33 cl,
5257720
EDP 5286877
Everyday by Haugen
Estrella Damm
Ovnsbakt, strimlet
Malquerida 33 cl,
paprika 1,7 kg,
EDP 5289673
EDP 5257746

Gastronomy has
an edge - find it
www.haugen-gruppen.no/foodservice

Artisjokkbåter
i olje
Premium semitørkede
tomatbåter, 1kg

Soltørket tomat
i strimler

Ovnsbakt,
strimlet paprika
i olje

Svensk håndverksknekkebrød
bakt etter egyptiske tradisjoner!

Laget med
surdeig og
stenovnsmalt
mel. 25cm. 550g

Smaksrikt,
knekkebrød
med spelt og
korn. 25cm.
550g

100% fullkorns- Økologisk, smaksrug bakt på
rikt, syrnet knekgammeldagsvis kebrød med herlig
i vedovn. 25cm.
tyggemotstand.
500g
12cm. 900g

Økologisk,
smaksrikt,
knekkebrød med
spelt og korn.
12cm. 900g

PUT ME ON YOUR MENU
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

facebook.com/haugengruppenfoodservice

Haugen-Gruppen Foodservice

GODE NYHETER UKE 8-2019
Internasjonale
dressingikoner!

Høykvalitet tomatprodukter med 100%
italienske tomater fra HEINZ!

Casesar

Honey
Mustard Vinaigrette

CHOPPED

TOMATOES

PASSATA

gO wild iN YOUR
kiTchEN

Langkornet frossen
ris gjør at du slipper å

forkoke risen. 1 min.
tilberedning i dampovn.
Minimerer matsvinn og
bakterieutvikling ved
evnt. nedkjøling.

Laboratorio
Tortellini Svart, lang
Tagliolini med blekksprutblekk.
Heinz
Passata 800 ml
EDP 5216486

Heinz Casear
Dressing 875 ml
EDP 5214895

Heinz
Hakkede tomater 2,5 L
EDP 5216478

Heinz Honey Mustard
Dressing 875 ml
EDP 5214812

Heinz
Knuste tomater 2,5 L
EDP 5217666

Heinz Italiensk
Dressing 875 ml
EDP 5215025

Laboratorio Tortellini
Svart, lang Tagliolini
1,5 kg, EDP 5223292

Paradiso Langkornet
ris, kokt og frossen
2,5 kg, EDP 5128376

Delize de Calibrian Chili
i skiver 2 kg
EDP 5217823

Kikkoman Soyasaus
Less Salt porsjon
10 ml, EDP 5214200

El Paradiso Sweety
Peppers, grillet og hele
793 g, EDP 5186192

Kikkoman Soyasaus
Tamari porsjon
10 ml, EDP 5216494

Mission Tortillawrap,
grillmerket og frossen
30 cm, EDP 5197793

Il Torrione
Hvitvinseddik PET
1 L, EDP 5194683

Mission Tortillawrap,
grillmerket og fersk
30 cm, EDP 5197090

Ybarra
Olivenolje 2 L
EDP 5180666

Ole Moksnes AS

gasTRONOMY has
aN EdgE - fiNd iT
www.haugen-gruppen.no/foodservice

Ekte Calabrian Chili
fra Sicilia

MINDRE SALT
Hele, grillede ekte
Peruvian Sweety Peppers

GLUTENFRI

Matgodkjent folie

Også nydelig
til salat, pizza,
burger og
som snacks.

PRAKTISKE
PET-FLASKER
1 liter

2 liter

Tortillawrap grillmerket
FERSK

RELANSERING
Tortillawrap grillmerket
FRYS

Grillmerkede tortillas
gir retten et mer
eksklusivt og
autentisk
Il Torrione Standard
Ybarra
meksikansk preg.
Hvitvinseddik i
Den originale
praktisk 1 ltr PET til nå også som
bruk på kjøkkenet praktisk 2 l PET

wElcOME ORigiNal ThiNkERs

PUT ME ON YOUR MENU
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
facebook.com/haugengruppenfoodservice
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Baozi - Ekte kinesiske dumplings

Dumplings med
Hoisin duck, 96stkx50g
EPD: 5286794

Fylte Baobrød

Dumplings med
grønn currypaste og
grønnsaker, 96stkx50g
EPD: 5286844

NÅ OVER
GROSSIST I NORGE

VÅRT ØVRIGE SORTIMENT

Steambuns 80 g
EPD: 4774238

Steambuns 40 g
EPD: 5032198

Gyoza Dumpling
med laks
EPD: 4855912

Gyoza Dumpling
Vegetar
EPD: 4861480

Eggnudler
nøster pakket løst
EPD: 5116140

Eggnudler
frosne
EPD: 5025259

Sobanudler
hvite, frosne
EPD: 5131495

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
www.haugen-gruppen.no/foodservice

facebook.com/haugengruppenfoodservice

Vare nr.

Vareslag

Allergener

Ant.enh.pr.kart.

EPD nr.

Paradiso tilbyr en bred portefølje av smakfulle, profesjonelle kvalitetsprodukter som er klare til
servering. Produktene er dynamiske og kan brukes i mange meny-segmenter.
Pasta Paradiso fra Scambaro er blant de mest bærekraftige pastaene i Italia, der både durum-hvete
er innhøstet og produsert i landet, og som utelukkende er produsert på grønn energi.
Aubergine i olje HG-nr 122995
Grillet og skivet aubergine i solsikkeolje er helt nytt i markedet i dag! Pakket i
dynoskål med 18 måneders holdbarhet.

6x2 kg

Timian, semifrisk HG-nr 123199
Timian som er håndplukket rett før blomstring og behandlet i en patentert prosess så
den får konsistens som fersk og med sterkere smak en tørr. 100% sporbarhet.

2x160 g

Sandwichtomater, semidried HG-nr 123651
Unik sandwichtomat med premium smak for sandwich og salater.

6x1 kg

Høykvalitets ris og gryn som er frossen for convenience for den profesjonelle brukeren.
Rask og enkel tilberedelse som gir perfekt resultat hver gang.

Nyhet!

Taboulé Couscous-salat HG-nr 123632
Ny 1 kg Taboulé couscous-salat. Klar for bruk oppvarmet eller
rett i salatbaren.

Gluten
*egg,*Soya

5x1 kg

Ris langkornet kokt , frossen HG-nr 123227
Langkornet ris som gir perfekt resultat hver gang. Tilberedes på få min.
i dampovn eller porsjonservering i Mikro. Nå kan du tilberede akkurat det du trenger.

4x2,5 kg

Basmatiris kokt, frossen HG-nr 123254
Paradiso kokt og fryst Basmatiris gir perfekt resultat hver gang. Tilberedes på få min.
i dampovn eller porsjonservering i Mikro. Nå kan du tilberede akkurat det du trenger.

4x2,5 kg

Everyday by Haugen har samme gode kvalitet som Paradiso men pakket i 1,7 kg økonomiforpakninger.
Kvalitetsprodukter til en rimelig pris.

Nyhet!

Artisjokk i olje HG-nr 123391
Artisjokker oppskåret i båter og lagt i lake og urter. Kvalitetsprodukt til rimelig pris.

6x2,5 kg

Nyhet!

Soltørket, strimlet tomat HG-nr 123392
80% soltørket tomat i strimler. 3 års holdbarhet. Kvalitetsprodukt til rimelig pris.

6x2,5 kg

Nyhet!

Ovsbakt, strimlet paprika HG-nr 123394
Kvalitetsprodukt til rimelig pris.

6x2,5 kg

Familien Delize har produsert Peperoncino de Calebrese i over 100 år. Et ekte orginalt chiliprodukt
fra Calibria på Sicilia. Det er et av de mest trendy gastronomi-regionene på det globale markedet
der chilien er helt sentral.
Calabrian Chili, skivet HG-nr 123523
Peroncini de Calibrese har en fin sødme som passer best på pizza og pasta.
Spesielt når du skal tilberede ekte Napolitana pizza. Topp med Pereochini
de Calibrese for en ekte og autentisk pizzaopplevelse.

Gluten

2 kg

Pulp og guacamole fra Casa California er produsert på solmodne Hass-avocadoer. Det går
aldri mer enn 24 timer fra avocadoene er høstet til de er ferdig produsert og frosset ned.
Avocado i biter HG-nr 123202
Perfekt til bruk som de er i salater og lignende. Eller som ingrediens til
å lage en god guacamole.		
Vi tar forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil.
* Kan inneholde spor av dette allergenet.

2x3 kg

Vare nr.

Vareslag

Allergener

Ant.enh.pr.kart.

EPD nr.

Verdens største tortillaprodusent, lager 3. generasjons tortilla på Europas mest moderne tortillafabrikk. Produktet er
helt uten tilsetningstoffer. De frosne produktene skal behandles som ferskt brød etter tining. Praktisk å arbeide med,
sprekker ikke ved rulling. Egner seg meget godt for tradisjonelle meksikanske matretter samt trendy sandwich
wraps, individuelle quesedillas og tacotwisters. Alle Missions produkter, nå med 35% mindre salt, er uten palmeolje!
Tortillawrap med grillmerker, 30 cm HG-nr 123455
Grillmerket tortillas gir retten et mer eksklusivt preg og fremhever
følelsen av riktig autentisk meksikansk mat. Fersk/ambient.

Gluten

8x18 stk

Unikt storkjøkkenbrand, tilpasset ene og alene for det norske Horeca-markedet!
100% naturlige råstoffer. El Paradiso har suverent høyest innhold av grønnsaker.

Jalapeños Tricolore, skivet HG-nr 123203
Jalapenos med god crunch og passe hete som gir muligheten til fargespill og god
smak. Perfekt til mange anledninger; pizza, tex-mex og salat. Rød, gul og grønn.		

12x793 g

Gul chili, skivet HG-nr 123204
Deilige gule chili med passe hete. God crunch og gir mulighet for fargespill.
Passer perfekt til pizza, tex-mex og salat.			

12x793 g

Tortilla Blue Corn 15cm, HG-nr 123194
Unikt og spennende produkt. Egner seg ypperlig til både soft tacos og til å lage
bluecorn tortillachips.			

4x60 stk

Grillet Sweety Peppers, hele HG-nr 123420
Konsistensen gjør at denne chilien er meget velegnet til også å fylle med egne
kremer, som topping til pizza, til tapas, i sandwich eller i en salat.			

12x793 g

Happy Buddha ”Simply Delicious”. Moderne og klassiske produkter fra Sørøst-Asia med fokus på Thai og kinesisk
mat. Produktene 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.
Sobanudler, hvite, frosne HG-nr 123222
Nye kvalitetsledende og praktiske nudler! Frosne ferdigkokte nøster på 50 g
som åpner seg ved tining og er klare til bruk. Tilbereding i dampovn,
mikrobølgeovn, high speed eller i vann. Null svinn.

Gluten

5 kg

Eggnudler HG-nr 123205
Kinesiske klassiske kvalitetseggnudler med svært god kokebestandighet og
attraktivt gult utseende. 500 g nøster passer for 4 porsjoner.
Pakket løst i en 8 kg kartong.

Gluten, Egg

8 kg

Nyhet!

Baozi Dumpling Hoisin Duck, 96x50 g HG-nr 123618
Ny ekte, kinesisk dumpling. Baobrød fylt med Hoisin duck og lukket med
knute. For første gang over grossist i Norge. Autentisk asiatisk bestselger.

Bløtdyr, Soya
Gluten, Sesam 6x800 g

Nyhet!

Baozi Dumpling med grønnsaker, 96x50 g HG-nr 123619
Ny ekte, kinesisk dumpling. Baobrød fylt med grønnsaker og lukket med
knute. For første gang over grossist i Norge. Autentisk asiatisk bestselger.

Gluten, Soya

6x800 g

Gaea betyr ”Moder Jord”, og bruken av moder jord er viktig for Gaea. Ingen bruk av kunstige tilsetningsstoffer i olivenoljer, oliven
eller andre produkter. Gaea er en foregangsbedrift hva gjelder økologi, og hadde de første oliven og olivenoljer i verden som var
sertifisert CO2 nøytrale (gjennom MyClimate) og hadde Water footprint. Gaea holder tro på gammel tradisjon ved plukking og
pressing av oliven og olivenoljer i samarbeid med de beste Cooperativer i Hellas. Det er ingen merkevare innen de kategorier som
Gaea har produkter i, som høster så mange internasjonale ”Awards” for kvalitet, innovasjon og design.

Select EV Olivenolje HG-nr 123200
Extra Virgin olivenolje av beste kvalitet fra utvalgte olivenlunder i Hellas.
Olivenoljen velges utifra strenge kriterier hva gjelder produksjon og kvalitet.		

Vi tar forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil.
* Kan inneholde spor av dette allergenet.

6x1,5 l

Uten
palmeolje

Vare nr.

Vareslag

Allergener

Ant.enh.pr.kart.

EPD nr.

Surgital eies og drives av familien Bacchini, og som har drevet med pastaproduksjon i over
40 år. Surgital er Italias ledende leverandør av frossen, fersk pasta til storkjøkken. Surgitals
merkenavn Laboratorio Tortellini benytter kun regionale råvarer i all produksjon. Produktene er
helt fri for kunstige tilsetningsstoffer. Frysevare. Eneste i Europa som har oppnådd anbefaling
av ”Den Italienske Kjøkkensjefsforeningen”. (FIC)

Nyhet!

Basilikumpesto i terninger HG-nr 3731
Ekte Emilio Romagna oppskrift med DOP ingredienser i 12g terninger.

Melk, Nøtter

4x1 kg

Tagliolini svart lang pasta HG-nr 123527
Tagliolini svart pasta er et spennende innslag for å lage fargerike pastaretter og gi
gjesten en spennende opplevelse. Kombinerer fint også sammen med
Laboratorio Tortellini Tagliatelle som er intensivt gul i fargen.
Gluten, Egg

1,5 kg

Lunette Pasta 4 oster HG-nr 123206
Lunette er en attraktiv rund pastapute; 5x4 cm stor, og fylt med en fantastisk
miks av 4 DOP merkede oster. Rask tilberedning fra fryst og med unik
kokeegenskaper som leverer topp resultat hver gang.

3 kg

Gluten,
Melk, Egg

I over 300 år har Kikkoman Soyasaus vært kokkens hemmelige våpen. Kikkoman Soyasaus er
naturlig brygget og har mer enn 300 aromatiske profiler. Kikkoman er rik på umami, den femte
smaken som forsterker opplevelsen av surt, salt, søtt og bittert. Kikkoman Soyasaus hever
dermed smaken på nesten alle retter. Ikke rart den er elsket over hele verden!
Teriyaki Glaze HG-nr 123212
Teriyaki glaze har 300 aromatiske komponenter og er fantastisk til
Sulfitt, Soya
å smaksette kjøtt, fisk og grønnsaker. Endelig en forpakning tilpasset storkjøkken. Gluten

6x975 ml

Teriyaki Ginger HG-nr 123211
Teriyaki ginger har 300 aromatiske komponenter og er fantastisk til å
smaksette kjøtt, fisk og grønnsaker. Smaksbomben er et allsidig sprodukt som
kan brukes på mange måter på kjøkkenet. Endelig i storkjøkkenforpakning.

Sulfitt, Soya
Gluten

6x975 ml

Sesam Sauce HG-nr 123210
Sesamsausen er laget av Kikkoman soyasaus, sesamfrø, fiskesaus og
krydder. Kikkoman inneholder 300 aromatiske komponenter, og bidrar til å
smaksette både wok, grillet kjøtt og salat.

Sesam, Soya
Hvete/Gluten
Egg, Fisk
6x1 l

Yakisoba Sauce HG-nr 123209
Yakisobasaus er en perfekt kombinasjon av soyasaus søtet med fruktjuicer og
smaksatt med ingefær og hvitløk. En japansk klassiker til grillet svinekjøtt med
nudler og som også passer i woken.

Soya,
Hvete/Gluten 6x1 l

Soyasaus Fancy Grade HG-nr 123208
Kikkoman Fancy grade soyasaus i 5 liter Bag in Box med tappekran er perfekt for
kunden som bruker mye Back of house og serverer til sushi eller bruker i maten.

Soya, Gluten 5 l

Soyasaus Mindre salt porsjon HG-nr 123512
Naturlig brygget Kikkoman Soyasaus er den hemmelige ingrediensen som
passer til all mat. Full av herlig smak og umami, og med mer enn 300 års historie.
Praktisk porsjonspakke i matsikker folie.
Gluten, Soya 400x10 ml
Soyasaus Glutenfri porsjon HG-nr 123522
Naturlig brygget Kikkoman Soyasaus er den hemmelige ingrediensen som
passer til all mat. Full av herlig smak og umami, og med mer enn 300 års historie. Soya
Praktisk porsjonspakke i matsikker folie.		

400x10 ml

De klassiske smaksvinnere med mye smak og gode råvarer fra verdens nest
største matprodusent.

Nyhet!

BBQ Sauce HG-nr 123681
En klassisk velsmakende saus stappfull av smak. Smoky, søt og sterk på en gang.
Prisgunstig i 5 l format.
Selleri

Vi tar forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil.
* Kan inneholde spor av dette allergenet.

5l

Vare nr.

Vareslag

Allergener

Ant.enh.pr.kart.

EPD nr.

Hemmeligheten bak å lage autentiske retter fra Indonesia ligger i krydderet.
Alle produkter fra Go-Tan er produsert etter tradisjonelle metoder, for å bevare
best smak og aroma i produktene.
Sweet Chilli Sauce Hot HG-nr 123197
Sweet chili hoter kompleks på smak med et attraktivt utseende.
Veldig allsidig bruk på mange forskjellige retter.		

6x1 l

Balsamico Vineddik, produsert av Carandini-familien i Modena, er blant de eldste produsenter
av Balsamicoeddik i Italia. Oppnår sin karakteristiske smak ved at vineddik og kokt druemost
blir blandet etter oppskrift og lagret på fat av forskjellige tresorter.
Cheese Dressing HG-nr 123192
Unikt produkt, miks av Aceto Balsamico Di Modena IGP og Parmigiano Reggiano
DOP. Kan brukes på sandwich, salater, kjøtt og grønnsaker, til ost og risotto.
Brukes som en saus/dressing.
Sulfitt, Melk

6x250 ml

Hvitvinseddik PET HG-nr 123448
Praktisk PET-flaske med hvitvinseddik til matlaging. Perfekt til dressing, marinader
sylting og annet. God smak og nøytral farge.

12x1 l

Sulfitter

Henry John Heinz begynte å tilberede og pakke mat allerede i 1869, i Pittsburgh, Pennsylvania.
Hans første produkt var horseradish som han stolt viste frem kvaliteten på i gjennomsiktige glass.
I 1876 introduserte han ketchup, laget på solmodne smaksrike tomater med ekte smak og naturlige
ingredienser på gjennomsiktige flasker. Den gang som nå. Over hele verden blir Heinz regnet
som nærmest synonymt med ketchup, som nytes av millioner av familier i over 200 land.

Italiensk vinaigrette HG-nr 123518		
6x875 ml
I praktisk 800 ml flaske. Autentisk produkt som passer meget bra til en
rekke retter. Prøv å bruke den til å marinere kyllingen!
Caesar dressing HG-nr 123517
Egg, Melk
I praktisk 800 ml flaske. Deilig kremete, men hellbar konsistens med hvitløkspuré Sennep,
og parmesanost som gi en vidunderlig moden smak. Bruk den som egen touch.
Gluten, Fisk

6x875 ml

Honey Mustard HG-nr 123516
Sennep, Egg
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 og helle.

6x875 ml

Passata HG-nr 123519
Passata laget på solmodne spesialdyrkede Heinz-tomater av høyeste kvalitet.
Et godt utgangspunkt for en velsmakende rett! 		

PASSATA

6x800 ml

Hakkede tomater HG-nr 123521
Hakkede tomtaer laget på solmodne spesialdyrkede Heinz-tomater av høyeste
kvalitet. Et godt utgangspunkt for en velsmakende rett! 		

6x2,5 l

Knuste tomater HG-nr 123520
Knuste tomater laget på solmodne spesialdyrkede Heinz-tomater av høyeste
kvalitet. Et godt utgangspunkt for en velsmakende rett! 		

6x2,5 l

Vi tar forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil.
* Kan inneholde spor av dette allergenet.

CHOPPED

TOMATOES

Vare nr.

Vareslag

Allergener

Ant.enh.pr.kart.

EPD nr.

ReaLemon har vært produsert siden 1934, hele tiden med den gode og friske smaken av
sitron av beste kvalitet. ReaLemon er laget av utvalgte sitroner primært fra “Bonachello-”
og “Femminello-” variantene.

Nyhet!

Limejuice HG-nr 123621
Gi rettene dine den gode smaken av frisk lime med noen dråper
av ReaLime.

Sulfitter

500 ml

Hijos De Ybarra S.A. er blant de største produsenter av olivenolje, matoljer, oliven og sauser, og er kjent
i Spania for førsteklases kvalitet.Ybarra har produsert og solgt olivenolje siden 1842, og eksportert ut
i verden nesten siden oppstart på 1800-tallet. Tristan Ybarra, 6.generasjon siden firma ble grunnlagt
leder selskapet. Sertifiseringer: BRL-A, IFS-higher level. ISO9001: 2000,HACCP og økologisk sertifisert.

Olivenolje PET HG-nr 123412
Olivenolje av god kvalitet til steking, marinader og dressinger.
En god matlagningsolje. Praktisk til Back-of-house.		

6x2 l

SVENSK HÅNDVERKSKNEKKEBRØD BAKT ETTER EGYPTISKE TRADISJONER!
Pyramidbageriets knekkebrød er et resultat av et vellykket kulturkrasj mellom tradisjonelt svensk knekkebrød
og egyptiske surdeigstradisjoner. Pyramidbageriet baker med følelse og omsorg. De bruker steinmalt mel, vedfyrte ovner og tradisjonelle tørkemetoder for å lage Sveriges desidert bestselgende restaurant-knekkebrød.

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Spis knekkebrød HG-nr 123633
Brødet har mottatt Svenske Gastronomiske Akademis diplom og pris fra
Sandahl Foundation. Passer utmerket til røkte produkter av alle slag, krydrede
posteier og patéer, vellagrede oster og salt pålegg. Brødets syrlighet gir en
vågal/spennende smak av salt og krydder. 25 cm rundt knekkebrød.

Gluten

6x550 g

Spelt-Dinkel knekkebrød HG-nr 123634
Et knekkebrød bakt på våre eldste kornslag, spelt og bygg. Spelt, som også
kalles dinkel, ble dyrket i de nordiske landene allerede i steinalderen.
Inneholder mye mineraler og proteiner og gir en dyp og god smak. Passer bra
med milde oster og posteier, samt sild, rogn, gravet fisk og laks i alle former.
Det milde, men smakfulle speltknekkebrødet vil falle i smak hos de fleste.
25 cm rundt knekkebrød.

Gluten

6x500 g

Dala Järna Knekkebrød 100% rug HG-nr 123635
Et tradisjonellt 100% rugknekkebrød. Ost, pølse og kaviar er de påleggene
som passer best. Et smaktfullt knekkebrød som passer til det meste. Utrolig
mye smak i dette høy kvalitets rugmelet som bidrar til at pålegget smaker
mer, spesielt om man sammenligner med andre knekkebrød bakt på rugmel.
25 cm rundt knekkebrød.

Gluten

6x550 g

Spis Knekkebrød Økologisk HG-nr 123637
Velsmakende, syrnet knekkebrød med deilig tyggemotstand. Knekkebrødet har
mottatt Svenske Gastronomiske Akademis diplom og pris fra Sandahl
Foundation. Passer utmerket til røkte produkter av alle slag, krydrede posteier
og patéer, vellagrede oster og salt pålegg. Brødets syrlighet gir en vågal/
spennende smak av salt og krydder. 12 cm og 22 g rundt knekkebrød.
Gluten

900 g

Spelt-Dinkel Knekkebrød Økologisk HG-nr 123636
Et knekkebrød bakt på våre eldste kornslag, spelt og bygg. Spelt, som også
kalles dinkel, ble dyrket i de nordiske landene allerede i steinalderen.
Inneholder mye mineraler og proteiner og gir en dyp og god smak. Passer bra
med milde oster og posteier, samt sild, rogn, gravet fisk og laks i alle former.
Det milde, men smakfulle speltknekkebrødet vil falle i smak hos de fleste.
12 cm og 22 g rundt knekkebrød.

900 g

Vi tar forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil.
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Gluten

Øl fra Haugen-Gruppen
Estrella Damm flaske HG-nr 122005

24x33 cl

Brygges etter originaloppskriften fra 1876.

Estrella Damm boks HG-nr 122008

24x50 cl

Brygges etter originaloppskriften fra 1876.

Estrella Damm Keykeg Fat HG-nr 122128

30 l

KeyKeg er neste generasjons fatøl. Dette er engangsfat som kastes etter
bruk. Du slipper å lagre og returnere tomme fat etter bruk, og du slipper
å tenke på kostnader med pant.

Daura Damm flaske HG-nr 122027
”World´s best gluten-free beer”

GLUTENFRI!

Damm Lemon flaske HG-nr 122009

24x33 cl

24x33 cl

Autentisk ”Shandy” fra Middelhavet.

Damm alkoholfri boks HG-nr 122007

24x33 cl

Brygget på nøyaktig samme ingredienser som øl med alkohol, deretter tas.
alkoholprosenten ned. Alk. 0,0%

Damm Free flaske HG-nr 122032

24x25 cl

Premium kvalitet på alkoholfri øl.

Sureo Sangria HG-nr 122634

24x33 cl

Rubinrød, frisk og fruktig sangria på flaske, med tydelig vin og krydderpreg.

Damm Inedit flaske HG-nr 122026

24x33 cl

Damm Inedit er resultatet av samarbeidet med verdens beste
kjøkkensjef, Ferran Adriá (elBulli).

Damm Inedit flaske HG-nr 122028

12x75 cl

Damm Inedit er resultatet av samarbeidet med verdens beste
kjøkkensjef, Ferran Adriá (elBulli).

Damm InEdit Keykeg HG-nr 122992
20 l
Utviklet for å passe til mat, med et fint preg av frukt og korn.
Avstemt bitterhet i ettersmaken. Nå tilgjengelig for keykeg på tapp.		

Nyhet!

Estrella Damm Malquerida HG-nr 123660
Meksikansk-inspirert øl fra teamet til Ferran Adria.

Nyhet!

4x6x33 cl

Estrella Damm Complot IPA HG-nr 123655
Lyst, lettdrikkelig øl fra Spania.

6x4x33 cl

Tiger Beer flaske HG-nr 122136

24x33 cl

Asia´s eksportøl No 1.

Birra Moretti 24x33 cl HG-nr 122137
Italia´s mest populære øl, i Italia!

Red Stripe Jamaican Lager HG-nr 123181
Jamaica´s mest kjente øl, fra ”The World´s coolest beer-company!”

4x6x33 cl

Størst utvalg av langtids
HG-nr 120419 Grillede, grønne oliven
u/sten, 6x1 kg Store Halkidikioliven, grilles og legges i lake
0 2 5 5 7 1 1 4 sammen med krydder.

HG-nr 121218 Italiensk olivensalat, 6x1 kg
80% Sorte, grønne og røde oliven, 19%
solsikkeolje, hvitløk, urter og sitron. Til
tapas, salater, på pizza, til couscousretter,
pastasauser, bruchetta eller tapanade.

HG-nr 121607 Leccino oliv
Pakket i solsikk
grønne krydder
0 4 2 1 5 2 0 8 som snacks, til

Ekstra
premium
HG-nr 121608 Cherrytomat, semi-dried
(80% cherrytomat), 6x1 kg
Passer utmerket til kjøtt og fisk. Men gjør
0 4 2 1 5 0 5 9 seg best i en salat, på pasta, i brødet ved
baking, i en gryte eller lag egen
tomatpesto eller dressing.

HG-nr 123651 Semi-tørket sandwichtomat i
olje, 6x1 kg
Unik sandwichtomat med premium smak
for sandwich og salater.

HG-nr 120420 Grillet, strim
solsikkeolje
røde paprika, g
0 2 5 5 7 1 2 2 etter skivet og m

HG-nr 120721 Champignon, skivet i olje og
urter, 6x1 kg Delikat skivet, stekt
champignon mikset med urter. Passer
0 2 7 4 3 8 3 9 perfekt til pizza, sauser, sandwich,
stuinger, kjøtt, fisk og svinekjøtt.

HG-nr 121216 Stubbeskjellsopp, 6x1 kg
80% Stubbeskjellsopp og olje m/urter. Passer
til karbonader, premiumretter som reinsdyr.
Til spaghetti, i soppstuing, på
en toast eller pizza.

HG-nr 122399 Shitakesop
6x1 kg Para
litet skivet shita
frem til man åp

HG-nr 122694 Artisjokk- og olivensalat, 6x1 kg
Italienske oliven i båter med artisjokk, litt chili
og paprika som hovedkomponenter. Utmerket
til salater, på salatbuffeen og som variant til
tapanade til bruschetta.

HG-nr 120716 Grillet squash i solsikkeolje, 6x1 kg
Grillede skiver squash i solsikkeolje, hvitløk og
urter. Pene spor av rillene gjør squashen pas0 2 7 3 4 3 8 2 sende på pizza, i sandwich, til varme retter, i
salaten eller i suppen.

HG-nr 123392 Soltørket tomat, strimlet, 6x1,7 kg
80% soltørket tomat i strimler. 3 års
holdbarhet. Kvalitetsprodukt til rimelig pris.

HG-nr 123391 Artisjokk opp
Artisjokker oppsk
lake og urter. Kva

tidsholdbare grønnsaker

eccino oliven u/sten, 6x1 kg
akket i solsikkeolje med litt hvitløk og
ønne krydder. Passer utmerket i drinker,
m snacks, til salat, pasta og gryteretter.

HG-nr 121606 3 italienske oliven u/sten,6x1 kg
Inneholder 3 størrelser som er naturlig f
ermentert uten kjemikalier. Smaken er mild
og konsistensen sprø og fin. Inneholder
Nochella, Parantza og Leccino oliven.

HG-nr 121604 Soltørket tomat, strimlet, 6x1 kg
80% soltørket tomat i strimler.
3 års holdbarhet.

rillet, strimlet paprika i
olsikkeolje, 6x1 kg Hele solmodne
de paprika, grilles og skrelles og blir derter skivet og mikset med krydder og olje.

HG-nr 121219 Kullgrillet paprika rød/gul i
solsikkeolje, 6x1 kg Grillet på riller
over åpen flamme i firkantete, avlange biter,
marinert i solsikkeolje, urter og hvitløk. Søtlig
med god tyggemotstand.

HG-nr 120708 Villsoppblanding i olje, 6x1 kg
Stekt villsoppblanding er et helt nytt produkt
som passer meget godt i sauser, stuinger,
0 2 7 2 5 7 4 5 stekt eller servert kaldt i salat.

hitakesopp, skivet i urtelake,
x1 kg Paradiso lanserer høyeste kvaet skivet shitakesopp i urtelake. Tørrvare
em til man åpner emballasjen.

HG-nr 120421 Artisjokk oppskåret, 6x1 kg
Artisjokker oppskåret i båter og lagt i
lake og urter.

HG-nr 122693 Artisjokkbåter, grillede, 6x1 kg
Høy kvalitet. Inneholder kun 17 % olje, og
er uten saltlake eller eddik. Passer på din
pizza, i wraps, salat eller i puré brukt til
saus eller suppe.

g

0 2 5 5 7 1 3 0

HG-nr 122701 Pesto Rosso m/solsikkefrø, 6x1 kg
Vegansk miks av sunne solsikkefrø, grillet
paprika og tomater m/hvitløk og urter. Fint
som hovedfyll i veganske wraps, baguetter
eller som dip.

isjokk oppskåret, 6x1,7 kg
jokker oppskåret i båter og lagt i
e og urter. Kvalitetsprodukt til rimelig pris.

0 4 2 1 5 0 1 8

HG-nr 120839 Pesto Rosso, 16x500 g
Pesto Rosso laget av soltørket tomat, olje,
parmagiano reggiano, Pecorino og hvitløk.Passer på
0 2 7 9 2 8 5 1 pasta, som smøring av brødretter, som smakssetting av varmretter eller dressing til salat og pizza.

HG-nr 123394 Ovnsbakt paprika i strimler,
6x1,7 kg
Kvalitetsprodukt til rimelig pris.

Samme gode kvalitet
pakket i 1,7 kg
økonomipakninger.
Kvalitetsprodukter
til en rimelig pris!

Spekeskinke med ramsløkkrem
20 stk ramsløkblader
4 ss parmesanost, revet
1 ss olivenolje
1 dl mandler

4 stk.

4 ss Cremé Fraiche
4 skiver spekeskinke
1 stor skive Pyramidbageriet
Spelt-Dinkel Knekkebrød

Miks sammen ramsløkbladene, parmesanost, olivenolje,
cremé fraiche. Ikke for lenge, så det blir litt biter igjen. D
i 4 biter. Legg på spekeskinken toppet med ramsløkkrem

Salami med pære- og parmesankrem
0,75 dl parmesanost, revet
2 ss pære, revet
0,75 dl Cremé Fraiche
Salt og pepper

4 stk.

12 skiver salami, valgfri
1 stor skive Pyramidbageriets
Spis Knekkebrød

Bland sammen parmesanost, pære og cremé fraiche. Smak til
med salt og pepper. Del knekkebrødet i 4 biter og fordel kremen.
Topp med salami.

Spis Knekkebrød

Brødet har mottatt Svenske Gastronomiske
Akademis diplom og pris fra Sandahl Foundation.
Passer utmerket til røkte produkter av alle slag,
krydrede posteier og patéer, vellagrede oster og
salt pålegg. Brødets syrlighet gir en vågal/spennende smak av salt og krydder.
25cm. 550g
EPD: 5284567

Spelt-Dinkel Knekkebrød

Et knekkebrød bakt på våre eldste kornslag, spelt
og bygg. Spelt, som også kalles dinkel, ble dyrket i de nordiske landene allerede i steinalderen.
Inneholder mye mineraler og proteiner og gir en
dyp og god smak. Passer bra med milde oster og
posteier, samt sild, rogn, gravet fisk og laks i alle
former. Det milde, men smakfulle speltknekkebrødet vil falle i smak hos de fleste.
25cm. 550g
EPD: 5284542

Dala Järna Knek

Et tradisjonellt 100% rug
Ost, pølse og kaviar er de
passer best. Et smaktfullt k
passer til det meste. Utro
dette høy kvalitets rugmele
at pålegget smaker mer, sp
sammenligner med andr
bakt på rugmel. Prøv

25cm. 500g
EPD: 528517

4 stk.

e
nke
midbageriets
ekkebrød

livenolje, mandler og
r igjen. Del knekkebrødet
sløkkremen.

rna Knekkebrød

lt 100% rugknekkebrød.
aviar er de påleggene som
maktfullt knekkebrød som
meste. Utrolig mye smak i
ets rugmelet som bidrar til
aker mer, spesielt om man
r med andre knekkebrød
gmel. Prøv gjerne selv.

25cm. 500g
PD: 5285176

Mynte- og hyllebærkrem med jordbær
1,5 dl Mascarponeost
4-5 tsk konsentrert hyllebærsaft
1,5 ss fersk mynte
Revet skall av 1/2 sitron

4 stk.

8 stk jordbær
4 Pyramidbageriets 12cm
Spelt-Dinkel knekkebrød
Økologisk

Grovhakk mynten, bland så med mascarponeosten, hyllebærsaften og
halvparten av sitronskallet. Fordel kremen på knekkebrødene. Topp med
skivede jordbær og resten av sitronskallet samt mynteblad til slutt.

Lakserøre med reddiker og gressløk 4 stk.
150 g Philadelfiaost
125 g varmrøkt laks
2 tsk majones
Salt og pepper

8 stk reddiker
Gressløk
4 Pyramidbageriets
Dala Järna Knekkebrød

Grovhakk laksen, bland med Philadelfiaosten og majonesen. Smak til med salt og pepper.
Del knekkebrødet i 4 biter. Legg på røren og topp med reddiker og gressløk.

Spis Knekkebrød Økologisk

Spelt-Dinkel Knekkebrød Økologisk

Velsmakende, syrnet knekkebrød med deilig
tyggemotstand. Knekkebrødet har mottatt
Svenske Gastronomiske Akademis diplom og
pris fra Sandahl Foundation. Passer utmerket til
røkte produkter av alle slag, krydrede posteier og
patéer, vellagrede oster og salt pålegg.
Brødets syrlighet gir en vågal/spennende
smak av salt og krydder.

Et knekkebrød bakt på våre eldste kornslag, spelt
og bygg. Spelt, som også kalles dinkel, ble dyrket i de nordiske landene allerede i steinalderen.
Inneholder mye mineraler og proteiner og gir en
dyp og god smak. Passer bra med milde oster og
posteier, samt sild, rogn, gravet fisk og laks i alle
former. Det milde, men smakfulle speltknekkebrødet vil falle i smak hos de fleste.

12cm. 900g
EPD: 5284591

12cm. 900g
EPD: 5284625

SJEKK UT
VÅR HJEMMESIDE
www.haugen-gruppen.com/
foodservice

Her finner du bl.a:

Oppskrifter • Produkter
Videooppskrifter
Nyheter

Meny- og
bestillingssystem
Menybanken tilbyr spesialtilpassede
oppskrifter, med tilhørende vare- og bestillingssystem, innenfor våre ulike konsepter:

American Burger Days • Asiatisk • Cajun •
Drinkoppskrifter • Meksikansk • Indisk •
Shape Up • Sportsbar • Street Food •
Te • Vegetarisk • Pizza • Sandwich

På hver oppskrift
kan du lage din
bestilling av
produktene på
under 30 sekunder!

Ole Moksnes AS

FØLG OSS
PÅ FACEBOOK
facebook.com/
haugengruppenfoodservice

Haugen-Gruppen AS, Postboks 14, 1541 Vestby • Tlf: 64 98 60 00
E-mail: companymail@haugen-gruppen.com

