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vår historie

1988
SalatMestern blir etablert. 
Den første produksjonen 

foregår hjemme på 
kjøkkenbenken. I1989 får vi 

våre egne lokaler

2009
Vi avslutter vår eksport-

satsning og retter alt fokus på 
det norske markedet

1993 og 98
SalatMestern på �yttefot.

2004
Vi blir blant de første i 

Norge, serti sert 
under kvalitets- 

standarden BRC. Vi 
bygger ut fabrikken 
med ca 2000 kvm

2003
Vi starter med sjømat i lake

2007
Kjøper en svensk fabrikk og satser 
på eksport og oppretter en egen 

avdeling for produktutvikling

~ 1960
Geir er sjømann og samler 
smaksinspirasjon fra alle 

verdens hjørner

2015
Vi starter satsningen på MAP 

teknologi

2017
Familien Andersen kjøper ut 

familien Stenmark og eier 
bedriften 100%.

Prosjektering er startet for 
utbygging av fabrikken

2018
SalatMestern feirer 30år!

MAP
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Vi i SalatMestern har helt siden starten latt 

 kvalitet for kunden være drivkraften bak ut-

viklingen av våre produkter. Forretningsideen 

fra starten var å lage produkter som fremstår 

som hjemme laget. Typisk er det derfor at  dagens 

rømme sild i beger, lages et-

ter samme opp skriften som 

vi gjorde på begynnelsen av 

1970-tallet. 

Smaken betyr svært mye og 

gode råvarer er derfor en fo-

rutsetning for smaksopplev-

elsen. Reker er for eksempel 

en sentral ingrediens i mange 

av våre produkter. Råvarene 

kommer fra hele verden.

SalatMestern driver i dag en 

rasjonell- og fleks ibel produksjon med over  

70 ansatte. Deres kunnskap om tekniske  

problemstillinger og framstilling av mat gjør det 

mulig for oss å  levere til velkjente kunder. 

Svært ofte blir også nye produkter til gjennom  

et tett samarbeid med den enkelte kunde.

Vår produktportefølje spenner i dag over alt fra  

majones, dressinger, sauser, dipper, majones-

baserte salater, sild, kabaret,  majones i sjaktel,  

tubemajones og ulike produkter i MAP. 

Vi etterstreber alltid å gjøre 

kunden fornøyd og strekker oss 

langt for å skreddersy produkter 

og løsninger i samarbeid med 

kunden. Vi har lagt ned mye 

arbeid i utvikling og design 

av emballasje, slik at produkt ene 

skal sikres ferskhet og framstå 

som attraktive.  MAP-pakking  

(med gass som konserverings- 

 middel) av utvalgte ferdigmat- 

 produkter, er en emballerings- 

metode vi har stor tro på. 

SalatMestern er familieeiet og drives basert på 

lang erfaring. Vi er inne i en rivende utvikling 

med nye investeringer. Vår ambisjon er fortsatt å 

kunne tilrettelegge produkter for kunde grupper 

med stadig nye ønsker og krav til egenskaper. Vi 

er lidenskapelig opptatt av matfaget og stiller 

alltid vår kunnskap til disposisjon for kundene.

SalatMestern
vi er
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Kvalitet og mattrygghet er et av fokusområdene 

våre. Dette er grunnleggende for å kunne  

produsere gode produkter, og vi kompromisser 

aldri på smak. Kvalitetsavdelingen vår består i 

dag av fire ansatte, og det er etablert et eget 

internt laboratorium. Her kontrolleres produkter 

daglig for mikrobiologi og andre egenskaper for å 

sikre at kunde mottar et produkt av rett kvalitet. 

SalatMestern ble allerede i 2003 BRC-sertifisert 

på høyeste nivå. Kvalitetssystemet vårt bidrar til 

å sikre at bedriftens produksjon skjer i samsvar 

med gjeldende regelverk og kundekrav. Det er 

viktig med systematisk arbeid med kvalitet for 

å hele tiden kunne videreutvikle og forbedre 

oss. Vi deltar også i flere nasjonale samarbeid, 

herunder fokusområder som saltreduksjon i 

næringsmidler og reduksjon av matsvinn.

Vår kvalitetspolitikk lyder som følger: ”Salat-

Mestern skal være en innovativ bedrift som 

produserer trygge næringsmidler av god kvalitet 

i henhold til gjeldende krav.” Kvalitetspolitikken 

vår er implementert i alle ledd av driften, og er 

i samsvar med våre målsetninger.

Vi har i dag følgende sertifiseringer

• FSSC 22000 - GFSI-godkjent standard for 

næringsmiddeltrygghet.

• ASC (Aquaculture Stewardship Council) - 

standard for ansvarlig havbruk. Sertifikatet 

gis til bedrifter som oppfyller kriterier med 

tanke på å minimere virkninger av havbruk 

på miljø og samfunn.

• MSC (Marine Stewardship Council) 

- miljøstandarden for et bærekraftig fiske. 

Virksomheter som oppfyller kriteriene i 

denne standarden, bidrar til å bevare fiske-

bestanden for  fremtiden.

Skikkelige saker, gode smaker.

Kvalitet & Mattrygghet
    med gjennomgående tanke for
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Ansvar & Bærekraft
    vi fokuserer på

Vi på SalatMestern er opptatt av virksomheten 

sitt energi og klimafotavtrykk, og det er viktig 

at vi vurderer bærekraft i alle ledd i bedriften. 

I 2017 startet arbeidet med å kartlegge fot- 

avtrykket og finne egnede tiltak for å på sikt 

 kunne nå målsetningen om å være en klima-

nøytral bedrift og bidra til det grønne skiftet. 

Vi har utviklet et klimaregnskap siden 2017.   

Dette gir en detaljert oversikt over bedriftens 

energi- og klimafotavtrykk. Analysen som vi 

benytter, er basert på direkte og indirekte 

energiforbruk knyttet til virksomhetens 

aktiviteter. Vi har gjort en rekke effektive 

tiltak som har bidratt til kraftige reduksjoner 

i klimagassutslipp. Samlet er klimagassutslippene 

redusert med hele 66 % fra 2017 til tross for økning 

i mengde produsert vare i perioden.

Følgende grep er gjort for å kunne  
redusere klimagassutslippene: 
 
• Vi kuttet ut bruk av fyringsolje 

• Investering i solcelleanlegg for å      
   redusere elektrisitetsforbruket 

• Høyt fokus på avfallssortering og    
   forbedring  i forhold til gjenvinning  
   og resirkulering 

• Ombygging av fryse- og kjølelagre  
   til CO2-anlegg, som er en mer    
   miljøvennlig løsning

Les gjerne mer om de ulike tiltakene  
våre og arbeidet vårt på våre nettsider,  
www.salatmestern.no. Her finner du  
også klimagassrapportene.



1010



11

Innovasjon er svært viktig for bedriften. De dyktige produktutviklerne 
våre har lang fartstid fra næringsmiddelbransjen, og er lidenskapelig 

opptatt av mat.

Det blir lett historien om noe som går fra  

kjøkkenbenk til kjøkkenbenk. Vi har et eget 

produktutviklingskjøkken, som hyppig benyttes 

til workshops med kunder. Her utvikles det nye 

produkter, ofte i et samarbeid med kunder som 

er ”skrubbsultne” på noe nytt. 

Produktutvikling dreier seg om å identifisere 

mat med god smak og fornuftig holdbarhet. 

Produktutviklerne må tenke mye kjemi og 

mikrobiologi, og det er ofte like mye teknikk som 

matforståelse. 

Det dreier seg om å utvikle nisjer og konsept-

er. Asiatisk, ”Godt norsk”, OL-mat, og mat til 

sommer- og julesesongen - for å nevne noe.  

Og etter jul skal det jo gjerne være lettere mat!

Produktutviklerne våre søker stadig inspirasjon, 

og messer besøkes ofte for å følge med på trender 

i markedet. Mange av våre kunder jobber med 

sine team og kommer til oss med ideer de vil 

prøve ut. Det kan godt innebære utfordringer, 

hvor råvarene må hentes fra den andre siden av 

kloden. 

Selv om kreativiteten blomstrer i prosessen, er 

det likevel mye alvor bak et produkt. ”Vi har jo 

ansvaret for forbrukernes ve og vel gjennom 

de krav og forskrifter som er satt. Opplæring 

av personalet, deltagelse på produksjonsstart 

av nye produkter og troubleshooting hører 

også med i hverdagen som produktutvikler hos  

SalatMestern”, forteller produktutviklerne ivrig. 

    salatmesterns 

Produktutviklere
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Smøretips
Påleggssalater

13
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Spicy
Krepsewrap 
med avocado

LAGVIS LEGGER DU:

Wrap

Et par salatblader

Avocado i skiver

Vår Chilikreps i aioli

Krepsehaler fra
Ph. Thorstensen

Leverpostei med 
Rødbetsalat

LAGVIS LEGGER DU:

Frøet rugbrød

Et par salatblader

Lun leverpostei av grov type

Fresende baconskiver

En god klatt av vår rødbetsalat

Spirer til pynt

Luksus

K
re

ps

esalat med sting av chili

En
 kl

assiker til julefrokosten 
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M
ed

 knasende sprø m

ais

Kreolsk 
kyllingbaguett

LAGVIS LEGGER DU:

Nystekt baguette

Et par salatblader

Agurk i skiver

Stekt kylling i biter

Vår kreolske kyllingsalat

Smakspaprika til pynt

Tuna heaven

LAGVIS LEGGER DU:

Brød/blings/baguette

Grønnsalat

Majones

Vår Tunfisksalat

Rødløk i ringer

Basilikum, fersk

Chili fersk, finkuttet

PS! Vi smører ekstra tykt 

lag med majones i 

bunnen.

Kremet

Magisk
H

øyt in
nhold av tunf sk
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Ørret med 
Skagensalat

LAGVIS LEGGER DU:
Rundstykkebunn 

Grønn salat

Tynne skiver røkt ørret/laks

SalatMesterns Skagensalat

Rødløkringer

Fersk dill

Hvalersalat
med hånd-
pillede reker

LAGVIS LEGGER DU:

Grovt rundstykke

Et par salatblader

Vår Hvalersalat

Håndpillede reker
fra Ph. Thorstensen

Grønne erter

Kokt asparges til pynt

Himmelsk

Røkt

Toppes med Brilliant  kaviar 
ørretrogn. Lekkert!

Tips! Fr
is

k 
sa

lat m
ed løk og lodderogn

En lokal favoritt
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BBQ skinkesalat 

Italiensk salat 

uten kjøtt

Rekesalat 33% 

Crabsticksalat

Reker i majones

Reke og krepsesalat

Italiensk salat 

med kjøtt

Rekesalat 15% 

Sildesalat

      PÅLEGGSSALATER

For enhver smak!

17
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Ek
te

 m
ajones i sprøytepose 

Vil du rocke rekesmør brødet 
enda litt ekstra? Strø på med 
finhakket fersk chili! 
Eller prøv vår...

Rocka 
   Rekesmørbrød

Tips!
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Dette trenger du:
Blings av surdeigsbrød

Crispisalat

Avocado

SalatMesterns Ekte majones

Rødløk

Sitron

Dill

Sort/blå lodderogn

Ph. Thorstensens Håndpillede reker

Tilberedning:
Skjær en passe tykk skive av surdeigsbrødet og smør den 

med et lag godt smør. Videre legger du på et par blader 

med crispisalat, og noen tynne skiver avocado.  Skvis på 

en seng av SalatMesterns Ekte  Majones før heders gjesten 

P.H. Thorstensens Håndpillede reker legges på i rikelige 

monn. Hele herligheten toppes med finkuttet rødløk, 

noen flotte lodderogn, sitronskive og fersk dill på toppen. 

Nyyyyyyt!

Aioli
Hvitløksdressing

19
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Se
nn

ep - S
terk type 

Se
lsk

apsd
ressing - den klassiske dressingen

To
ma

tke
tchup

Pølser e
r e

nkel o
g god so

m
m

erm
at o

g g
år r

ask
t p

å g
ri

lle
n. 

20 Tilbehørs spesialisten
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Frisk opp enhver salat med vår smakfulle Bønnesalat

Velg m
el

lo
m

 G
ri

llp
ot

et
sa

la
t,

 S
ta

nd
ar

d 
og

 Spesial p
otetsalat

To
ma

tke
tchup

21Tilbehørs spesialisten
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TILBEHØR TIL

Kebab og gyros

Prøv vår Tzatziki til 
Gresk gyros! 

Tips!

K
eb

ab
dr

es
si

ng base, 10kg - Tilsett eget k
rydder!

Gyros dressing

= Sterk           = Et sting av Chili

Piz

za- kebab dressing
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Potetsalat, Spesial

Kremet type

Waldorfsalat

Høyt innhold av frukt 
og solsikkekjerner

Potetsalat, Standard

Mild og klassisk

Bønnesalat

Godt tilbehør til det 
meste

Grillpotetsalat

En friskere variant

      TILBEHØRSSALATER

Tar måltidet til
 nye høyder

Sesong: 

april/juli

Hummus

Uten egg, 

utmerket for veganere
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Pizza
LAGVIS LEGGER DU:
Italiensk pizzabunn

Salatmesterns Pizzasaus 

Mozzarella 

Sorte oliven

Rødløk

ETTER STEKING:
Parmaskinke

Basilikum

Ruccola

Salatmesterns Pizzadressing

Italie
nsk-

    insp
irert
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Pizzasaus Rømmedressing

Pizza- kebabdressing Hvitløks dressing 

Italie
nsk-

    insp
irert

Pssst...!  Pizzasausen passer også  supert til pasta!

25

      SAUSER OG DRESSINGER TIL

Pizza
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Grønn salat

Saftig Burger

Crispy bacon

Hamburgerbrod

Syltet rødløk

Blue cheese dip

Paprika
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Dette trenger du:
Brioche hamburgerbrød, topp

Smakspaprika i ringer

Fresende crispy bacon

SalatMesterns Blue Cheese dip eller Hamburgerdressing

Burger av storfe (x2)

Syltet rødløk

Blader av grønn salat 

Brioche hamburgerbrød, bunn

Prøv vår velsmakende Blue Cheese dip 
eller vår standard Hamburgerdressing.

Tips!
Hamburgerdressing

    KOKKENS

Mesterburger!

Blue Cheese dip

Syltet rødløk

Paprika

P
røv vår B

lue Cheese Dip til kyllingklubber

27
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Ikke glem Bearnaisesausen!

Mmmm!!
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      SALATMESTERNS

Middagsauser

Sennepssaus

Passer perfekt til jule-
tallerken og røkt fsk

Sandefjordsaus

En velkjent klassiker 
til fsk fra Vestfold

Hollandaisesaus

Passer til all type fsk

Bearnaisesaus

 Nr. 1 til biffen, men passer 
også til kylling

      =  Kan varmes! Varm sausene     
          skånsomt i vannbad opp til 40°C

Tips!
Ikke glem Bearnaisesausen!

Mmmm!!
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Wrap it up!
... med en av våre 

tilbehørssauser!!
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    TILBEHØRSSAUSER 

Prikken over «i 'en»

Aioli

Utmerket til stekt kjøtt 
og tapas

Currymajones

Nydelig til kylling

Remulade

Uunnværlig til roast-

beef og kald fskemat

Salsasaus

Ypperlig til pizza 
og tapas

Tzatziki

Gresk favoritt til grill-
mat og gyros
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Kry
ddersild - med langtidsm

odn
et sild

Sennepssild - rik på om
ega 3

Røm
mesild- med fersk røm

m
e

Tom
at

sil
d

Sildepro  dukter

SALATMESTERNS

32
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Sildepro  dukter

SALATMESTERNS

 G
ou

rmetsild - med sherry og rødvin

33
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Smakfull

 Sildesala
t

–  en pyntet spesialitet

Tomatsil
d

– som blidgjør en erfaren sildegjest
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     BEVARTE TRADISJONER

Sildeprodukter

Gourmetsild

Tomatsild

Kryddersild

Sennepssild

Rømmesild

Sildesalat 

Sesong: 

okt/des

Sesong: 

okt/des
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PRODUKTOVERSIKT 

Storhusholdning

EMBALLASJER:

ALLERGENER:

    900G  3KG             5KG             10KG                5KG               SPRØYTEPOSE

Sennep Selleri Peanøtter Melk Sulfitt Soya

Skalldyr Sesamfrø Nøtter Gluten Egg Fisk Bløtdyr

BESTILLINGSVARE Bestillingsvare:
Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Se www.salatmestern.no for  
oppdatert sortiment og siste versjon av  

produktkatalogen vår.
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   PÅLEGGSALATER

7 046281 079154 7 046280 000326

7 046280 000319

7 046280 002108

7 046280 000265

7 046280 001606

7 046280 070497

7 046280 001057

7 046281 025182

7 046280 000258

Chilikreps i aioli
Art: 7914
EPD nr: 1703404
Emballasje: 4 x 900gr boks

Rekesalat 33%
Art: 7010
EPD nr: 873125
Emballasje: 4 x 900gr boks

Hvalersalat
Art: 7005
EPD nr: 873364
Emballasje: 4 x 900gr boks

Sildesalat med pynt
Art: 7152
EPD nr: 1744655
Emballasje: 6 x 1 kg boks

Crabsticksalat
Art: 7015
EPD nr: 874214
Emballasje: 4 x 900gr boks

Kreolsk kyllingsalat
Art: 5040
EPD nr: 4298030
Emballasje: 4 x 900gr boks

Italiensk salat m/kjøtt
Art: 7004
EPD nr: 873349
Emballasje: 4 x 900gr boks

Rekesalat rød 15%
Art: 7000
EPD nr: 873075
Emballasje: 4 x 900gr boks

Italiensk salat u/kjøtt
Art: 7003
EPD nr: 873257
Emballasje: 4 x 900gr boks

Skagensalat
Art: 7007
EPD nr: 873133
Emballasje: 4 x 900gr boks

BBQ skinkesalat
Art: 7039
EPD nr: 1703735
Emballasje: 4 x 900gr boks

Reke- og krepsesalat
Art: 7016
EPD nr: 874313
Emballasje: 4 x 900gr boks

Chilikreps i aioli 3 kg
Art: 7915
EPD nr: 1665041
Emballasje: 3 kg bøtte

Hvalersalat3 kg
Art: 1003
EPD nr: 163188
Emballasje: 3 kg bøtte

Crabsticksalat 3 kg
Art: 0214
EPD nr: 163303
Emballasje: 3 kg bøtte

Kreolsk kyllingsalat 3 kg
Art: 2518
EPD nr: 1652304
Emballasje: 3 kg bøtte

Italiensk salat m/kjøtt 3 kg
Art: 0294
EPD nr: 163253
Emballasje: 3 kg bøtte

Rekesalat rød 15% 3 kg
Art: 0224
EPD nr: 163618
Emballasje: 3 kg bøtte

Italiensk salat u/kjøtt 3 kg
Art: 0284
EPD nr: 163220
Emballasje: 3 kg bøtte

Skagensalat 3 kg
Art: 2003
EPD nr: 164087
Emballasje: 3 kg bøtte

BBQ skinkesalat 3 kg
Art: 7049
EPD nr: 7943426
Emballasje: 3 kg bøtte

Reke- og krepsesalat 3 kg
Art: 2174
EPD nr: 163428
Emballasje: 3 kg bøtte
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   TILBEHØR 

Rødbetsalat
Art: 7014
EPD nr: 874164
Emballasje: 4 x 900 gr boks

Tunfisksalat
Art: 5046
EPD nr: 4797288
Emballasje: 4 x 900 gr boks

Rødbetsalat 3 kg
Art: 2164
EPD nr: 163782
Emballasje: 3 kg bøtte

Reker i majones
Art: 7011
EPD nr: 873646
Emballasje: 4 x 900 gr boks

Reker i majones 3 kg
Art: 2134
EPD nr: 163550
Emballasje: 3 kg bøtte

   PÅLEGGSALATER

Kyllingsalat curry
Art: 2525
EPD nr: 5049283
Emballasje: 4 x 90 gr boks

Kyllingsalat curry 3 kg
Art: 2520
EPD nr: 4917787
Emballasje: 3 kg bøtte

Bønnesalat
Art: 5045
EPD nr: 4729075
Emballasje: 4 x 900 gr boks

Potetsalat spesial 3kg
Art: 0406
EPD nr: 890582
Emballasje: 3 kg bøtte

Waldorfsalat
Art: 7009
EPD nr: 875005
Emballasje: 4 x 900 gr boks

7 046280 000364

7 046280 0252067 046281 025250

Potetsalat hjemmelaget
Art: 7002
EPD nr: 873612
Emballasje: 4 x 900 gr boks

7 046280 011407

Grillkyllingsalat   
Art: 7966  
Emballasje: 3 kg bøtte

Waldorfsalat 3kg
Art: 2114
EPD nr: 189654
Emballasje: 3 kg bøtte

7 046280 007509

7 046280 000050

Middelshavsalat
Art: 7122
EPD nr: 7046281071226
Emballasje: 4 x 700 gr boks

Asiatisk Quinoa
Art: 7121
GTIN nr: 7046281071219
Emballasje: 4 x 700 gr boks

Grillpotetsalat
Art: 5047
EPD nr: 4797312
Emballasje: 4 x 900 gr boks

Potetsalat standard
Art: 0273
EPD nr: 163501
Emballasje: 3 kg bøtte

BESTILLINGSVARE

Hummus
Art: 5049
EPD nr: 4797379
Emballasje: 4 x 900 gr boks

Syltet rødløk
Art: 7120
GTIN nr: 7046281071202
Emballasje: 5,6 kg spann
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   PIZZA/ KEBAB

   MAJONESER

   DRESSINGER

Kyllingsalat curry 3 kg
Art: 2520
EPD nr: 4917787
Emballasje: 3 kg bøtte

Ekte majones 
gul
Art: 7836
EPD nr: 4048476
Emballasje: 4 x 900 
gr spr. pose

Ekte majones 
gul
Art: 0120
EPD nr: 163352
Emballasje: 5 kg 
bøtte

Ekte majones gul
Art: 0121
EPD nr: 163345
Emballasje: 10 kg 
bøtte

Ekte majones 
hvit
Art: 0110
EPD nr: 189605
Emballasje: 5 kg 
bøtte

Hamburgerdressing
Art: 0665
EPD nr: 2356350
Emballasje:  
10 x 400 gr flaske

Hvitløksdressing
Art: 0336
GTIN nr: 7046280003365
Emballasje:  
5 kg kanne

Pizzasaus original
Art: 7936
EPD nr: 4800140
Emballasje: 3 kg

Kebabbase
Art: 7940
EPD nr: 4801726
Emballasje: 10 kg bøtte

Kebabdressing
Art: 7935
EPD nr: 4800058
Emballasje: 3 kg bøtte

Rømmedressing
Art: 7934
EPD nr: 4800330
Emballasje: 3 kg bøtte

Selskapsdressing
Art: 0660
EPD nr: 2356301
Emballasje:  
10 x 390 gr flaske

Selskapsdressing
Art: 0344
EPD nr: 745729
Emballasje:  
3 kg bøtte

Hamburgerdressing
Art: 0314
EPD nr: 745331
Emballasje:  
3 kg bøtte

Hvitløksdressing
Art: 0670
EPD nr: 2356657
Emballasje:  
10 x 380 gr flaske

Ekte majones 
hvit
Art: 0111
EPD nr: 163311
Emballasje: 10 kg 
bøtte

Currymajones
Art: 7907
EPD nr: 4801635
Emballasje: 4 x 900 
gr spr. pose

Lett majones 
Art: 
GTIN nr: 
7046281079604
Emballasje: 10 kg 
bøtte

Hvitløksdressing
Art: 0334
EPD nr: 745208
Emballasje:  
3 kg bøtte

Gyrosdressing
Art: 0686
EPD nr: 6090013
Emballasje: 10 x 380 gr flaske

Pizza- og kebabdressing*
Art: 0675
EPD nr: 5709522
Emballasje: 10 x 400 gr flaske

* Kan inneholde spor av nøtter og peanøtter.
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   KETCHUP & SENNEP

   TILBEHØRS- OG MIDDAGSSAUSER

Remulade
Art: 7837
EPD nr: 4048393
Emballasje: 4 x 900gr spr. pose

Aioli
Art: 3214
EPD nr: 1209915
Emballasje: 3 kg bøtte

Sennepssaus
Art: 5077
EPD nr: 4806543
Emballasje: 3 kg bøtte

Sandefjordsaus
Art: 5073
EPD nr: 4798740
Emballasje: 3 kg bøtte

Bearnaise
Art: 5070
EPD nr: 4798716
Emballasje: 3 kg bøtte

Sennep sterk
Art: 0350
EPD nr: 1417047 
Emballasje: 4 x 570gr flaske

Tomatketchup
Art: 0362
EPD nr: 164194
Emballasje: 10 kg

Hollandaise
Art: 5072
EPD nr: 4798732
Emballasje: 3 kg bøtte

Salsa Picante
Art: 5075
EPD nr: 4800132
Emballasje: 3 kg bøtte

Blue Cheese Dip
Art: 5076
EPD nr: 4799573
Emballasje: 3 kg bøtte

Tzatziki
Art: 3224
EPD nr: 1209923
Emballasje: 3 kg bøtte

Remulade
Art: 7905
EPD nr: 4800041
Emballasje: 3 kg bøtte

Aioli
Art: 7042
EPD nr: 4759262
Emballasje: 4 x 900gr spr. pose

Tzatziki
Art: 7031
EPD nr: 970475
Emballasje: 4 x 900gr boks

7 046280 070312

Chunky Salsa
Art: 7956
GTIN nr: 7046281079567
Emballasje: 3 kg bøtte



   SILDEPRODUKTER

   WOKSAUSER OG BBQ SAUSER

Chop Suey
Art: 5063
EPD nr: 4798674
Emballasje: 3 kg bøtte

BBQ saus Hot and Smokey
Art: 7275
EPD nr: 4750550
Emballasje: 3 kg bøtte

Rømmesild
Art: 7022
EPD nr: 875070
Emballasje: 4 x 900gr boks

Krydret sursild
Art: 7026
EPD nr: 875757
Emballasje: 4 x 900gr boks

Sennepssild
Art: 7024
EPD nr: 875344
Emballasje: 4 x 900gr boks

Tomatsild
Art: 7025
EPD nr: 875492
Emballasje: 4 x 900gr boks

Rømmesild
Art: 0413
EPD nr: 163964
Emballasje: 3 kg bøtte

Gourmetsild
Art: 5048
EPD nr: 4797320
Emballasje: 4 x 900gr boks

7 046280 072750

BESTILLINGSVARE

BESTILLINGSVARE
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OM SIBELIA  OM SURIMI 
Sibelia er en engasjert og aktiv leverandør av kanikamaprodukter (surimi).  
Vi har arbeidet med denne produktgruppen siden 1988, og vi har inngående 
kjennskap til råstoff, kvalitetskrav marked og produktgruppe. Vi tilbyr et 
sammensatt sortiment av ulike kvaliteter, prisklasser og pakningsstørrelser. 
Vi i Sibelia jobber hver dag for at denne produktgruppen skal få den plass og 
oppmerksomhet den fortjener. Sibelia er sertifisert iht. ISO 9001:2015. 

 

Surimi er en proteinrik fiskefarse laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet.  
Farsen er meget godt egnet som råstoff til produksjon av ulike fiske-
produkter, og den finnes i ulike kvalitets- og prisklasser. Fiskefarsen beholder 
sine opprinnelige verdier av saltløselige proteiner og har unike egenskaper 
når det gjelder stabilitet og bindingsevne. Produksjon av surimi har en lang 
og stolt historie i Østen, og det stilles strenge krav til hvordan surimi skal 
klassifiseres. 

LobNobs | 51% hvitfiskfilet | 1 kg x 5  

Et proteinrikt fiskeprodukt med lite fett 
 
LobNobs er et spiseklart fiskeprodukt laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet (surimi). LobNobs er 
produsert lagvis og gjennomgående skråkuttet i delikate biter. Pakket singelfrossen (IQF) i 1 kgs poser, 
dvs. du kan ta ut etter behov. Høyt fiskeinnhold og unik produksjonsmetode gir produktet en ren/nøytral 
smak og fibret konsistens. Her får du 2 i 1: LobNobs kan anvendes både naturell som biter, eller lett flises 
opp til fibrer. LobNobs har et høyt innhold av protein, omega-3, vitamin D og selen, samt et lavt innhold 
av fett, mettet fett og sukker. Følg gjerne LobNobs på Facebook. 
 
LobNobs er et godt utgangspunkt for velsmakende retter. Ypperlig brukt naturell på frokost-/ lunsjbuffeer, 
i salatbarer, til fiskeretter, skalldyrcoctail, eller i salater (majonesbasert eller grønn salat), pasta- og 
risretter, tortilla/wraps, supper og andre småretter. Et velegnet produkt for HORECA, offshore og for 
butikker som lager sine egne salater/småretter. Se www.sibelia.no for oppskrifter/tips. 
 

Fakta om  Sibelia LobNobs 1 kg x 5  
 

 

• Produktnr. 1105 
• 51% hvitfiskfilet (56% surimi) 
• MSC; fra bærekraftig fiskeri 
• Inneholder 100% Alaska Pollock 
• Høyt innhold av protein, omega-3,  

vitamin D og selen 
• Allergener: Egg, fisk, soya 
• Lavt innhold av fett, mettet fett og sukker 
• Pakket singelfrossen (IQF) 
• Skråkuttede biter ca. 5x2x1 cm 
• Klar til bruk etter tining 
• Holdbarhet: Frossenvare 18 mnd.  

Kjølevare uåpnet 5 døgn. 
• Pakningsstørrelse: 1 kg x 5 
• EPD: 732602 

 

 

 

 

OM SIBELIA  OM SURIMI 
Sibelia er en engasjert og aktiv leverandør av kanikamaprodukter (surimi).  
Vi har arbeidet med denne produktgruppen siden 1988, og vi har inngående 
kjennskap til råstoff, kvalitetskrav marked og produktgruppe. Vi tilbyr et 
sammensatt sortiment av ulike kvaliteter, prisklasser og pakningsstørrelser. 
Vi i Sibelia jobber hver dag for at denne produktgruppen skal få den plass og 
oppmerksomhet den fortjener. Sibelia er sertifisert iht. ISO 9001:2015. 

 

Surimi er en proteinrik fiskefarse laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet.  
Farsen er meget godt egnet som råstoff til produksjon av ulike fiske-
produkter, og den finnes i ulike kvalitets- og prisklasser. Fiskefarsen beholder 
sine opprinnelige verdier av saltløselige proteiner og har unike egenskaper 
når det gjelder stabilitet og bindingsevne. Produksjon av surimi har en lang 
og stolt historie i Østen, og det stilles strenge krav til hvordan surimi skal 
klassifiseres. 

LobNobs | 51% hvitfiskfilet | 1 kg x 5  

Et proteinrikt fiskeprodukt med lite fett 
 
LobNobs er et spiseklart fiskeprodukt laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet (surimi). LobNobs er 
produsert lagvis og gjennomgående skråkuttet i delikate biter. Pakket singelfrossen (IQF) i 1 kgs poser, 
dvs. du kan ta ut etter behov. Høyt fiskeinnhold og unik produksjonsmetode gir produktet en ren/nøytral 
smak og fibret konsistens. Her får du 2 i 1: LobNobs kan anvendes både naturell som biter, eller lett flises 
opp til fibrer. LobNobs har et høyt innhold av protein, omega-3, vitamin D og selen, samt et lavt innhold 
av fett, mettet fett og sukker. Følg gjerne LobNobs på Facebook. 
 
LobNobs er et godt utgangspunkt for velsmakende retter. Ypperlig brukt naturell på frokost-/ lunsjbuffeer, 
i salatbarer, til fiskeretter, skalldyrcoctail, eller i salater (majonesbasert eller grønn salat), pasta- og 
risretter, tortilla/wraps, supper og andre småretter. Et velegnet produkt for HORECA, offshore og for 
butikker som lager sine egne salater/småretter. Se www.sibelia.no for oppskrifter/tips. 
 

Fakta om  Sibelia LobNobs 1 kg x 5  
 

 

• Produktnr. 1105 
• 51% hvitfiskfilet (56% surimi) 
• MSC; fra bærekraftig fiskeri 
• Inneholder 100% Alaska Pollock 
• Høyt innhold av protein, omega-3,  

vitamin D og selen 
• Allergener: Egg, fisk, soya 
• Lavt innhold av fett, mettet fett og sukker 
• Pakket singelfrossen (IQF) 
• Skråkuttede biter ca. 5x2x1 cm 
• Klar til bruk etter tining 
• Holdbarhet: Frossenvare 18 mnd.  

Kjølevare uåpnet 5 døgn. 
• Pakningsstørrelse: 1 kg x 5 
• EPD: 732602 

 

 

 

 

OM SIBELIA  OM SURIMI 
Sibelia er en engasjert og aktiv leverandør av kanikamaprodukter (surimi).  
Vi har arbeidet med denne produktgruppen siden 1988, og vi har inngående 
kjennskap til råstoff, kvalitetskrav marked og produktgruppe. Vi tilbyr et 
sammensatt sortiment av ulike kvaliteter, prisklasser og pakningsstørrelser. 
Vi i Sibelia jobber hver dag for at denne produktgruppen skal få den plass og 
oppmerksomhet den fortjener. Sibelia er sertifisert iht. ISO 9001:2015. 

 

Surimi er en proteinrik fiskefarse laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet.  
Farsen er meget godt egnet som råstoff til produksjon av ulike fiske-
produkter, og den finnes i ulike kvalitets- og prisklasser. Fiskefarsen beholder 
sine opprinnelige verdier av saltløselige proteiner og har unike egenskaper 
når det gjelder stabilitet og bindingsevne. Produksjon av surimi har en lang 
og stolt historie i Østen, og det stilles strenge krav til hvordan surimi skal 
klassifiseres. 

LobNobs | 51% hvitfiskfilet | 1 kg x 5  

Et proteinrikt fiskeprodukt med lite fett 
 
LobNobs er et spiseklart fiskeprodukt laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet (surimi). LobNobs er 
produsert lagvis og gjennomgående skråkuttet i delikate biter. Pakket singelfrossen (IQF) i 1 kgs poser, 
dvs. du kan ta ut etter behov. Høyt fiskeinnhold og unik produksjonsmetode gir produktet en ren/nøytral 
smak og fibret konsistens. Her får du 2 i 1: LobNobs kan anvendes både naturell som biter, eller lett flises 
opp til fibrer. LobNobs har et høyt innhold av protein, omega-3, vitamin D og selen, samt et lavt innhold 
av fett, mettet fett og sukker. Følg gjerne LobNobs på Facebook. 
 
LobNobs er et godt utgangspunkt for velsmakende retter. Ypperlig brukt naturell på frokost-/ lunsjbuffeer, 
i salatbarer, til fiskeretter, skalldyrcoctail, eller i salater (majonesbasert eller grønn salat), pasta- og 
risretter, tortilla/wraps, supper og andre småretter. Et velegnet produkt for HORECA, offshore og for 
butikker som lager sine egne salater/småretter. Se www.sibelia.no for oppskrifter/tips. 
 

Fakta om  Sibelia LobNobs 1 kg x 5  
 

 

• Produktnr. 1105 
• 51% hvitfiskfilet (56% surimi) 
• MSC; fra bærekraftig fiskeri 
• Inneholder 100% Alaska Pollock 
• Høyt innhold av protein, omega-3,  

vitamin D og selen 
• Allergener: Egg, fisk, soya 
• Lavt innhold av fett, mettet fett og sukker 
• Pakket singelfrossen (IQF) 
• Skråkuttede biter ca. 5x2x1 cm 
• Klar til bruk etter tining 
• Holdbarhet: Frossenvare 18 mnd.  

Kjølevare uåpnet 5 døgn. 
• Pakningsstørrelse: 1 kg x 5 
• EPD: 732602 

 

 

 

Sibelia LobNobs MSC 1kg
Art: 1105
EPD nr: 732602 
Emballasje: 5 x 1 kg

Har du først smakt  
LobNobs så er det lett  
å bli hekta. 
LobNobs er sunne og smakfulle biter laget av 
renskåret og kvernet hvitfiskfilet. LobNobs er 
produsert av førsteklasses råstoff av Alaska 
Pollock og inneholder 50-70% hvitfiskfilet fra 
et bærekraftig fiskeri. LobNobs har et høyt 
innhold av protein, vitamin D og omega-3.  
Å spise LobNobs er en enkel måte å spise fisk 
på for store og små. LobNobs er smakfull, 
enkel og anvendelig.

LobNobs kan brukes til «alt»!  
LobNobs passer utmerket som pålegg, i salater, 
snacks, sushi, wraps, pasta, fingermat, supper 
og andre småretter. Du kan bruke LobNobs til 
frokost, lunsj, kveldsmat og middag, og du kan 
ta med LobNobs i nistepakka eller som turmat.

Laget av

REN
hvitfisk

Her kommer noen påleggstips!
Smakfull, enkel og anvendeligSpiseklart fiskeprodukt!

Sibelia
Sibelia har spesialisert seg på kvalitetsprodukter 
fra Japan, og vårt hovedprodukt er LobNobs.  
I tillegg har vi et bredt sortiment tilpasset  
industri og storhusholdning med ulike kvaliteter, 
prisklasser og pakningsstørrelse. Vi har jobbet 
med produkt-gruppen siden 1988, og Sibelia 
ble etablert i 2000. Vi har inngående kjennskap 
til råstoff/kvalitetskrav og høy kompetanse på 
produktgruppen.

LobNobs er et  
spiseklart fiskeprodukt.

SMAKFULLT 
ANVENDELIG 

ENKELT 
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OM SIBELIA  OM SURIMI 
Sibelia er en engasjert og aktiv leverandør av kanikamaprodukter (surimi).  
Vi har arbeidet med denne produktgruppen siden 1988, og vi har inngående 
kjennskap til råstoff, kvalitetskrav marked og produktgruppe. Vi tilbyr et 
sammensatt sortiment av ulike kvaliteter, prisklasser og pakningsstørrelser. 
Vi i Sibelia jobber hver dag for at denne produktgruppen skal få den plass og 
oppmerksomhet den fortjener. Sibelia er sertifisert iht. ISO 9001:2015. 

 

Surimi er en proteinrik fiskefarse laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet.  
Farsen er meget godt egnet som råstoff til produksjon av ulike fiske-
produkter, og den finnes i ulike kvalitets- og prisklasser. Fiskefarsen beholder 
sine opprinnelige verdier av saltløselige proteiner og har unike egenskaper 
når det gjelder stabilitet og bindingsevne. Produksjon av surimi har en lang 
og stolt historie i Østen, og det stilles strenge krav til hvordan surimi skal 
klassifiseres. 

LobNobs | 51% hvitfiskfilet | 1 kg x 5  

Et proteinrikt fiskeprodukt med lite fett 
 
LobNobs er et spiseklart fiskeprodukt laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet (surimi). LobNobs er 
produsert lagvis og gjennomgående skråkuttet i delikate biter. Pakket singelfrossen (IQF) i 1 kgs poser, 
dvs. du kan ta ut etter behov. Høyt fiskeinnhold og unik produksjonsmetode gir produktet en ren/nøytral 
smak og fibret konsistens. Her får du 2 i 1: LobNobs kan anvendes både naturell som biter, eller lett flises 
opp til fibrer. LobNobs har et høyt innhold av protein, omega-3, vitamin D og selen, samt et lavt innhold 
av fett, mettet fett og sukker. Følg gjerne LobNobs på Facebook. 
 
LobNobs er et godt utgangspunkt for velsmakende retter. Ypperlig brukt naturell på frokost-/ lunsjbuffeer, 
i salatbarer, til fiskeretter, skalldyrcoctail, eller i salater (majonesbasert eller grønn salat), pasta- og 
risretter, tortilla/wraps, supper og andre småretter. Et velegnet produkt for HORECA, offshore og for 
butikker som lager sine egne salater/småretter. Se www.sibelia.no for oppskrifter/tips. 
 

Fakta om  Sibelia LobNobs 1 kg x 5  
 

 

• Produktnr. 1105 
• 51% hvitfiskfilet (56% surimi) 
• MSC; fra bærekraftig fiskeri 
• Inneholder 100% Alaska Pollock 
• Høyt innhold av protein, omega-3,  

vitamin D og selen 
• Allergener: Egg, fisk, soya 
• Lavt innhold av fett, mettet fett og sukker 
• Pakket singelfrossen (IQF) 
• Skråkuttede biter ca. 5x2x1 cm 
• Klar til bruk etter tining 
• Holdbarhet: Frossenvare 18 mnd.  

Kjølevare uåpnet 5 døgn. 
• Pakningsstørrelse: 1 kg x 5 
• EPD: 732602 

 

 

 

 

OM SIBELIA  OM SURIMI 
Sibelia er en engasjert og aktiv leverandør av kanikamaprodukter (surimi).  
Vi har arbeidet med denne produktgruppen siden 1988, og vi har inngående 
kjennskap til råstoff, kvalitetskrav marked og produktgruppe. Vi tilbyr et 
sammensatt sortiment av ulike kvaliteter, prisklasser og pakningsstørrelser. 
Vi i Sibelia jobber hver dag for at denne produktgruppen skal få den plass og 
oppmerksomhet den fortjener. Sibelia er sertifisert iht. ISO 9001:2015. 

 

Surimi er en proteinrik fiskefarse laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet.  
Farsen er meget godt egnet som råstoff til produksjon av ulike fiske-
produkter, og den finnes i ulike kvalitets- og prisklasser. Fiskefarsen beholder 
sine opprinnelige verdier av saltløselige proteiner og har unike egenskaper 
når det gjelder stabilitet og bindingsevne. Produksjon av surimi har en lang 
og stolt historie i Østen, og det stilles strenge krav til hvordan surimi skal 
klassifiseres. 

LobNobs | 51% hvitfiskfilet | 1 kg x 5  

Et proteinrikt fiskeprodukt med lite fett 
 
LobNobs er et spiseklart fiskeprodukt laget av renskåret og kvernet hvitfiskfilet (surimi). LobNobs er 
produsert lagvis og gjennomgående skråkuttet i delikate biter. Pakket singelfrossen (IQF) i 1 kgs poser, 
dvs. du kan ta ut etter behov. Høyt fiskeinnhold og unik produksjonsmetode gir produktet en ren/nøytral 
smak og fibret konsistens. Her får du 2 i 1: LobNobs kan anvendes både naturell som biter, eller lett flises 
opp til fibrer. LobNobs har et høyt innhold av protein, omega-3, vitamin D og selen, samt et lavt innhold 
av fett, mettet fett og sukker. Følg gjerne LobNobs på Facebook. 
 
LobNobs er et godt utgangspunkt for velsmakende retter. Ypperlig brukt naturell på frokost-/ lunsjbuffeer, 
i salatbarer, til fiskeretter, skalldyrcoctail, eller i salater (majonesbasert eller grønn salat), pasta- og 
risretter, tortilla/wraps, supper og andre småretter. Et velegnet produkt for HORECA, offshore og for 
butikker som lager sine egne salater/småretter. Se www.sibelia.no for oppskrifter/tips. 
 

Fakta om  Sibelia LobNobs 1 kg x 5  
 

 

• Produktnr. 1105 
• 51% hvitfiskfilet (56% surimi) 
• MSC; fra bærekraftig fiskeri 
• Inneholder 100% Alaska Pollock 
• Høyt innhold av protein, omega-3,  

vitamin D og selen 
• Allergener: Egg, fisk, soya 
• Lavt innhold av fett, mettet fett og sukker 
• Pakket singelfrossen (IQF) 
• Skråkuttede biter ca. 5x2x1 cm 
• Klar til bruk etter tining 
• Holdbarhet: Frossenvare 18 mnd.  

Kjølevare uåpnet 5 døgn. 
• Pakningsstørrelse: 1 kg x 5 
• EPD: 732602 

 

 

 

Sibelia LobNobs MSC 110 g
Art: 1327
EPD nr: 569632 
Emballasje: 25 x 110 gr  

LobNobs 

LobNobs er et spiseklart fiskeprodukt laget av 

renskåret  og kvernet hvitfiskfilet.

- Fra et bærekraftig fiskeri

- LobNobs er svært anvendelig

- LobNobs inneholder 68% hvitfiskfilet

- Høyt proteininnhold og lite fett

- Allergener: Fisk og egg

Laget av

REN
hvitfisk

EPD 569632 (frys)EPD 4298089 (kjøl)
COOP 7043848 Sibelia FishFilament MSC 1 kg

Art: 3018
EPD nr: 4650818 
Emballasje: 5 x 1 kg  

Laget av

REN
hvitfisk

Her kommer noen påleggstips!
Smakfull, enkel og anvendelig

Visste du at:
1 pakke LobNobs (100gr) 

dekker ¼ av Helsedirektoratets 
anbefaling om å spise 

300-400 gram fisk  
i uken.
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Vi leverer de mest  
eksklusive skalldyr fra havet  
Av høyeste kvalitet – til hele det norske markedet

Ph. Thorstensen AS er en innovativ 

bedrift, sentralt beliggende i Oslo. 

Bedriften har en topp 

moderne produksjon, med  

spennende produkter samt en 

miljøvennlig og bærekraftig profil, 

hvor mattrygghet står i fokus.

Produksjonen i Ph. Thorstensen 

er tuftet på kunnskap, opparbeidet 

gjennom lang tradisjon. I snart 90 år 

har vi hatt tilhold i den ærverdige og 

tradisjonsrike Fiskehallen på 

Vippetangen, sentralt i Oslo havn.  

Ph. Thorstensen AS  Fiskehallen Vippetangen, Akershusstranda 23, 0150 Oslo  |  +47 22 40 33 50  |  post@skalldyr.com  |  www.skalldyr.com
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MSC Håndpillede reker
Art: 101007
EPD nr: 5195227
Emballasje: 4 x 1,5 kg spann

MSC Luksus-reker
Art: 101016
EPD nr: 5193842
Emballasje: 4 x 1,5 kg spann

MSC Smørbrød-reker
Art: 101009
EPD nr: 5410303
Emballasje: 4 x 1,5 kg spann

Store blåskjell
Art: 131515
EPD nr: 5198106
Emballasje: 4 x 1,5 kg spann

Lobnobs
Art: 121699
EPD nr: 5210182
Emballasje: 4 x 1,5 kg spann

Store krepsehaler
Art: 111303
EPD nr: 5195185
Emballasje: 4 x 1,5 kg spann

Luksus skalldyrmix
Art: 151120
EPD nr: 5198163
Emballasje: 4 x 1,5 kg spann

Ph. Thorstensen AS  Fiskehallen Vippetangen, Akershusstranda 23, 0150 Oslo  |  +47 22 40 33 50  |  post@skalldyr.com  |  www.skalldyr.com
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Hummer i lake Ferskkokt

Art: 171009
EPD nr: 2144806
Emballasje: 12 stk / 5,88 kg per spann

Levende
Europeisk hummer
Art: 171003
EPD nr: 
Emballasje: 30 stk / 15 kg per kasse

Fersk blanchert Canadisk hummer  
- splittet m/smør i MAP (Aluskål)

Art: 171971    EPD nr:    Emballasje: 4 stykk / 0,8 kg per eske

Canadisk hummer MAP - kokt

Art: 171017
EPD nr: 2905602
Emballasje: 4 stk / 1,8 kg per eske

Canadisk hummer på is - nykokt

Art: 171012
EPD nr: 
Emballasje: 10 stk / 5,5 kg per kasse

Canadisk hummer på is - blanchert

Art: 171030
EPD nr: 
Emballasje: 10 stk / 5,5 kg per kasse
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Håndpillede reker 150 g
Art: 7071
GTIN nr: 7046281070717
Emballasje:  
6 x 150 g per eske

Kamskjell MAP
Art: 171014
Emballasje:  
4 x 200 g per eske

Argentiske reker MAP
Art: 171016
Emballasje:  
4 x 250 g per eske

Sjøkreps MAP
Art: 171018
Emballasje:  
3 x 600 g per eske

Østers Chebooktook Canadisk

Art: 181009
EPD nr: 5196803
Emballasje: 16 x 12 stk per kartong

Østers Dixon point Canadisk

Art: 181011
EPD nr: 5737697
Emballasje: 8 x 18 stk per kartong

Østers Belle du Jour Canadisk

Art: 181012
EPD nr: 4775227
Emballasje: 8 x 18 stk per kartong

Store krepsehaler pose

Art: 1113035
EPD nr: 
Emballasje: 80 x 5 kg poser

Luksus reker pose

Art: 1010165
EPD nr:
Emballasje: 80 x 5 kg poser

Reker i lake 175 g
Art: 7072
GTIN nr: 7046281070724
Emballasje: 
8 x 175 g per eske

Ekstra store reker 320 g
Art: 7073
GTIN nr: 7046281070731
Emballasje:
6 x 320 g per eske
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