
Kjenner du noen som kunne
være interessert i å abonnere

på dette nyhetsbrevet?
Videresend denne lenken

Telefon:
+47 22 88 46 00

Telefaks:
+47 22 88 46 46

E-post:
office@abcorneliussen.no

Internett:
www.abcorneliussen.no

Adresse:
Kabelgata 37, Postboks 424

Økern, 0513 Oslo

Hvis du ikke vil abonnere på
dette nyhetsbrevet, trykk her

Arne B. Corneliussen AS
er et heleid datterselskap 
av det danske konsernet

DAT-SCHAUB som er en av
verdens største aktører innen

natur- og kunsttarmer.

ABC er ledende leverandør til
kjøtt- og fiskeindustrien, samt
leverandør til annen nærings-

middelindustri. Produktspekteret 
omfatter natur- og kunsttarmer, 

hjelpe- og tilsetningsstoffer, samt 
krydder, smaksstoffer

 og emballasje.

Vi skreddersyr kundespesifikke 
blandinger i de fleste størrelser

og kvanta i vårt moderne 
produksjonsanlegg på Økern.
Vår omsetning er på ca. 200
mill. NOK, og vi er 32 ansatte

fordelt på salg, administrasjon,
produksjon og lager.

MARS
2011

Forebygging av matavfall er høyt oppe på den matpolitiske agenda. På global basis er det anslått 

at 1/3 av all mat i private husholdninger blir kastet. Gjennom tiltak som f.eks. zip-lås på paknin-

gen vil matavfallet kunne gå ned.

Gjennom vår emballasjeleverandør Lietpak kan vi tilby poser og film med førsteklasses zip-lås. 

Åpne/lukke-mekanismen er meget enkel å bruke og egner seg godt til poser med slicet innhold, 

både kjøtt, fisk og ost. Mekanismen kan plasseres både på kort- og langsiden av posen. Posen 

leveres med zip-lås og sveis i toppen og med åpen bunn, slik at produktet ikke kommer i berøring 

med lukkemekanismen når det legges inn i posen.

 

Ta gjerne kontakt med våre produktsjefer på emballasjesiden, Øyvind Fossnes og Morten 

Lundquist for mer informasjon. Klikk her for å se vårt emballasjeutvalg.

april
2012

Sponsor

Vi er i stadig vekst, og vi øker vårt fokus på innkjøp og logistikk. Vi søker etter en erfaren 

innkjøper som ønsker å være med på å videreutvikle innkjøpsfunksjonen i vårt selskap. 

Les mer om stillingen på vår webside www.abcorneliussen.no

SCC-B collagentarm fra Naturin er spesielt beregnet til 

steking og grilling. Den har en naturlig buet form, et frem-

ragende bitt, suverene stekeegenskaper og meget godt 

røykopptak. Fastheten kan reguleres automatisk 

eller tilpasses via ditt produksjonsutstyr, og du får alltid 

en stabil kaliber.

SCC-B tarmen passer i alt moderne stoppe-  og 

porsjoneringsutstyr og gir deg en rask og effektiv 

pølseproduksjon.

ABC er sponsor til NM i Kjøttprodukter 2012 for klassen 

“Pølser” med kåringsarrangement 10. mai på Ekeberg.  

Produktspektret i denne klassen er middags-, wiener- og 

grillpølser, snadderpølse m/ost, snadderpølse hot, snad-

derpølse bratwurst og snadderpølse spesial.

ABC har alltid hatt stort fokus på natur- og kunsttarmer 

helt siden firmaet ble dannet, så for oss var det naturlig å 

sponse Pølseklassen.  NM er en arena for å forbedre kjøttproduktene i Norge – til glede for nor-

ske forbrukere. Vi kjøpte i fjor pølser for om lag 2,5 milliarder kroner - mest populær er middags-

pølsa, etterfulgt av wienerpølsa. Grillpølsa er en soleklar sommerfavoritt, 7 av 10 grillkokker går 

kun for grillpølser, viser undersøkelser. Som totalleverandør til kjøttbransjen ønsker vi gjennom 

vårt sponsorbidrag å yte vårt til å fremme matgleden og støtte norsk kjøttindustris produktut-

vikling.

ABC søker ny innkjøper

Zip-lås reduserer matavfall

Suverene stekeegenskaper

Vi er sponsor for NM i Kjøttprodukter


