
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

FiE, som er møteplassen for verdens ledende ingredi-

ensleverandører, finner sted i Paris 29.11-1.12. og vil 

av erfaring tiltrekke seg over 23.000 besøkende fra mer 

enn 100 land.  

ABC representerer store internasjonale selskaper som 

er markedsledende innen sitt område, og flere av disse vil være tilstede med egne stands på FiE. 

For avtale om sambesøk hos våre samarbeidspartnere, vennligst ta kontakt med Arne Olafsen 

eller Birger Fagernes, som vil være tilstede på FiE hele uken.

Det siste året har det vært mye fokus på økte 

råvarepriser, og krydder er ikke noe unntak. 

Etter en serie naturkatastrofer og dårlige 

avlinger de senere år, har prisen på enkelte 

kryddersorter nærmest eksplodert. Ekstreme 

værforhold med store nedbørsmengder samt 

plantesykdommer har skapt avlingssvikt for 

bl.a. muskatnøtt, muskatblomme og nellik. 

Svart pepper er også berørt av knapphet i 

markedet.

ABC jobber i dag med å tilpasse seg situa-

sjonen for å sikre våre kunder både tilgang 

til råvare og en pris som kan aksepteres i 

markedet.

Tiden for produksjon av julepølser nærmer 

seg med stormskritt. Vi har et stort utvalg og 

god tilgang på topp kvalitetstarmer –  enten 

du ønsker å bruke naturtarm, som krok- 

eller svinetarm, eller collagentarmer i kaliber 

36 eller 40 mm.

Det har den siste tiden vært dårlig tilgang 

på råvarer til fåretarmproduksjon. Dette har 

resultert i et stramt marked og økte priser. 

Situasjonen fremover ser noe bedre ut, og vi 

gjør vårt ytterste for å dekke etterspørselen.

Den nye DELITOP-serien fra Gewürzmüller 

består av smaksforsterkere og ferdige krydd-

erblandinger tilpasset en rekke pølse- og 

påleggsprodukter. DELITOP-serien er basert 

på naturkrydder, ekstrakter av naturkrydder 

samt sukkerstoffer og er uten MSG, HVP og 

gjærekstrakt. Med unntak av ett produkt, er 

serien allergenfri. 

OKTOBER
2011

Fi Europe & Ni - verdens ledende messe 
innen ingredienser 

Krydderprisene går rett til værs!

Stort utvalg kvalitetstarm

Naturlig lekkert med DELITOP

BHJ Protein Foods   NR. 4E97

Purac biochem BV   NR. 2D13

Solae Europe S.A.  NR. 3H19

Ceamsa   NR. 4D51

J. Rettenmaier & Söhne  NR. 2E51

Avebe - Solanic    NR. 1G21


