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Bruk Vitacel potetfiber til dine lavkarboprodukter!
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

Lavkarbo er den rådende trend i tiden og
med Vitacel fiber kan vi utvikle produkter
som markedet etterspør. Vitacel fiber har ernæringsmessige og fysiologiske fordeler som
kalorireduksjon, karbohydrat- og fettreduksjon. Vitacel fiber fremmer fordøyelsen, senker
blodverdiene og har probiotisk effekt.
Vitacel fiber fra JRS utmerker seg med en
ekstremt høy vannbindingskapasitet med et
høyt fiberinnhold.
Vitacel fiber er fri for gluten, GMO og allergener og gir deg konkurransefordelen “Clean
labelling”.

Ny forbedret SCANPRO CE 40
SCANPRO CE 40 fra BHJ AS har fått høyere
funksjonalitet og kortere geleringstid. Den nye
utgaven av SCANPRO CE 40 er laget med
en kombinasjon av funksjonelle animalske
proteiner og et alginatsystem som gir enestående synergieffekter som kaldtsvellende
og varmestabile egenskaper.

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.

Etter bare 2 timer får du en gele eller emulsjon klar til bruk, som både er sterkere og har
høyere vannbindingsevne. SCANPRO CE 40
er GMO-fri og inneholder ingen kjente allergener.

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

Bruksområde er farseprodukter som wienerpølser, grillpølser og frankfurter. Likeledes
pålegg som Mortadella, servelat og kalverull.

Nye medarbeidere i ABC
Vi har ansatt to nye medarbeidere som hadde sin første arbeidsdag i ABC 1. februar 2012.
Stig R. Gustavsen (39) er
ansatt som innkjøpssjef i ABC.
Han er bosatt i Halden med
kone og to barn.
Stig er utdannet siviløkonom
og har lang erfaring innen innkjøpsfunksjonen.

Hvis du ikke vil abonnere på
dette nyhetsbrevet, trykk her

De siste 11 årene har han vært innkjøps- og
utviklingssjef i Brynild Gruppen AS med spesialfelt
emballasje. Som kjent har Brynild Gruppen hatt
eierskap i Maritim Food, så Stig har bred erfaring

Morten Lundquist (53) er
ansatt som produktsjef emballasje i ABC. Han har kone
og voksne barn og er også
bosatt i Halden.
Morten har utdannelse i kjemi fra Norges
Tekniske Høgskole i Trondheim og har allsidig
arbeidserfaring fra firmaer som Hydro, Borregaard og Rieber. Han kommer sist fra Amcor
Flexibles hvor han har vært Sales Executive.

fra næringsmiddelindustrien.

Vi er glad for å ha Stig og Morten med på laget og er sikre på at de vil bli verdifulle medarbeidere
i vårt firma.

