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Øk din omsetning med marinader fra ABC
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

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.

Ferdigmarinerte, kokkeklare produkter er midt i blinken for dagens travle forbrukere. Med
spennende marinader fra Gewürzmüller får du produkter som faller i smak hos dine kunder.
Vårt store utvalg av marinader gir deg smaken av ledende internasjonale kjøkken, fra all-roundere
som passer like godt til storfekjøtt, svin, fjørfe, lam og fisk, og til hotte smaker til etniske retter.
Det meste av fisk og skalldyr passer også utmerket til grilling. Vi har mange marinader i vårt
sortiment som gjør fisken ekstra saftig og smakfull. Pensle på hele fileter eller vend litt store
fisketerninger i marinade og lag lekre grillspyd eller en spennende wok.

Prøv året nyheter fra Gewürzmüller – Hungaria, Sommer og Bombay.

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.

Hvis du ikke vil abonnere på
dette nyhetsbrevet, trykk her

Hungaria OG OW 411/119 er
en olje/vannbasert rød marinade med paprika og løkbiter,
litt eddik og hvitløk, og passer
godt til storfekjøtt.

Bombay OG 411/180 er en litt
hot rødorange marinade med
smaksprofil karri, ingefær og
kummin. En allround marinade
som passer like godt til svinog storfekjøtt, som til fjørfe.

Sommer OG 411/170 er en
gulbrun oljemarinade med løk
og paprikabiter, og grove krydre som gir fin dekoreffekt

Marinader fra ABC gjør god smak enda bedre!
Se våre hjemmesider www.abcorneliussen.no for fullt marinadesortiment.
Vi gjør oppmerksom på at enkelte marinader kan være bestillingsvare.

