
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.
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2011

Oksidering er en kompleks reaksjon som kan 

stoppes ved bruk av Origanox, et naturlig 

ekstrakt fra spiselige urter – Origanum vul-

garis og Melissa officinalis. Origanox beskyt-

ter produktet ditt mot oksidering og påføl-

gende forringelse av smak, farge, tekstur og 

næringsverdi. Samtidig forsterker Origanox 

den antibakterielle effekten i kampen for å 

fjerne patogene bakterier som Salmonella, 

Listeria, E.coli og Vibrio.

Origanox kan deklareres som smakstilsetning, 

krydder eller planteekstrakt, slik at du kan 

markedsføre produktet ditt som ”Clean label”.

Det høres ut som en selvmotsigelse, men 

TotalControlNet fra Trunature gjør faktisk det! 

Til tross for at nettet er elastisk, kan det ikke 

stoppes ut til mer enn oppgitt maksimum  

diameter. Kaliberen holder seg stabil, og 

du kan slice det ferdige produktet til en 

forhåndsbestemt vekt og oppnå høyere 

avkastning og mindre svinn. 

TotalControlNet fås for tiden i følgende kali-

bre: 94, 110, 120, 127, 144, 150 og 159 mm. 

Kontakt gjerne en av våre produktsjefer for en 

demonstrasjon av TotalControlNets suverene 

egenskaper. Klikk her for å se video av hele 

prosedyren. 

SCANPRO TF 70 er en høyfunksjonell  

proteinblanding produsert av svineprotein 

og vegetabilske fibre. Blandingen kan an-

vendes til injiserte, røkte og kokte produkter – 

for eksempel skinke, bacon og nakkefilet.  

Proteinblandingen er nøytral i farge og smak 

og påvirker ikke sluttproduktets farge og 

smaksprofil.

SCANPRO TF 70 har utmerket vannbindings-

evne og bidrar til å forbedre ditt utbytte med 

opptil 10 %. SCANPRO-proteiner er laget av 

naturlige råvarer, er GMO-fri og inneholder 

heller ingen kjente allergener.

Med funksjonelle proteiner fra BHJ Protein  

Foods får du et kvalitetsprodukt med 

forbedret tekstur og skjæreevne, samtidig 

som du reduserer dine reseptkostnader og 

øker din fortjeneste.

Frode Nilssen (42) er ansatt som produk-

sjonsleder i vår produksjon, og begynte  

i stillingen 1. august.

Frode er utdannet næringsmiddelteknolog fra 

Trondheim og har arbeidet på Diplom-Is AS i 

15 år, i stillinger som laboratorieleder, produk-

sjonsleder og logistikksjef. 

Vi har foretatt store investeringer i produk-

sjonen de siste årene og har store ambisjoner 

om vekst i avdelingen. Med Frode på laget, er 

vi sikre på at vi kommer til å lykkes i vår mål-

setning!
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Origanox – den naturlige løsningen for 
bedre holdbarhet 

TotalControlNet - nettet som oppfører seg 
som en tarm 

Kvalitet og lønnsomhet med funksjonelle 
proteiner

Vi styrker vår produksjonsledelse


