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Purac vant Fi Excellence Award 2012
Purac vant for andre gang på rad Fi South America Award 2012 for
“Most innovative food ingredient” med PuraQ® Arome NA4.
Kjenner du noen som kunne
være interessert i å abonnere
på dette nyhetsbrevet?
Videresend denne lenken

PuraQ® Arome NA4 ble nominert til kategorien “Most innovative food
ingredient”, som førte til seier. I 2011 vant PuraQ® Arome NA4 Fi
Excellence Award Europa i kategorien “Savory/Meat Innovation of
the Year”. Med denne andre prestisjefylte prisen, anerkjennes Purac for
sitt engasjement for natriumreduksjon og kompetanse i råvarekvalitet.
Med PuraQ® Arome NA4 vil en kunne redusere natrium med opptil 40 % uten at det går utover
den opprinnelige produktkvaliteten.
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Les mer om PuraQ® Arome NA4 her.

En blankere og mer miljøvennlig pose
Vi har gleden av å introdusere vår nye
krympepose FME TRE med ny struktur
og EVOH som barriere og ellers samme
egenskaper.
Posen er blant de mest miljøvennlige
på markedet, takket være reduksjon
av tykkelse og at den er PVDC-fri.
Selv med 40μ tykkelse har posene
høy punkteringsstyrke. Posen krymper
50 % i begge retninger og er ekstremt
klar og blank både før og etter krymping.
Ta gjerne kontakt med våre produktsjefer
for mer informasjon:

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 næringsmiddelindustri. Produktspekteret
omfatter natur- og kunsttarmer,
hjelpe- og tilsetningsstoffer, samt
krydder, smaksstoffer
og emballasje.

Øyvind Fossnes, 928 55 400
oyvind.fossnes@abcorneliussen.no
Morten Lundquist, 957 25 327
morten.lundquist@abcorneliussen.no

Saftige kjøttboller med Frikadellen Delitop
Kjøttboller, kjøttkaker, karbonader og
frikadeller kan serveres både varme og
kalde. Hjemme, på restaurant eller som
hurtigmat på gatekjøkkenet. De er blant
favorittene i mange europeiske land og
åpner for en rekke muligheter med tanke
på tilbehør.

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.

Frikadellen Delitop oppfyller forbrukerens
forventninger om en sprø overflate, jevn
utvendig stekeskorpe og en herlig saftighet
i midten av produktet. Delitop er helt uten
gluten, egg, gjærekstrakt og E-nr.
Ta gjerne kontakt med produktsjef Ola Stuberg
for mer informasjon, telefon 918 65 213
eller e-post: ola.stuberg@abcorneliussen.no

Hvis du ikke vil abonnere på
dette nyhetsbrevet, trykk her

Nettbutikk
ABC har i samarbeid med Inter-Gastro AS, leverandør av utstyr, krydder
og marinader, utviklet en nettbutikk for privatkunder. Nettsiden er fortsatt
under utvikling og vil kontinuerlig utvides og forbedres.
Her vil du finne alle ingredienser du trenger for å produsere dine egne
pølser hjemme.
Du finner nettbutikken her: http://interg.mamutweb.com/

