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IFFA 2013

Arne B. Corneliussen AS, i samarbeid med DAT-Schaub Group, 
deltok på verdens største utstilling for kjøttindustrien på IFFA 2013 
i Frankfurt 4.-9. mai. 

Antall besøkende på IFFA-messen har steget til 60.000 fordelt på 
142 land. Mange kunder og interesserte kom innom standen for å 
bli informert om vårt produktsortiment og vi takker alle for besøket.

Mange av våre samarbeidspartnere deltok også på messen og det 
var mange nyheter, her er noen av dem: 

Verdens første funksjonelle kyllingprotein

BHJ Ingredients lanserer SCANPRO FCP 75/SF, som spesielt 
vil henvende seg til fjørfe- og kyllingprodusenter, og som vil 
tilføre merverdi og en kostnadsbesparelse uten at det går på 
bekostning av kvalitet, smak eller kjøttinnhold. 

Den er ideell for bruk i et bredt spekter av bruksområder for 
kylling, inkludert kjøttpålegg, marinert kylling, nuggets og 
burgere. 

Kontakt produktsjef Rune Øystad for mer informasjon, 
tlf. 913 18 405, rune.oystad@abcorneliussen.no. 

Saltreduksjon med Verdad - Clean Label

Verdad F32 og F41 er basert på fermentert sukker og eddik, som gir 
E-nummerfri deklarasjon. 

Verdad forsterker den saftige og kjøttfulle smaksoppfatningen og reduserer 
natrium opp til 30 %, samtidig som den opprettholder produktets sikkerhet og 
holdbarhet.

Kontakt produktsjef Rune Øystad for mer informasjon, tlf. 913 18 405, 
rune.oystad@abcorneliussen.no. 

Elastisk "poultry loops"



Elastisk fjørfehempe lar deg raskt og enkelt binde opp fjørfe uten å knytte 
en knute. Det legger ikke for mye press på kjøttet, og reduserer derfor 
blodtapet og beholder vekten. Fjørfehempen er produsert av gummitråder 
og er dekket med bomull eller polyester i en rekke farger og lengder.

Kontakt produktsjef Ola Stuberg for mer informasjon, tlf. 918 65 213, 
ola.stuberg@abcorneliussen.no. 
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