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60 år

ABC 60 år denne måneden
Kjenner du noen som kunne
være interessert i å abonnere
på dette nyhetsbrevet?
Videresend denne lenken

24. oktober fyller ABC 60 år. Da
passer det godt at vi nettopp har
avsluttet regnskapsåret med omsetningsrekord! Vi har nådd målet
”ABC i 200”, og det skal behørig
feires. Vi er stolt av at firmaet har tilpasset seg skiftende tider og mattrender gjennom 60 år
samtidig som kravet til kvalitet og matsikkerhet er ivaretatt.
Vi vil ta et historisk tilbakeblikk i kundemagasinet ABC Compendiet i november/desember.

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.
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 29 ansatte
fordelt på salg, administrasjon,
produksjon og lager.

Origanox – antioksidant uten E-stoffer
Gjennom vår tyske krydderleverandør Gewürzmüller kan
vi tilby Origanox™, et naturlig ekstrakt fra spiselige urter
i Labiatae-familien (for eksempel Origanum vulgare og
Melisse officinalis) .
Origanox™ hjelper til å beskytte kvaliteten på maten og
gir den lengre holdbarhet.
Det er bevist at Origanox™ har suveren virkeevne på to hovedområder:
• Beskytter mot oksydering med påfølgende forringelse av smak, farge, tekstur og ernæring
så vel som opphopning av giftstoffer.
• Forsterker den antibakterielle effekten i kampen for å fjerne patogene bakterier som
Salmonella, Listeria, E.coli og Vibrio.
Origanox™ er helt naturlig. Det kan deklareres som smakstilsetning, krydder eller planteekstrakt slik at du kan markedsføre produkt ditt som ”Clean label”.
Kontakt vår produktsjef Ola Stuberg for nærmere opplysninger.

Møteplassen for nye mattrender
Messen Food Ingredients Europe 2009 (FIE) i
Frankfurt 17.-19. november er møteplassen for
de som vil høre om nye trender i matindustrien.
Mange av ABCs viktigste samarbeidspartnere vil
ha egne stands, og en representant fra ABC vil
også være til stede. Kontakt Arne Olafsen, Birger Fagernes eller Rune Øystad for nærmere
avtale om sambesøk.

Årets julemat 2009

Hvis du ikke vil abonnere på
dette nyhetsbrevet, trykk her

Årets julemat 2009 vil settesøkelyset på kjøttbransjens store utvalg av julemat. ABC er –
som samarbeidspartner innen kunnskap, produkter og tjenester til kjøttbransjen – sponsor
under Årets julemat 2009. Produktsjef Ola Stuberg er igjen dommer i
konkurransen og vil bidra til å kåre de
beste juleproduktene.

