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ABC som sponsor gratulerer NM-vinnerne
ABC har hatt æren av å være sponsor for årets NM i Kjøttpro-
dukter. Vi gratulerer vinnerne i klassene Pølse, Pålegg,
Postei/Paté, Spekemat, Kjøttkaker, Kjøkkenklart og Ferdigmat.
Som totalleverandør til kjøttbransjen ønsker vi å bidra med
kunnskap, produkter og tjenester til beste for næringen. Som
en ekstra påskjønnelse til vinnerne inviterer vi to personer fra
hvert firma til en faglig rettet tur til en av våre utenlandske leverandører. Vi håper dette vil gi
spennende impulser til glede for bransjen. Se hvem som vant NM i Kjøttprodukter 2010.

Bedre lønnsomhet med Visko Smoke
Visko Smoke-tarm er den perfekte tarmen for røkte produkter
som servelat, skinke og hamburgerrygg. Tarmen er klar til bruk
og trenger ingen bløtlegging. Du får kortere produksjonstid, noe
som gir økt produksjonskapasitet og utbytte. I tillegg får du bety-
delige kostnadsreduksjoner i vask- og renhold av røykutstyret. 
Dine produkter blir jevnt røkt uansett plassering i kokekammeret. 
Visko Smoke-tarm kommer nå både i stoppekaliber 92/93 og
102 og er holdbar i seks måneder ved riktig oppbevaring. 
Kontakt produktsjef Roger Brenna for mer informasjon.

Ny transportcontainer tatt i bruk i ABC
Vi har satt i gang et pilotprosjekt sammen med en av våre
største kunder for blandinger og leverer nå disse i en
Klapa plastcontainer. Blandingsposene blir lagt direkte
opp i containeren og kan tas rett inn i produksjonen hos
kunden. Containeren blir vasket og rengjort i vårt vaskeri
ved retur og deretter svøpt før forsendelse. Produktene
ligger godt beskyttet i den sammenleggbare containeren.
Den tåler røff behandling under transport og kan stables i
høyden. 
Kontakt driftssjef Henry Bakkejord for mer informasjon. 

Økt utbytte med SCANPRO BEEF 1100/F
Dette funksjonelle kjøttproteinet har god evne til å svelle og binde
vann. Proteinet har god kjøtt smak, noe som gjør det egnet til en
lang rekke bruksområder for kjøttprodukter – spesielt kebab, kar-
bonader, burgere og salami.
Avhengig av den enkelte resept kan opptil 10 prosent av produk-
sjonskjøttet erstattes med protein og vann i forholdet 1:3-5. I til-
legg binder proteinet fett slik at stekesvinnet reduseres med opptil
fem prosent i stekeprosessen. SCANPRO BEEF 1100/F gir et
saftig og velsmakende sluttprodukt til en konkurransedyktig pris. 

Kontakt våre produktsjefer for mer informasjon om hvordan du kan øke ditt utbytte.
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ABC er ledende leverandør til
kjøtt- og fiskeindu strien, samt
leverandør til annen nærings-
middelindustri. Produktspek-

teret omfatter natur- og
kunsttarmer, hjelpe- og tilset-

ningsstoffer, samt krydder,
smaksstoffer og emballasje.

Vi skreddersyr kundespesifikke
blandinger i de fleste størrelser
og kvanta i vårt moderne pro-

duksjonsanlegg på Økern.
Vår omsetning er på ca. 200
mill. NOK, og vi er 31 ansatte

fordelt på salg, administrasjon,
produksjon og lager.
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