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Et nyhetsbrev fra Arne B. Corneliussen AS

ABC tilbyr natriumkaseinat
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

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.

Hvis du ikke vil abonnere på
dette nyhetsbrevet, trykk her

Produksjonen av TINE Natriumkaseinat opphører i høst. Arne B. Corneliussen AS representerer de ledende
næringsmiddelprodusentene i Europa,
og gjennom vår franske leverandør
Armor Proteines S.A. tilbyr vi nå natriumkaseinat.
Kapa 1000 er et spraytørket natriumkaseinat med middels viskositet. Produktet emulgerer
ypperlig og har meget gode bindende egenskaper. Kapa 1000 kommer i sekker à 20 kg.

Cryovac-produkter med juledesign
Produkter pakket i poser med tiltalende juledesign er en sikker vinner. Vi kan levere Cryovac BB3050 krympepose i størrelsene
200x350 og 230x350 med juletrykk.
Posens gode krympeevne, klarhet og glans gir produktet en fin presentasjon. Med juledesign i tillegg får du et sesongtilpasset produkt.
Vi trenger ordren i løpet av september for å kunne levere før jul.
Kontakt oss for pristilbud!

Visko Smoke-tarm øker utbyttet
Visko Smoke er den perfekte tarmen for røkte produkter som servelat, skinke og hamburgerrygg. Tarmen er
klar til bruk og trenger ingen bløtlegging. Kortere produksjonstid gir økt produksjonskapasitet. Tester hos
kunder viser at utbyttet øker med 2-5 prosent. Du
sparer også mye på utgifter til vask og renhold.
Visko Smoke-tarm kommer i 85 kaliber som blir stoppet til kaliber 92/93 og er holdbar i seks måneder ved
riktig oppbevaring.
Kontakt produktsjefene våre for flere opplysninger.

ABC utvider emballasjesortimentet
Gjennom vår emballasjeleverandør Lietpak kan
vi nå tilby poser og film med førsteklasses zip
lock-løsning. Åpne/lukke-mekanismen er
meget enkel å bruke og egner seg godt til
poser med slicet innhold – både kjøtt, fisk og
ost. Zip lock-mekanismen kan legges inn i alle
fleksible laminater.
Kontakt emballasjespesialist Thor Aasum for
prøver og tilbud.

