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FRUTAROM SAVORY 
SOLUTIONS

leverandør-
profi l

ABC har representert gode, gamle Gewürzmüller 
siden slutten av 1940-tallet. Gewürzmüller fi kk nye 
eiere i 2007, da den globale aktøren Frutarom kjøpte 
aksjene fra Rendlen-familien. Frutarom er blant de 
fem største aktørene i verden på blant annet krydder, 
aroma, smak og næringsmiddelingredienser. 
Veksten i selskapet kommer i hovedsak fra oppkjøp 
av fi rmaer i samme bransje over hele verden. 10-15 
oppkjøp i året er helt vanlig, og det er store penger 
og aksjeposter som skifter eiere.
Like før jul i 2015 gjorde Frutarom et større 
oppkjøp da de kjøpte Wiberg i Østerrike. Wiberg 

Vi har vært på besøk i Salzburg, byen som vekker et vell av assosiasjoner 
– Mozart, Sound of Music, den fl otte gamlebyen, kafékultur, shopping, 

sentraleuropeisk handelssentrum, tradisjonell saltproduksjon og -eksport 
– og som har en stor og moderne krydderfabrikk.  TEKST: Ola Stuberg

Europa er deres kunder. Selv om Frutarom nå 
samlokaliserer produksjonene fra Wiberg og 
Gewürzmüller, skal varemerkene bestå. Vi i ABC 
skal fortsatt selge de blå posene med de kjente 
kvalitetsproduktene fra Gewürzmüller. «Never 
change a winning team!»

DECO QUICK KRYDDERTARM
Vi som har noen år på baken i kjøttbransjen 
husker sannsynligvis at vår gamle konkurrent 
L.S. Toftdahl for mange år siden hadde fi bertarmer 
med fl otte snirklete trykk fra nettopp Wiberg. 
Wiberg produserte ikke selve tarmen, men de var 
kjempegode på design og trykk. De var vel nesten 
revolusjonerende på dette feltet. Wiberg har alltid 
omsatt forskjellige typer kunsttarmer til sine kunder. 
Fibertarmer, plasttarmer, collagentarmer og Deco 
Quick kryddertarmer. Ja – nettopp; kryddertarmer. 
Endelig var vi nærmere en partner med egen 
produksjon av kunsttarmer med krydder, aroma og 
farge. Endelig skal vi kunne gå inn i dette markedet, 
som til nå stort sett har vært regjert av en aktør. Vi 
ser fram til å gi denne aktøren litt konkurranse.

Anton Loidl har 25 års fartstid som «tarmansvarlig» 
i Wiberg. Han har ansvar for kvalitet og
produktutvikling, og Deco Quick er hans baby. 
Anton holdt en interessant og lærerik presentasjon 
for ABC da markedsavdelingen var på besøk i 
Salzburg. Det er ikke riktig å kun snakke om 
«tarm», produktserien inneholder også «ark». Disse 

kan for eksempel brukes når påleggsprodukter 
skal legges i form, på en ost eller en fi skefi let. 
Tarmene lages av forskjellige materialer, tilpasset 
hvilket produkt som skal lages og hvilke krav 
som stilles. Spekepølsetarmer lages av lerretsstoff . 
Til kokte produkter med lang holdbarhet brukes 
plastmaterialer. Andre kokte produkter kan ha en 
tarm av non-wovenstoff . 

FORDELER I FLENG:

 Utmerket «liming» mellom krydder og produkt

 Også for grove kryddertyper

 Lett å skrelle

 Sterke farger for attraktive produkter

 Deklarasjonsvennlige

 Krydrene «blør» ikke

 Produktene «kliner» ikke ved slicing

 Stort utvalg av krydder og krydderblandinger

 Stekefarge og smak

 Røykfarge og smak

 Flere utførelser av tarmene med tanke på 
stoppe og klipseegenskaper

 Easypeel-system

Er du interessert i å prøve de nye Deco Quick-
produktene våre? Ta kontakt med oss i ABC, så 
hjelper vi deg med å fi nne den beste løsningen for 
deg. Vi gleder oss til fortsettelsen!

er omtrent tre ganger større enn Gewürzmüller, 
og hadde ledig kapasitet i den nye fabrikken sin. 
Gewürzmüller holdt hus i en leid fabrikk, på en 
utgående leiekontrakt. Løsningen ble å stenge 
Gewürzmüllerfabrikken i Stuttgart og fl ytte 
produksjonen til Wiberg i Salzburg. Eller mer 
presist er hovedkvarteret, administrasjonen, salg og 
produktutvikling i Salzburg, mens selve fabrikken 
ligger i Freilassing, like over grensen til Tyskland. 
Dette er fordi Østerrike ikke var EU-medlem 
da den nye fabrikken ble bygget, og produksjon 
innenfor EU gir som kjent færre handelshinder.

KJENTE KVALITETSPRODUKTER
Frutarom Wiberg er en stor leverandør av krydder til 
kjøtt og annen næringsmiddelindustri. De er også en 
betydelig aktør på Horeca-markedet. Restauranter, 
cateringbedrifter og andre i servicemarkedet i 

DECO QUICK

Vi smakte på produkter fra hele 
Norden, alle med ingredienser fra 
Frutarom.

Etter å ha smakt et utall produkter, 
var vi ikke veldig sultne til lunsj.

Anton Loidl er ekspert på Deco Quick.
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