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Gjennom hele oversikten vil du finne 
nyheter og produktendringer, alt gjort 
for å sørge for at næringsmiddelpro-
duktene våre til enhver tid er i takt 
med tiden og helsemyndighetenes 
anbefalinger. Målet er at de skal være 
sunne, trygge rene og ekte. 

Det skjer mye hos oss i Mills for tiden. 
Vårt nye matfaglige senter har vært 
i drift i snart 3 år og har nå virkelig 
kommet i gang som et sted for pro-
duktutvikling, testing av nye oppskrif-
ter og, selvsagt, kundemøter og kurs. 
Det siste har vi allerede hatt noen av 

og det er populære arrangement som 
vi ønsker å gjøre mer av i tiden frem-
over.

En ting er å ha de riktige produktene 
og gode fasiliteter tilgjengelig. Vel så 
viktige, om ikke viktigst, er folkene 
som jobber med å gjøre at sortimen-
tet vi kan tilby deg som profesjonell 
storkjøkkenkunde består av gode og 
relevante produkter. I tillegg er det 
viktig at du får den informasjonen og 
servicen du trenger. Vi foretrekker å 
gjøre det med et smil.

I denne utgaven har vi tatt frem 4 
funksjoner som er viktige for at vi skal 
kunne lykkes med dette. Les intervju-
ene med Bent-Åge, Emilie, Mona og 
Marte. Så får du et lite innblikk i hva 
som får Mills til å tikke og gå. Slik det 
har gjort i over 138 år.

Er det noe du trenger hjelp til og ikke 
finner svar på her? Da er du selvsagt 
hjertelig velkommen til å kontakte 
oss, gjerne via våre nettsider mill-
sproffpartner.no, direkte på mail 
millsproffpartner@mills.no, våre face-
booksider eller på telefon 22 80 86 00.

SORTIMENT S-
BROSJYRE 2020

Velkommen til Mills Proff Partners Sortimentsbrosjyre 2020. Her finner du som 
alltid en oversikt over hele vårt utvalg av Melange, Mills. Delikat, Olivero, Soft 
Flora og Vita hjertego’ Produkter. Nytt i denne utgaven er introduksjonen av 
varemerket Plantego’. Denne lanseringen har vi virkelig sett frem til. Tre nye, 
spennende hummuser som er et virkelig spennende tillegg til vårt sortiment. 

I vårt matfaglige senter holder vi nå
regelmessige kurs for kunder og forbindelser.
Vår kjøkkensjef Bent-Åge Lund Rustad har faglig
ansvar for opplæring av våre kunder.
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MATGLEDE 
SIDEN 1885

Mat- og merkevarehuset 
på Grünerløkka.

På slutten av 1800-tallet, i en nedlagt såpefabrikk på Grünerløkka, etablerer odels-
gutten K. K. Heje sammen med ingeniør J. A. Mørch, starten på det vi i dag kjenner 
som Mills AS. Den gang het selskapet Agra Margarinfabrik, og produserte som 
navnet tilsier, margarin til det norske folk. 

Odelsgutten som grunnla 
Agra konsernet.

Sterke merkevarer som har satt sitt 
preg på norske forbrukeres matvaner.

Mills Knut K. Heje Sterke merkevarer

Allerede året 1919 ser Melange margarin 
dagens lys og den er fortsatt matlagings-
margarin nummer én blant våre profesjo-
nelle kunder.
 I 1951 kommer den aller første Mills 
majonestuben, som umiddelbart blir en 
suksess. På denne tiden er matvarer frem-
deles underlagt rasjoneringskort, og Mills 
majones blir tatt imot med stor begeist-
ring. Majonesen er akkurat slik vi kjenner 
den i dag; smaksrik, fyldig, nyansert og 
velsmakende. I all beskjedenhet kan vi si 
at en stjerne blir født. Den finner ganske 
raskt veien inn i norske storkjøkken også.
 Suksessen gir blod på tann, og året 
etter blir Mills kaviar lansert. Torskerogn 
stod høyt på listen over de mest spiste 
matvarene under krigen, så det var et am-
bisiøst valg å satse på kaviar til et folk som 
kanskje var lei? Men, neida. Med ferske 
råvarer, moderne produksjonsmetoder 
og en elegant emballasje vinner Mills de 
norske ganer nok en gang, og også Mills 
kaviar blir raskt en folkefavoritt. Den er 
fortsatt til stede på de fleste av landets fro-
kostbuffeter.
 Den smøremyke margarinen Soft 

Flora blir lansert i 1966, og kan sies å 
være et ekte barn av kjøleskapet. Den ble 
straks en suksess, av den enkle grunn at 
den holdt seg smøremyk i kjøleskapet 
og dermed enkelt kunne smøres rett på 
brødskiva. En egenskap som den dag i dag 
verdsettes av bl.a storkjøkkenkunder som 
produserer større mengder påsmurt hver 
dag.
 I 1970 blir Delikat Fabrikker AS en 
del av Mills-familien. Delikat er, i likhet 
med Mills AS, et familieselskap tuftet på 
gode verdier, og det er møbelsnekkeren 
Christian Jensen fra Drammen som over-
later selskapet til familien Heje. Da hadde 
han produsert de populære majonesba-
serte påleggssalatene helt siden 1930-åre-
ne. I dag omfatter merkevaren Delikat et 
stort sortiment salater, sild og posteier til 
både dagligvare og storkjøkken.
 Vita hjertego’ kommer på markedet 
først i 1997 og er et av de yngste merke-
ne til Mills AS. Produktene gjør det først 
og fremst befriende enkelt for folk å vel-
ge sunn mat i hverdagen, og begeistringen 
er spesielt stor hos de forbrukerne og  
foreninger som er opptatt av et mer hjerte- 

vennlig kosthold.
I 2017 lanserte vi Olivero , en nyhet innen 
margarin for de som vil ha den gode 
smørsmaken kombinert med sunnheten 
fra olivenoljen. Den er smøremyk rett fra 
kjøleskapet og passer ikke bare utmerket 
til påsmurt, men også steking og baking.

Hvor finner du oss dag?
Mills AS er i dag på akkurat den samme 
adressen som ved den spede begynnelsen, 
i Sofienberggaten 19 på Grünerløkka i 
Oslo. Den tidligere margarin- og majo-
nesfabrikken er nå omgjort til MAT OG 
MERKEVAREHUSET på Grünerløkka, et 
sted med mye entusiasme og matglede.
Vi har sammen med den norske forbruke-
ren og kjøkkensjefen klart å skape noen av 
Norges mest kjente merkevarer, og vi liker 
å si at det finnes knapt ett kjøkken uten et 
eller annet produkt fra oss i kjøleskapet. 
Det er vi stolte av! 

Vi har siden oppstarten vært opptatt av 
spre matglede gjennom sunn og god mat, 
og det ønsker vi å fortsette med i minst 
hundre år til. Minst.
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Mills AS har produsert matvarer i over 130 år. Det har selvsagt skjedd mye i løpet 
av disse årene som påvirker bedriften. Videreutvikling er alltid stikkord, enten det 
gjelder innholdet i produktene, fremstillingsmåtene, emballasjene, logistikken og, 
ikke minst, hvilke mennesker som skal sørge for at alle våre gode merker og 
produkter forvaltes på riktig måte.
 Hils på fire Millsere som på hver sin måte er viktige bidragsytere til at vi i 
Mills lykkes med å være en oppdatert og aktuell næringsmiddelbedrift 138 år 
etter oppstarten. Vi stilte dem fire kjappe spørsmål

KVALITET

Mona, hva innebærer det å være kvali-
tetssjef?
- Som kvalitetssjef har jeg ansvar for at 
systemene våre for mattrygghet alltid er 
oppdatert og velfungerende. Vi må ha 
gode systemer for å sikre at all maten vi 
produserer er trygg å spise og at produk-
tene våre er riktig merket i henhold til 
alle gjeldende forskrifter. Dette innebærer 
mye oppfølging av våre produksjonsste-
der,  utviklingsteam og selvsagt våre un-
derleverandører. 

«Maten er lagd på fabrikk» blir ofte 
trukket frem som noe negativt. Men er 
det så ille at maten fremstilles i en fa-
brikk?

- Nei, det er vel egentlig det motsatte. 
Maten som er produsert i en fabrikk er 
faktisk underlagt strenge krav til hygiene 
som ethvert profesjonelt storkjøkken. Jeg 
mener derfor at det er et kvalitetsstem-
pel at maten er produsert i en fabrikk av 
mennesker som har kompetanse og  stor 
forståelse for alle faktorer rund nærings-
middelproduksjon som f.eks renhold, al-
lergener og temperaturkontroll. 

- Hva fokuseres det mest på for tiden?
- Vi har i mange år jobbet med å eliminere 
kjente farer som bakterier, fremmedlege-
mer og forurensninger. Disse faktorene 
har vi nå så god kontroll på at fokuset har 
endret seg. De siste årene har vi jobbet 

mye med å forhindre «matjuks» med våre 
råvarer. Det har de siste årene blitt avdek-
ket flere store matskandaler i europa (som 
f.eks falsk olivenolje og krydderblandin-
ger). Derfor går vi metodisk igjennom alle 
våre råvarer og har en tett oppfølging av 
leverandørene våre. 

Du har vært i Mills en stund, hva er det 
artigste ved jobben?
- Det artigste med denne jobben er at det 
alltid er nye utfordringer og nye problem-
stillinger å forholde seg til. Jobben inne-
bærer mye kontakt med leverandører og 
kunder. I  tillegg har jeg en stor kontakt-
flate internt. Det betyr samarbeid med 
mange gode kollegaer.

>>> Mona Brandsdal – Kvalitetssjef
Mona har vært i Mills i 15 år og startet sin Mills-
karriere som laboratorieingeniør i Mills fabrikken på 
Grunerløkka. Hun har også vært produktutvikler innen 
kategoriene majones og salater før hun startet i kvalitets-
avdelingen i 2008. Hun har vært Kvalitetssjef i Mills i 5 år. 
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Marte, det kan virke som et rimelig opp-
lagt spørsmål, men det er neppe tilfeldig 
hva produktene våre inneholder og at de 
må justeres fra tid til annen?
- Fellesnevneren for de fleste av våre stør-
ste produktgrupper som margarin, majo-
nes, kaviar, leverpostei og påleggssalater 
er at planteoljer er hovedingrediensen i 
produktene. Planteoljer inneholder umet-
tet fett, fett med god kvalitet som jeg velger 
å si. Vi forbedrer våre produkter etter den 
kunnskap vi har om kosthold og helse, og 
det er overbevisende dokumentasjon om 
at det er gunstig for alle å bytte ut mettet 
fett med umettet fett. Av den grunn har 
vi over tid tilpasset produktene våre slik 
at de har en god sammensetning av fettet, 
dvs. mest mulig umettet fett og mindre 
mettet fett.  Vi følger anbefalingene fra 
Helsedirektoratet.

Enkelte hevder at de gir feil anbefalin-
ger, men vi følger ikke disse fordi vi bare 
er greie og det er enklest for oss?
- Helsemyndighetenes kostholdsanbe-
falinger er til å stole på. Vi følger dem 
fordi de er bygget på solide kunnskaps-
oppsummeringer. Et stort antall studier

og ulike studiedesign samt andre lands 
kostholdsanbefalinger ligger til grunn for 
deres anbefalinger. Anbefalinger om inn-
tak av næringsstoffer kom for første gang 
i 1954. Rådene er utvidet fra den tid. Nå 
er situasjonen den at i tillegg til å dekke 
behov for alle næringsstoffer får vi råd om 
hvordan vi skal sette sammen kostholdet 
vårt for å unngå livsstilssykdommer. Det 
er særdeles viktig for vi ser at flere av oss 
har et kosthold som gir helseutfordringer. 

Og kostholdsanbefalinger er viktige for 
profesjonelle matlagere også. Ikke sant?
- Så absolutt. Idag spiser mange minst et 
måltid utenfor hjemmet i løpet av en dag. 
Det vil si at rundt 30% av det daglige mat-
inntaket ofte er laget av andre. Dette betyr 
at profesjonelle også har en viktig oppgave 
med å tilby ernæringsmessig riktig mat. 

Du møter mange meninger om mat- og 
spisevaner. Det kan sikkert være frus-
trerende. Hvilke misoppfattelser rundt 
våre produkter gjør deg mest oppgitt?
- Jeg vil ikke si at jeg er oppgitt, men mer 
overrasket. Det er mange som har mye 
kunnskap om kosthold og helse, men det

er også de som trenger mer veiledning.  
Vi har fettrike produkter. Min erfaring 
som ernæringsfysiolog i Mills er at man-
ge opplever fett som noe negativt og at 
fett er vanskelig å forstå. Fett trenger ikke 
være negativt. Kroppen trenger det i gitte 
mengder - det er når det blir for mye at det 
får uheldige konsekvenser for helsen. 
- At fett er vanskelig er helt riktig, men det 
gjør jobben min bare mer spennende. Jeg 
må holde meg oppdatert og vi kan bidra
med oppklaring og kunnskap til kunder 
og forbrukere både i dialog og kunn-
skapsoverføring.

Til slutt, i dag er det mange besservisse-
re som uttaler seg om ernæring og diet-
ter, det være seg leger, matbloggere eller 
kjendiskokker. Hvordan orientere seg? 
Har du et godt råd tilslutt?
- Jeg liker det enkelt, spis i tråd med helse-
myndighetenes kostholdsanbefalinger. 
Det gir et variert og balansert kosthold 
med et stort innslag av fisk, grove korn-
produkter, frukt og grønt og umettet fett, 
noe som er godt for både kloden og krop-
pen. Og ikke minst vil et variert kosthold 
gjøre at all mat er tillatt i gitte mengder.

>>> Marte Gjeitung Byfuglien er klinisk ernærings-
fysiolog og Helse- og ernæringssjef i Mills. Hun er 
naturlig nok opptatt av hva maten vår inneholder og hva 
den gjør med oss. Marte har vært i Mills i 9 år og leder 
ernæringsteamet i Mills.

ERNÆRING
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Du har jo en bakgrunn som kjøkkensjef 
på restauranter, bl.a Statholdergaarden 
og, nå sist, som eier og driver av din 
egen restaurant, Tårnhuset på Kolbotn. 
Har overgangen til jobb i en nærings-
middelbedrift vært stor?
- Ja, overgangen har vært overraskende 
utfordrende og hektisk. Jeg opplever å ut-
vikle meg og lærer veldig mye, samtidig 
som jeg kjenner at jeg har mye å bidra 
med fra min karriere på kjøkkenet

- Det er mange meninger om «fabrikk-
lagde matvarer» i Storhusholdning. 
Hvordan har din oppfatning av disse 
matvarene endret seg siden du begynte 
og hva har overrasket deg mest?
- Innenfor enkelte kategorier har min opp-
fatning endret seg mye, kanskje spesielt på 
margarin. Jeg er opptatt av egen og andres 
helse og som «smørkokk» begeistrer det 
meg at jeg har funnet de kvalitetene jeg
ønsker meg innen vårt margarin sortiment.

Melange har jeg hatt med meg i oppvek-
sten, mens jeg i min restaurantkarrie-
re bare har forholdt meg til margarin til 
brødskiver på hjemmebane. Hadde jeg 
visst det jeg vet i dag hadde jeg introdu-
sert margarin i mine kjøkken på et langt 
tidligere tidspunkt.

Vi har mange, og ofte veldig forskjellige, 
profesjonelle kunder. Hva er den største 
utfordringen vi har i møtet med kunde-
ne våre?
- En av de største utfordringene i dag er 
nok vår digitale hverdag. Det gir utrolige 
muligheter, men for mange kan det også 
være  vanskelig å navigere i en verden hvor 
det er mange som hevder å eie sannheten. 

Vår største utfordring er å nå frem med 
vår kunnskap om mat og hvordan vi kan 
bidra med inspirasjon og gode kokke-
knep. Med over 138 års erfaring vet vi mye 
om det vi lager og selger.

I disse dager skjer det mye i Mills Proff 
Partner, blant annet har du fått en ny
kollega med samme matfaglige bak-
grunn som deg selv. Sammen har dere
produktansvaret for storkjøkkensor-
timentet vi viser i denne katalogen. 

Hva ser du mest frem til i tiden frem-
over?
- At vi har styrket teamet med en høy-
kompetent kokkeressurs gleder jeg meg 
stort over. Nå ser jeg virkelig frem til å vise 
bruk av sortimentet vårt på nye og spen-
nende måter. 

Jeg oppfordrer til å følge Mills Proff Part-
ner sin nye blogg «KOKKEKNEP»,  hvor 
det vil legges ut mye relevant og nyttig 
innhold,  ikke bare om mat, men også te-
maer som bærekraft, økonomi, helse osv. 
Jeg gleder meg også til å ta imot mange 
hyggelige gjester i vårt nye, toppmoderne 
matfaglige senter.

>>> Bent-Åge Lund Rustad – matfaglig ansvarlig Mills 
Proff Partner. Bent-Åge startet i Mills Proff Partner for 
2,5 år siden og kom rett inn i vårt nye matfaglige senter 
her på Grunerløkka. 

MATFAGLIG
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Emilie, hvorfor trenger Mills en egen 
Bærekraftsjef?
- Mills har jobbet godt med mange typiske 
bærekraftområder over flere år og ansva-
ret for de ulike områdene er fordelt i hele 
organisasjonen. Det første jeg startet med 
var å lede arbeidet frem mot en ny bære-
kraftstrategi. Mills trengte å sette arbeidet 
med bærekraft mer i system og ønsket 
også å ha en tettere dialog med våre vik-
tigste interessenter. 

I tillegg til det strategiske ansvaret, er min 
rolle både å være en faglig rådgiver internt 
og et bindeledd mot våre eksterne interes-
senter. For oss er det viktig å kunne bidra 
til å løse miljø- og samfunnsutfordringer 
sammen med både kunder og leverandø-
rer – da oppnår vi større resultater raskere. 
Et eksempel på dette er halvering av mat-
svinn. Etter å ha vært først ute i matbran-
sjen med å halvere vårt matsvinn siden 
2015, ser vi nå på hvordan vi kan hjelpe 
våre kunder og forbrukere med å redusere 
sitt matsvinn. 

Alle i Mills er utrolig stolte av denne 
bragden, men vi kommer ikke til å hvile 
på laurbærene. Tvert imot, det motiverer 
bare til videre innsats - vi ser jo at vi kan 
oppnå svært ambisiøse mål når hele orga-
nisasjonen jobber samlet.

Hva er det viktigste å fokusere på når det 
gjelder bærekraft i Mills?
Hos oss har vi en målsetning om at vår 
drift skal være bærekraftig og at vi skal ha 
positiv påvirkning på både planeten og 
deg som kunde. Områdene hvor vi kan ha 
størst påvirkning og hvor vi vil innovere 
mest i årene fremover er følgende tre:
1. Sunnere produkter 
2. Reduksjon av matsvinn 
3. Smartere emballasje 

I tillegg kommer vi til å fortsette vårt gode 
arbeid med trygg mat og etikk og miljø i 
vår leverandørkjede. Våre kunder skal føle 
seg trygge på at våre merkevarer er bra 
både for helsa, for planeten og for alle som 
har vært med på å produsere dem. 

Er det noe du må ha fokus på som folk 
flest kanskje ikke forbinder med begre-
pet bærekraft?
Bærekraft kan tolkes på flere måter og 
noen setter likhetstegn mellom bærekraft 
og miljø. Når vi snakker bærekraft i Mills 
tenker vi en trippel bunnlinje hvor vår 
drift både skal gi økonomisk, miljømes-
sig og sosial verdi. I sum betyr dette at 
ALT vi gjør skal sette et tydelig, positivt 
avtrykk - På våre merkevarers betydning 
for folkehelsen, på mennesker og miljø i 
vår produksjon og på vår leverandørkjede. 

Dette er de viktigste områdene i vår bære-
kraftstrategi.

Nå har du over et år bak deg i Mills, 
hvordan har det gått så langt?
Jeg er imponert over hvor mye energi vi 
har klart å holde i fartsretningen når det 
gjelder bærekraft i Mills. Den nye strategi-
en er nå godt og bredt implementert og vi 
jobber målrettet mot de ambisiøse målene 
vi har satt oss frem til 2025. I 2019 har vi 
også lansert spennende nyheter som gjør 
det lettere å spise sunnere og mer klima-
vennlig. Hele 86% av råvarene vi kjøper 
inn, er nå plantebaserte. 
For MPP sin del vil jeg i tillegg nevne tre 
eksempler som kan hjelpe kundene våre å 
drive mer bærekraftig. 
• På bloggen vår har vi lagt ut noen fil-
mer som inspirerer til å benytte rester til 
nye og spennende retter. Dette kan redu-
sere matsvinnet hos deg. 
• Vi har laget egenerklæringsskjema 
som kan lastes ned fra bloggen vår for å 
dokumentere godkjent gjenbruk av både 
majones- og salatbøtter på kjøkkenet. 
• Silden kommer nå i nye, blå bøtter 
som kan resirkuleres i stedet for sorte bøt-
ter som ikke kunne resirkuleres. 

Følg med for flere gode tiltak i tiden 
fremover! 

>>> Emilie Olderskog – Bærekraftsjef
At mat er nært knyttet til en bærekraftig utvikling er noe 
alle vet. Stillingen som Bærekraftsjef er relativt ny i Mills 
og Emilie startet i stillingen i juni 2018.

BÆREKR AFT

Adm.dir. Mills; Knut K. Heje, Landbruks- og 
matminister Olaug Bollestad og Emilie Olderskog



16 - MILLS PRODUKTKATALOG 2020 MILLS PRODUKTKATALOG 2020 - 17 

Mills Proff Partner ønsker å bidra med 
matfaglig kompetanse for å styrke og 
inspirere ansatte på profesjonelle ser-
veringssteder. Vi er matentusiaster som 
er opptatt av å lytte til hva kundene våre 
mener. I Mills Kokkepanel får medlemme-
ne  muligheten til å dele sine synspunkter, 
tanker og ideer med oss. Noe som gir oss 
muligheten til å gi relevant inspirasjon til-
bake. Som igjen gjør så at medlemmene av 

kokkepanelet kan  begeistre gjestene sine.

Våre kunder ble invitert til å melde seg på 
via epost og vi fikk ganske raskt på plass 
et representativt antall medlemmer. Men, 
vi vil gjerne ha flere,  så har du lyst til å 
være medlem setter vi veldig pris på det. 
Du får mer informasjon om hva det vil si 
å være deltaker av et slikt panel så raskt du 
har meldt din interesse.

Vi sender ut korte undersøkelser i løpet av 
året der du kan komme med dine innspill. 
Du velger selv hvor ofte du vil delta. 

Ta kontakt på email 
millsproffpartner@mills.no om du har 
lyst til å være medlem i vårt kokkepanel

Velkommen til Mills Kokkepanel for pro-
fesjonelle kjøkkenkunder!

Vil du servere dine gjester det beste, hente 
inspirasjon til stadig fornyelse av menyen 
og by på variert og spennende mat? På den 

nye bloggen Kokkeknep vi vil i Mills Proff 
Partner gjerne dele matglede og kunnskap
med deg som har mat som yrke. Her vil du 

finne alt, fra smarte grep for drift, til sunn, 
velsmakende og bærekraftig mat som vil 
begeistre gjestene dine.

MILLS KOKKEPANELMILLS KOKKEKNEP

Høsten 2018 startet vi opp Mills kokke-
panel for profesjonelle storkjøkkenkunder

En inspirasjonsblogg for deg med mat som yrke.
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Plantego’ 
Hummus 
Paprika

Plantego’ 
Hummus 
Rødbete

Plantego’ 
Hummus 
Naturell

INSPIR ASJON FR A 
MIDTØSTEN

Når vi snakker om mat fra Midtøsten er det som regel mat fra det  sørvestlige Asia vi 
tenker på. Matkulturen i disse landene går langt tilbake i  historien. Retter, krydder 
og råvarer følger ikke nødvendigvis landegrensene, siden handelsruten, best kjent 
som Silkeveien, mellom Kina og Europa gikk på tvers gjennom disse landene. Derfor 
er det ofte større variasjon internt i for eksempel Tyrkia enn det er forskjeller mellom 
kjøkkenene i Tyrkia,  Syria og Libanon. 

Det er krydderne og ikke råvarene som i første rekke gjør 
at mat fra Midtøsten er annerledes enn vår. Det er lett å 
tro at dette er helt spesielle krydder som er vanskelig å få 
tak i der du pleier å bestille varer, men de fleste krydderne 
er faktisk godt kjent for oss. Krydd er som kanel, allehånde 
og kardemomme er også mye brukt her. Forskjellen er at i 
 Midtøsten er disse krydd erne mest brukt i matretter, mens 
vi  bruker  dem mer i bakst. I tillegg til de nevnte,  er spiss-
kummen, chili og sumak mye brukte krydder. 

Sumak er kanskje det mest fremmede. Det er et krydd er av 
bær fra en busk. Bærene males til mørk rødt pulver og har 
en lett bitter og syrlig smak. Sumak brukes i retter, men 
også som lett strø over hummus, salater, ris og grønnsaks-

retter.  Absolutt verdt å prøve.

Hummus, som er det latinske navnet på kikerter, er uten 
tvil en av de mest sentrale rettene i kjøkken fra Midtøsten. 
Den finnes i utallige varianter og det er sikkert enda fle-
re meninger om hva som er den riktige hummusen. For 
mange er tahini eller sesampasta en svært viktig ingredi-
ens. Siden sesam er et av de 14 merke pliktige allergenene, 
har vi valgt å lage  Plantego´ hummus uten tahini, så blir 
det enklere å benytte den i din servering.

De tre nye  Plantego´ hummusene i kombinasjon med 
Delikat Måltidssalater og krydder fra Midtøsten, utgjør
 et godt utgangspunkt for nye spennende matopplevelser. 

Ny inspirasjon!



I vårt nyoppussede hovedkontor på 
Grünerløkka har vi beholdt gamle 
konstruksjoner og kombinert dem 
med moderne elementer i stål og glass.

Hos oss finner du Norges største sortiment av plantefett til 
bruk i profesjonelle storkjøkken. Uansett hvilken type mat-
laging du skal i gang med, finner du et tilpasset produkt fra 
oss, både med hensyn til margarinens produktegenskaper, 
ernæring og emballasje.
 Melange – Steke og Bakespesialisten. Både i faste og 
flytende varianter. 
 Soft Flora – Matlagingsmargarinen med mest fokus på 
gode smøregenskaper. I tillegg til standardpakninger

finnes kuvertpakninger og sprøytepose.
 Olivero – Olivenolje og smør. Til påsmurt og mat-
laging når man ønsker ekstra med smak.
 Vita hjertego’ – Med spesialsammensetning for de som 
trenger å ta ekstra hensyn til kolesterolet. 
 Hele vårt store sortiment av margariner har gjennom-
gått en oppgradering både på design og ingredienser. 
De er alle fri for palmeolje og transfett. 

PL ANTEFET T
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OLIVERO
- SMØR O G OLIVENOLJE

Flytende Olivero

Mills nr.:  145347
Vekt:  520 ml 
Antall i kartong:  9 stk.

EPDnr: 4 672 218

Olivero kuvert 

Mills nr.:  146249
Vekt:  10 g 
Antall i kartong:  200 stk.

EPDnr: 4 825 071

Olivero beger

Mills nr.:  145346
Vekt:  400 g 
Antall i kartong:  18 stk.

EPDnr: 4 683 678

Olivero 

Mills nr.:  145349
Vekt:  2 kg 
Antall i kartong:  2 stk.

EPDnr: 4 825 048

PLANTEFETT

Melange

Mills nr.:  146259
Vekt:  1 kg
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 4 670 253

Melange

Mills nr.:  146258
Vekt:  500 g
Antall i kartong: 18 stk.

EPDnr: 4 670 238

Melange u/ melk, 
salt og soya
Mills nr.:  146254
Vekt:  500 g
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 4 673 802

Melange

Mills nr.:  121099
Vekt:  5 kg
Antall i kartong: 2 stk.

EPDnr: 497 081

Flytende Melange

Mills nr.:  140282
Vekt:  2 liter
Antall i kartong: 4 stk.

EPDnr: 885 616

Flytende Melange 
m/ smør
Mills nr.:  146264
Vekt:  2 liter
Antall i kartong: 4 stk.

EPDnr: 4 670 592

Flytende Melange

Mills nr.:  145256
Vekt:  520 ml
Antall i kartong: 9 stk.

EPDnr: 4 155 701

Flytende Melange med 
smør
Mills nr.:  145344
Vekt:  475 g
Antall i kartong: 9 stk.

EPDnr: 4 443 776

Flytende Melange 
uten melk
Mills nr.:  146786
Vekt:  475 g
Antall i kartong: 9 stk.

EPDnr: 4 934 766

Flytende Vita hjertego’ 

Mills nr.:  145257
Vekt:  520 ml
Antall i kartong: 9 stk.

EPDnr: 4 156 568
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Soft Flora 

Mills nr.:  147069
Vekt:  2 kg
Antall i kartong: 2 stk.

EPDnr: 4 971 842

492 439

Vita hjertego’ myk  

Mills nr.:  121139
Vekt:  2 kg
Antall i kartong: 2 stk.

EPDnr: 492 439

Olivero 

Mills nr.:  145349
Vekt:  2 kg 
Antall i kartong:  2 stk.

EPDnr: 4 825 048

Soft Flora Smaksrik 
sprøytepose 
Mills nr.:  146190
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.

EPDnr: 4 574 885

Olivero kuvert 

Mills nr.:  146249
Vekt:  10 g 
Antall i kartong:  200 stk.

EPDnr: 4 825 071

Soft Flora Lett kuvert

Mills nr.:  121285
Vekt:  10 g
Antall i kartong: 200 stk.

EPDnr: 837 534

Soft Flora kuvert

Mills nr.:  147068
Vekt:  10 g
Antall i kartong: 200 stk.

EPDnr: 4 971 859

387 712

Vita Hjertego’ myk 
kuvert
Mills nr.:  121290
Vekt:  10 g
Antall i kartong: 200 stk.

EPDnr: 387 712

Olivero beger

Mills nr.:  145346
Vekt:  400 g 
Antall i kartong:  18 stk.

EPDnr: 4 683 678

Soft Flora

Mills nr.:  146903
Vekt:  600 g
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 4 939 203

Soft Flora

Mills nr.:  146954
Vekt:  400 g
Antall i kartong: 18 stk.

EPDnr: 4 939 187

Soft Flora Lett

Mills nr.:  146327
Vekt:  370 g
Antall i kartong: 18 stk.

EPDnr: 4 751 145

PLANTEFETT PLANTEFETT

Flora Premium

Mills nr.:  140197
Vekt:  10 liter
Antall i kartong: 1 stk.

EPDnr: 225 383

Soft Flora Steke og 
Bake
Mills nr.:  146253
Vekt:  500 g
Antall i kartong: 18 stk.

EPDnr: 4 670 220

Soft Flora Steke og 
Bake
Mills nr.:  121097
Vekt:  5 kg
Antall i kartong: 2 stk.

EPDnr: 669 010

Soft Flora Spesial 
- uten soya og melk 
Mills nr.:  144707
Vekt:  380 g
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 2 935 955

Vita hjertego’ myk  

Mills nr.:  144713
Vekt:  570 g
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 2 935 245

Vita hjertego’ myk  

Mills nr.:  144710
Vekt:  370 g
Antall i kartong: 18 stk.

EPDnr: 2 935 260

Vita hjertego’ lett 

Mills nr.:  147070
Vekt:  370 g
Antall i kartong: 18 stk.

EPDnr: 4 951 588

Vita Proaktiv

Mills nr.:  144711
Vekt:  250 g
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 2 935 930

Flott Matfett

Mills nr.:  148096
Vekt:  500 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 5 494 968

Delfia Kokosfett

Mills nr.:  148054
Vekt:  250 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 5 360 516

Melange Formfett

Mills nr.:  147565
Vekt:  400 ml
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 5 209 556
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Vårt matoljesortiment spenner over mange bruksområ-
der. Felles for dem er at de er godt tilpasset det de er ment 
å brukes til. 

Vita hjertego’ olje er spesiell for sine helsegunstige egen-
skaper. Mills Frityrolje er nå helt uten palmeolje, men 
med samme gode bruksegenskaper. 

MILLS O G VITA 
HJERTEGO’  MATOLJER

MILLS PRODUKTKATALOG 2019 - 27 

Mills Rapsolje

Mills nr.:  142121
Vekt:  10 liter
Antall i kartong: 1 stk.

EPDnr: 1 468 347

648469

Mills Soyaolje

Mills nr.:  120014
Vekt:  5 liter
Antall i kartong: 1 stk.

EPDnr: 648 469

Mills Soyaolje

Mills nr.:  120015
Vekt:  10 liter
Antall i kartong: 1 stk.

EPDnr: 681 528

Mills Frityrolje

Mills nr.:  144447
Vekt:  10 liter
Antall i kartong: 1 stk.

EPDnr: 2 793 826

Vita hjertego’ Optimal 
olje
Mills nr.:  147071
Vekt:  495 ml
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 951 596

OLJER
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Norges mest kjente matvare? Det kan man sikkert 
diskutere, men Mills Kaviar er definitivt på topp 10.  
Det har den vært i over 60 år. Et opplagt valg på frokost 
og lunsjbuffeter. 
 Vi kan tilby Mills Kaviar i vanlige tuber og ku-
verttuber. De sistnevnte får du også i dekorativ ekspo-
neringseske. 

Nytt av året er helt nye korker på alle de store kaviar-
tubevariantene. De er nå lettere å håndtere og gjør at 
tuben kan stå. Med den nye korken er tuben lettere å 
tømme.
 En liten ekstranyhet for kaviarelskeren er det også. 
Mills Ekstrarøkt kaviar har nå hele 61 % rogn, noe 
som gir en rikere kaviarsmak. Prøv den!

MILLS KAVIAR
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Mills Kaviar

Mills nr.:  146266
Vekt:  245 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 4 670 212

Mills Kaviar

Mills nr.:  146267
Vekt:  185 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 4 670 139

Mills Polarkaviar

Mills nr.:  146270
Vekt:  180 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 4 671 285

Mills Kaviarmix

Mills nr.:  146268
Vekt:  175 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 4 670 584

Mills Ekstrarøkt kaviar

Mills nr.:  146269
Vekt:  185 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 4 671 277

Mills Mildrøkt kaviar

Mills nr.:  146196
Vekt:  180 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 4 672 226

Mills Kaviar kuvert

Mills nr. 143156
Vekt:  12 g
Antall i kartong: 150 stk.

EPDnr: 2 215 192

KAVIAR
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Mills Ekte Majones er nesten å regne som en ”institu-
sjon” på norske matbord. Mills Ekte Majones er en sprek 
69-åring. I dag er det den foretrukne majonesen av over 
90 % av det norske folk. 
 Også profesjonelle brukere foretrekker Mills Majo-
nes. Det er mange forskjellige bruksområder for et så an-
vendelig produkt som majones.
 

Derfor er det utviklet en rekke spesialvarianter, smaker 
og emballasjer. Apropos emballasjer, hele storkjøkkensor-
timentet på spann leveres i moderne emballasje tilpasset 
dagens transport og lagringskrav. 
 I takt med tidens krav inneholder alle Mills majoneser
nå kun egg fra frittgående høner.

MILLS MAJONES 
O G REMUL ADE

Hvilken av våre Mills Majoneser du benytter i den 
enkelte oppskrift, avhenger av hva slags konsistens, 
oljeinnhold og farge du ønsker på det du serverer.

Her finner du en oversikt over de forskjellige, med 
egenskaper og bruksområder. Vi er sikre på at du 
finner en som tilfredsstiller dine krav!

ekte majones

lettmajones

(79 % olje)
Den ”klassiske norske” majonesen. Høyt innhold  
av vegetabilsk olje og eggeplommer gjør denne 
majonesen utmerket til bruk som garnityr. 
Også bra som basis for sauser og dressinger. 
Enten som den er eller smakssatt. Mills Ekte 
Majones skiller seg ikke ved innblanding av 
ingredienser.

1 kg Mills Ekte Majones 
kan gi 1,55 kg dressing
Ett kilo Mills Ekte Majones kan 
spes ut med inntil 0,55 kg væske.

(40 % olje)
En kaloriredusert utgave av ekte majones. 
 Inneholder eggeplommer. Brukes som den er 
eller som garnityr eller spread. Kan også brukes 
som en lettere basis for dressinger. 

1 kg Mills Lettmajones
kan gi 2 kg dressing
Ett kilo Mills Lett Majones kan 
spes ut med inntil 1 kg væske.

hvit basemajones
(49 % olje)
Basemajones er helt hvit på farge, noe som gjør 
den spesielt godt egnet som basis for salater.   
Blir ikke ”grå” og skiller seg ikke når den blandes 
med andre ingredienser. Også velegnet som 
garnityr hvor det ønskes en hvit majones eller 
basis for hvite dressinger som f.eks. rømmedressing.

1 kg Mills Basemajones 
kan gi 1,55 kg dressing
Ett kilo Mills Basemajones kan 
spes ut med inntil 0,55 kg væske. 

31 - MILLS PRODUKTKATALOG 2019
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Mills Ekte Majones

Mills nr.:  144458
Vekt:  9,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 793 438

Mills Basemajones

Mills nr.:  144459
Vekt:  9,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 793 446

Mills Ekte Majones

Mills nr.:  144457
Vekt:  5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 793 610

Mills Kjøkkensjefens  
Remulade
Mills nr.:  144455
Vekt:  5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 796 399

Mills Lettmajones

Mills nr.:  144456
Vekt:  5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 793 602

Mills Ekte Majones 

Mills nr.:  123244
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.

EPDnr: 754 911

Mills Kjøkkensjefens 
Remulade
Mills nr.:  123234
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.

EPDnr: 837 526

Mills Sandwichmajones 
Aioli
Mills nr.:  142125
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.

EPDnr: 1 472 026

Mills Sandwichmajones 
Curry
Mills nr.:  142124
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.

EPDnr: 1 472 034

Mills Sandwichmajones 
Red Mango Chili
Mills nr.:  142667
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.

EPDnr: 2 064 459

Mills Ekte Majones 
kuvert
Mills nr.:  140562
Vekt:  12 g
Antall i kartong: 115 stk.

EPDnr: 375 972

Nyh
et!

Rydbergs Tryffelmajo

Mills nr.:  147036
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 5 194 626

MAJONES OG REMULADE

Mills Sitron Majones

Mills nr.:  143810
Vekt:  100 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 2 520 286

Mills Lettmajones

Mills nr.:  143036
Vekt:  330 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 129 088

Mills Ekte Majones

Mills nr.:  143037
Vekt:  330 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 129 096

Mills Ekte Majones

Mills nr.:  143018
Vekt:  165 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 2 129 062

Mills Lettmajones

Mills nr.:  143035
Vekt:  165 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 2 129 070

Mills Lettmajones

Mills nr.:  146317
Vekt:  225 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 4 670 915

Mills Lettmajones

Mills nr.:  146316
Vekt:  170 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 4 670 907

Mills Ekte Majones

Mills nr.:  146315
Vekt:  215 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 4 671 269

Mills Ekte Majones

Mills nr.:  146314
Vekt:  160 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 4 670 147

Mills Remulade

Mills nr.:  146318
Vekt:  160 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 4 670 899

Mills Remulade

Mills nr.:  143039
Vekt:  165 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 2 129 112

MAJONES OG REMULADE

Mills Remulade

Mills nr.:  143038
Vekt:  330 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 129 104
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Mills Remulade kuvert

Mills nr.:  140564
Vekt:  12 g
Antall i kartong: 115 stk.

EPDnr: 376 004

Vita hjertego’ 
Lettmajones
Mills nr.:  141118
Vekt:  175 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 1 260 678

Vita hjertego’ Lettmajones  
kuvert
Mills nr.:  141968
Vekt:  12 g
Antall i kartong: 115 stk.

EPDnr: 1 410 745

MAJONES OG REMULADE

MILLS POTETMOS O G 
KL ASSISK POTET STAPPE
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Mills Potetmos vanlig

Mills nr.:  141020
Vekt:  750 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 599 704

Mills Klassisk potet-
stappe
Mills nr.:  143257
Vekt:  90 g
Antall i kartong: 36 stk.

EPDnr: 2 289 817

01668623

Mills Potetmos vanlig

Mills nr.:  142413
Vekt:  90 g
Antall i kartong: 36 stk.

EPDnr: 1 668 623

01668631

Mills Potetmos 
m/melk
Mills nr.:  142414
Vekt:  95 g
Antall i kartong: 36 stk.

EPDnr: 1 668 631

01668649

Mills Potetmos 
m/gressløk
Mills nr.:  142415
Vekt:  90 g
Antall i kartong: 36 stk.

EPDnr: 1 668 649

01671908

Mills Fløtegratinerte 
poteter m/ost
Mills nr.:  142444
Vekt:  113 g
Antall i kartong: 11 stk.

EPDnr: 1 671 908

POTETSTAPPE

PÅLEGG 
Peanutbutter - et tradisjonsrikt amerikansk pålegg. Mest 
kjent er det kanskje på en skikkelig amerikansk blings, 
gjerne i kombinasjon med syltetøy. Mills Peanutbutter er 
også godt egnet til bruk i sataysaus og gryteretter. Nå utvi-
der vi sortimentet med en økologisk variant.
 Leverpostei - alle våre posteier er bakt i den samme 
velprøvde ovnen, tid og temperatur er nøye tilpasset

posteienes størrelse. Det skal ta den tiden som trengs. Der-
med sikres en saftig, velsmakende postei uansett hvilken 
variant du foretrekker. Våre posteier til storkjøkken leve-
res i en praktisk størrelse på 500 g. Denne størrelsen gjør 
at du som bruker hele tiden kan tilby fersk postei i serve-
ringen. Lite må returneres til kjøl og svinnet minimeres. 
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661017

Mills Peanutbutter

Mills nr.:  145250
Vekt:  350 g
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 4 158 895

Plantego´ Peanøttsmør

Mills nr.:  147943
Vekt:  350 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 5 333 885

Mills Ovnsbakt 
leverpostei
Mills nr.:  143565
Vekt:  500 g
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 2 455 210

Kronborg Original 
leverpostei
Mills nr.:  143164
Vekt:  500 g
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 2 455 194

Mills Chili postei

Mills nr.:  146974
Vekt:  185 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 938 783 

Mills Ovnsbakt 
Bacon-postei
Mills nr.:  144575
Vekt:  185 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 833 176

Mills Ovnsbakt postei

Mills nr.:  144574
Vekt:  185 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 833 168

Mills Ovnsbakt Pepper- 
bacon postei
Mills nr.:  144577
Vekt:  185 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 835 130

Vita Ovnsbakt postei

Mills nr.:  144569
Vekt:  185 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 835 122

Vita hjertego’ Grønnsaks-
postei
Mills nr.:  147341
Vekt:  175 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 5 333 919

Stryhns Pepper & 
Bacon postei 
Mills nr.:  146239
Vekt:  190 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 4 825 055

Dansk grov leverpostei

Mills nr.:  144408
Vekt:  190 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 4 160 016

PÅLEGG

SAL ATER
Vårt omfattende sortiment av Delikat salater består av 
påleggsalater, tilbehørsalater og måltidssalater. De leveres 
i flere emballasjestørrelser tilpasset brukssituasjonen, fra 
5 kg spann til store serveringer til 180g beger til de aller 
minste kantinene. Med andre ord noe for de fleste serve-
ringsbehov.
 De mest kjente påleggsalatene er vår Delikat Rekesalat 
og Italiensk salat, men vi har også spennende og anvende-
lige salater som Delikat Krepsehaler med chili.

Tilbehørsalatene er selvsagt Delikat Potetsalater, men 
også nyere ting som Delikat Salsa, en frisk tomatsalsa som 
stadig fler får øynene opp for.
 Måltidssalatene våre har vært en suksess fra dag en. 
Siden lanseringen av de første i 2012 er sortimentet blitt 
stadig utvidet. Det seneste tilskuddet til serien er Havre 
og rødbete med knutekål.
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Delikat Vestkystsalat

Mills nr.:  144348
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 786 689

Delikat Italiensk salat 
u/kjøtt
Mills nr.:  144351
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 786 705

Delikat Kylling Karri salat

Mills nr.:  144360
Vekt:  2,5 kg
Enhet:  1 stk.

EPDnr: 2 786 796

Delikat Italiensk salat 
m/kjøtt
Mills nr.:  144355
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 786 747

Delikat Kyllingsalat

Mills nr.:  144361
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 786 804

Delikat Rekesalat 

Mills nr.:  144369
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 787 083

Delikat Skagenrøre

Mills nr.:  144357
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 786 762

Delikat Krepsehaler 
med chili
Mills nr.:  145960
Vekt:  2,5 kg
Antall i kartong: 1 stk.

EPDnr: 4 596 086

Delikat Kyllingsalat

Mills nr.:  144130
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 696 409

Delikat Reker i majones

Mills nr.:  145110
Vekt:  180 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 158 929

PÅLEGGSSALATER

Delikat Italiensk salat 
med skinke 
Mills nr.:  146414
Vekt:  320 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 672 507

Delikat Italiensk salat
med skinke
Mills nr.:  146004
Vekt:  180 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 672 564

Delikat Rekesalat

Mills nr.:  144845
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 158 960

Delikat Currykylling-
salat
Mills nr.:  144520
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 831 675

Delikat Russisk rekesalat

Mills nr.:  144136
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 696 029

Delikat Italiensk salat

Mills nr.:  144132
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 695 997

Delikat Italiensk salat 

Mills nr.:  146008
Vekt:  320 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 673 091

Delikat Rekesalat

Mills nr.:  145961
Vekt:  320 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4603247

Delikat Fruktsalat

Mills nr.:  144140
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 696 052

Delikat Skagensalat

Mills nr.:  145210
Vekt:  180 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 160 917

Delikat Eggesalat

Mills nr.:  145237
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 332 607

Delikat Krepsesalat 
med chili
Mills nr.:  145209
Vekt:  180 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 158 911

PÅLEGGSSALATER

Delikat Frokostsalat

Mills nr.:  147927
Vekt:  185 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 5 364 617

Delikat Chicken Creole

Mills nr.:  146517
Vekt:  180 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 873 345
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Delikat Reke og 
Krepsesalat
Mills nr.:  146742
Vekt:  180 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 438 080

Delikat Potetsalat 

Mills nr.:  144362
Vekt:  5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 787 075

Delikat Potetsalat 
Crême Fraîche
Mills nr.:  144843
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 990 430

Delikat Waldorfsalat

Mills nr.:  144359
Vekt:  2,5 kg
Enhet:  1 stk.

EPDnr: 2 786 788

Delikat Coleslaw

Mills nr.:  145213
Vekt:  2,5 kg
Enhet:  1 stk.

EPDnr: 4 206 322

Delikat Potetsalat Crème 
Fraîche, gastronorm
Mills nr.:  144842
Vekt:  600 g
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 2 991 271

730 515

Delikat Rekesalat, 
gastronorm
Mills nr.:  140003
Vekt:  600 g
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 730 515

TILBEHØRSALATER

PÅLEGGSSALATER
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Delikat Klassisk 
Potetsalat 
Mills nr.:  144145
Vekt:  500 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 696 425

Delikat Potetsalat 
Crème Fraîche
Mills nr.:  144122
Vekt:  420 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 693 950

Delikat Waldorfsalat

Mills nr.:  144141
Vekt:  350 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 696 060

Delikat Rødbetsalat

Mills nr.:  144142
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 2 696 078

Delikat Rødbetsalat

Mills nr.:  146416
Vekt:  140 g
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 4 673 448

Delikat Coleslaw

Mills nr.:  147540
Vekt:  200 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 5 264 528

Delikat Grillpotetsalat 
original
Mills nr.:  145226
Vekt:  600 g
Antall i kartong: 6 stk. 

EPDnr: 4 243 010

Delikat Grillsalat hvitløk

Mills nr.:  145225
Vekt:  600 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 4 240 396

TILBEHØRSALATER
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Delikat Bulgursalat

Mills nr.:  144148
Vekt:  1,5 kg
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 2 694 248

Delikat Bygg- og 
bønnesalat
Mills nr.:  145234
Vekt:  1,5 kg
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 4 445 078

Delikat Bønner & Oliven

Mills nr.:  146509
Vekt:  300 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 735 817

Delikat Bygg & Bønner  

Mills nr.:  146514
Vekt:  300 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 735  833

Delikat Bygg & Linser 

Mills nr.:  146515
Vekt:  300 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 735 825

Delikat Bulgur & Blomkål 

Mills nr.:  146755
Vekt:  300 g
Antall i kartong: 8 stk.

EPDnr: 4 937 579

MÅLTIDSSALATER

Delikat Havre og Rødbete 
med knutekål
Mills nr.:  147333
Vekt:  1,5 kg
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 5 194 576 

Delikat Byggrynsalat

Mills nr.:  144841
Vekt:  1,5 kg
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 4 058 939

Delikat Quinoasalat

Mills nr.:  143398
Vekt:  1,5 kg
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 2 459 659

Delikat Bønnesalat

Mills nr.:  143396
Vekt:  1,5 kg
Antall i kartong: 3 stk.

EPDnr: 2 459 139

Nyh
et!

Under overskriften «tilbehør» har vi samlet en gruppe av 
nye og velkjente produkter som alle har det til felles at de 
er spennende og meget anvendelige tilbehør.

Helt nytt er våre 3 Hummuser under varemerket «Plante-
go». Disse er klare til bruk og har en rekke bruksområder. 
Vi har samlet mange gode oppskrifter og tips i en egen 
brosjyre vi har kalt «Plantebasert fra midtøsten» og den 
kan du laste ned fra vår nettside. 

Her finner du også vår Delikat Salsa, som etter over 15 år 
fortsatt er den ferskeste salsaen på storkjøkkenmarkedet. 
Vårt utvalg av Rydbergs dressinger og trøffelmajones fin-
ner du også her.

T ILBEHØR

Kan med fordel serveres 
varmt.
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Rydbergs Mangoraja 
dressing
Mills nr.:  131419
Vekt:  2,5 kg
Antall i kartong: 1 stk.

EPDnr: 4 457 230

Rydbergs Cæsar dressing

Mills nr.:  144651
Vekt:  2,5 kg
Antall i kartong: 1 stk.

EPDnr: 4 589 016

DRESSING OG SAUSER

Vi har de seneste årene revitalisert vårt sildesortiment. 
Alle variantene våre har fått et kvalitetsløft og vi har ut-
viklet nye, spennende smakskombinasjoner, som Delikat 
Paprikasild og Delikat Ingefærsild. 
Nytt av året er at våre sildebøtter har blitt blå i stedet for 

svarte. Hvorfor har vi gjort det? Svaret er enkelt, det viste 
seg at den svarte plasten ikke lot seg lese i resirkulerings-
anlegget. Dermed ble ikke disse spannene resirkulert som 
plast. Sånn kan vi ikke ha det og da var det bare å endre 
fargen på bøttene til resirkulerbart blått. 

DELIKAT SILD

Delikat Salsa

Mills nr.:  144350
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 2 786 697

Plantego’  Kikert og 
Avokado
Mills nr.:  147032
Vekt:  165 g
Enhet: 6 stk.

EPDnr: 5 332 762

Plantego’  Kikert og 
Rødbete
Mills nr.:  147033
Vekt:  165 g
Enhet: 6 stk.

EPDnr: 5 332 671

Plantego’  Kikert og 
Paprika
Mills nr.:  147539
Vekt:  165 g
Enhet: 6 stk.

EPDnr: 5 332 663

Plantego’  Hummus
 
Mills nr.:  148044
Vekt:  165 g
Enhet: 6 stk.

EPDnr: 5 562 327

Plantego’ Hummus Paprika

Mills nr.:  148040
Vekt:  2,5 kg
Enhet: 1 stk.

EPDnr: 5 425 442

Nyh
et!

Nyh
et!

Nyh
et!

Nyh
et!

Nyh
et!
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Delikat Sursild

Mills nr:  148377
Vekt:  1300 g
Antall i kartong:  2 stk.

EPDnr: 5 542 410

Delikat Tomatsild

Mills nr:  148381
Vekt:  1300 g
Antall i kartong:  2 stk.

EPD nr: 5 542 394

Delikat Ingefærsild

Mills nr:  148 379
Vekt:   1250 g
Antall i kartong:  2 stk.

EPD nr: 5 542 550

Delikat Paprikasild

Mills nr:  148380
Vekt:   1300 g
Antall i kartong:  2 stk.

EPD nr: 5 542 378

Delikat Karrisild

Mills nr:  148378
Vekt:  1200 g
Antall i kartong:  2 stk.

EPD nr: 5 542 402

Delikat Kremet 
kryddersild
Mills nr:  148376
Vekt:  1200 g
Antall i kartong:  2 stk.

EPD nr: 5 542 386

898247

Delikat Sursild kuvert

Mills nr.:  142281
Vekt:  65 g
Antall i kartong: 32 stk.

EPDnr: 1538 339

Delikat Appetittsild

Mills nr.:  110572
Vekt:  270 g
Antall i kartong: 12 stk.

EPDnr: 898 247

Delikat Tomatsild kuvert

Mills nr.:  142283
Vekt:  65 g
Antall i kartong: 32 stk.

EPDnr: 1538 354

Delikat Kremet sild

Mills nr.:  144586
Vekt:  225 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 837 706

Delikat Kryddersild

Mills nr.:  144753
Vekt:  380 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 944 411

Delikat Sennepsild

Mills nr.:  145057
Vekt:  380 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 4 071 114

SILD
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Delikat Tomatsild

Mills nr.:  144765
Vekt:  380 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 937 878

Delikat Sursild

Mills nr.:  144764
Vekt:  380 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 937 886

Delikat Sursild

Mills nr.:  144751
Vekt:  590 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 937 910

Delikat Karrisild

Mills nr.:  144587
Vekt:  225 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 837 714

Delikat Peppersild

Mills nr.:  144766
Vekt:  380 g
Antall i kartong: 6 stk.

EPDnr: 2 937 894

Vi har full sporing av silderåvarene vi bruker fra båt til bøtte. 
Så god kontroll har vi at vi setter navnet på båten som har fisket 
silda i den bøtten du har fått. Vår sildefabrikk er MSC sertifisert.

Ta en titt i vår sildebrosjyre for mer inspirasjon!

SILD
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Det er 14 hovedkategorier og 14 underkategorier 
ingredienser som skal angis i merkingen når de brukes 
i en matvare. Her finner du forklaring og informasjon 
om de forskjellige allergenene. Produktene du finner i 
katalogen er merket med symbolene nedenfor.

OBS! 
Det er en fordel å sjekke deklarasjonen på emballasjen
på produktet du skal bruke. Deklarasjoner blir ofte 
oppdatert. Sjekk gjerne på www.matinfo.no, der finner
du info om de fleste aktuelle produkter.

Ønsker du å få utskriftsark 
for allergenkort? Gå inn på 
vår blogg kokkeknep og last 
dem ned.

GLUTEN: 
Gluten finnes i hvete, rug, bygg, havre, spelt, korasanhvete o.l. 
Disse kornslagene finner du ofte i mat som inneholder mel, 
slik som krutonger,  brød og bakervarer, kaker, couscous, 
bearbeidede kjøtt- og fiskeprodukter, sauser og supper. 
Kornslaget må deklareres, men det er opp til produsenten 
om gluten angis i tillegg.

EGG: 
Egg finner du ofte i kaker, majones, sufflé, pasta, paier og 
noen kjøttprodukter, sauser, desserter og matvarer som er 
penslet med egg.

Fisk: 
Fisk finner du ofte i skalldyr- og fiskeretter, leverpostei, salat- 
dressinger, tapenade, buljong og i Worcestersaus.

PEANØTTER: 
Peanøtter finner du ofte i kjeks, kaker, desserter, sjokolader,  
iskrem, peanøttolje, peanøttsmør, asiatiske og orientalske 
retter.

SOYA: 
Soya finner du i tofu, miso, tempeh, soyasaus, soyadrikker  og 
soyamel o.l. Soya brukes også i noen desserter, iskrem, 
kjøtt- og fiskeprodukter, sauser, supper og  vegetarprodukter.

MELK: 
Melk finner du i smør, ost, fløte, iskrem, desserter, 
melkepulver, yoghurt, bakverk, supper og sauser o.l. Noen 
matvarer er penslet med melk.

NØTTER: 
Dette inkluderer mandler, hasselnøtter, valnøtter, 
cashewnøtter, pekannøtter, pistasjnøtter, paranøtter og 
macadamianøtter. Du finner ofte nøtter i brød, kjeks, 
småkaker, desserter, iskrem, sjokolade, marsipan, nøtteoljer og 
sauser. Mandelflak brukes i asiatiske retter.

SELLERI: 
Dette inkluderer stangselleri (stilkselleri), og blader, frø og rot 
(knoll) av selleriplanten. Selleri finner du ofte i krydder og 
krydderblandinger, salater, noen bearbeidede kjøtt- og fiske 
produkter, supper, dressinger og buljong.

SENNEP:
Dette inkluderer sennep, sennepspulver og sennepsfrø. Du 
finner ofte sennep i bearbeidede kjøtt produkter, curry- 
retter, marinader, salatdressinger, sauser og supper.

SESAMFRØ:
Sesamfrø finner ofte du  i brød, vegetarretter, godteri, 
knekkebrød, kjeks, hummus, sesamolje,  sesammel og tahini 
(sesampasta)

SVOVELDIOKSID OG SULFITTER: 
Sulfitt brukes ofte til konservering av frukt og grønnsaker 
(inklusive tomat), og i noen kjøtt produkter, så vel som i brus, 
juice, vin og øl.

LUPIN:
Dette inkluderer lupinfrø og lupinmel, og kan finnes i noen 
typer  brød, bakervarer, mel, vegetarprodukter og pasta.

BLØTDYR: 
Dette inkluderer muslinger, snegler, blekksprut, blåskjell, 
kamskjell, østers, hjerteskjell, kråkeboller, akkar, kalamari og 
sjøsnegler o.l. Du finner ofte bløtdyr som en ingrediens i 
fiske- og skalldyrkraft, i supper, marinader, sauser og i fisk- og 
sjømatkrydder.

SKALLDYR: 
Dette inkluderer krabbe, hummer, reker, krill, kreps og scampi 
o.l. Skalldyr finner du ofte i salater. Disse ingrediensene kan 
også finnes i skalldyr- og fiskeretter, i wokretter, sauser og 
lignende til bruk i thairetter.
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