
Hele Norges 
Mills majones!
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Firkantet spann for enklere lagring 
og bedre plassutnyttelse

Dype lokk for enkel stabling 
og trygg transport

Forbedret hank

Den gode smaken er lik, men vi har justert og forbedret våre storhusholdnings  spann i 
9,5 og 5 kg for mer praktisk bruk og håndtering. De firkantede bøttene er enklere å stable 
og gir bedre plassutnyttelse. I tillegg har de solide hanker og lokkene har forbedret åpne/
lukke-mekanisme.

Nye og praktiske spann 
Hvitløksdressing eller rømmedressing som det ofte blir kalt, 
er i de fleste tilfellene laget med majones som base. 
Server den i en liten skål eller i et passende beger med 
lokk hvis du selger den til pizza take away.

Lag din egen aioli av Mills Majones eller 
bruk Mills Sandwichmajones Aioli 
som base. Tilsett rømme eller yoghurt 
til du får ønsket hvitløkssmak og 
konsistens.  Smak til med salt, 
pepper og sitronsaft.

Nyhet

Pizza med hvitløksdressing

Hele Norges Mills majones!
Det finnes kun én majones – Mills Majones! Denne 
oppfatningen har nordmenn hatt fra produksjonen av 
Mills Majones startet for over 60 år siden på Grüner-
løkka midt i Oslo sentrum. I begynnelsen var ferdiglaget 
majones ukjent for de fleste, men kokker og kjøkken-
sjefer tok i mot nyheten med åpne armer. Ganske snart 
ble Mills Majones en viktig ingrediens til skalldyrretter og
festmat, og også som et naturlig innslag på frokost- og 
lunsjbuffeten. Mills Majones finnes i flere smaksvarianter 
og emballasjestørrelser tilpasset profesjonelle brukere  
så vel som privathusholdninger. 

I 1951 ble eggeplommer fra håndknekte egg fraktet i 
melkespann fra Borggata i Oslo drøye 2 km til fabrikken 
i Sofienberggaten. I Mills Majones brukes det selvsagt 
fortsatt ferske eggeplommer, men nå kommer de fra 
Vestfold. Det meste forandrer seg med årene, men vi har 
alltid sørget for at Mills Majones har beholdt den samme 
gode smaken og kvaliteten – over 60 år etter at den 
første gang begeistret det norske folk.
God smak er verdt å ta vare på!

www.millsproffpartner.no
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Coleslaw er godt tilbehør til all grillmat. Prøv også å legge litt coleslaw under 
burgeren eller server den ved siden av. Pulled pork er på god vei inn i 
menyene i Norge. Serverer du dette er coleslaw et must som tilbehør.

spare ribs
med smakfull coleslaw

Tips: Prøv coleslaw under pølsene 
neste gang du serverer hot-dogs!

Coleslaw

Slik gjør du det: 
Kål og gulrøtter finsnittes eller rives. Litt finsnittet rødløk gir 
en god og frisk smak. Lag en dressing av Mills Majones,
Dijon sennep, epleeddik, salt og pepper. Dressingen skal 
være litt frisk i smaken. Bland grønnsakene med dressingen. 
La gjerne stå noen timer på kjøl for å utvikle en fyldig smak 
før servering.
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Hamburger er en real klassiker. Om du bruker storfe, kylling eller annet 
kjøtt eller fisk er det en fristelse for store og små. Riktig stekt/grillet kjøtt, 
godt brød, sprø grønnsaker og en deilig hjemmelaget hamburgerdressing 
er et godt utgangspunkt for å lykkes!

saftig hamburger
med hjemmelaget hamburgerdressing

HaMburgerdressiNg

Slik gjør du det:  
Vi har smakt til Mills Majones med følgende for å få 
en smakfull hamburgerdressing:
– Ketchup
– Agurkmiks eller hakkede sylteagurker med lake
– Skåret dill
– Juster konsistensen med kulturmelk hvis behov
– Smak til med sukker, salt, pepper og sitronsaft.
 Ønsker du en mer pikant dressing, smak til med  
 Tabasco eller annen chilisaus.
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Kebab er en spennende og smakfull rett som blir servert på mange forskjellige måter. 
I tillegg til friske grønnsaker og godt krydret kjøtt bør det være en god dressing.

smakfull Kebab
med spennende kebabsaus

Kebabsaus

Kebabsaus 1:
Bland 2/3 Mills Majones med 1/3 yoghurt naturell. Tyrkisk eller 
gresk yoghurt kan også brukes. Som krydder skal det være knust 
kummin, mynte (kan bruke mintgele) og litt hvitløk.  Du bruker 
så mye krydder du synes det skal til for å få ønsket smak.  
Bland krydder i majonesblandingen og smak til med salt, pepper 
og eventuelt sukker.

Kebabsaus 2:
Bland Mills Majones med kefir til ønsket konsistens. I dette 
blander du litt malt kummin og en god curry madras. Når alt 
er blandet og smakt til med salt og pepper, tilsettes skåret dill.
Hvis du ønsker en fruktigere kebabsaus kan du tilsette saft 
fra appelsiner.
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Currydressing passer godt til mange retter. Kylling og skalldyr for å nevne noen. 
Som tilbehør eller over en spesiell salat eller i salatbaren er dette noe dine gjester fort vil 
sette pris på. En deilig currydressing får du ved å blande Mills Sandwichmajones Yellow 
Curry med saft fra ananas. For å få en tynnere konsistens kan du spe med kulturmelk.

skalldyrsalat
med currydressing

Kremet sild
med mango chilimajones
Delikat Sursild er et godt utgangspunkt for denne retten. Sil av sildelaken. Lag en saus 
bestående av Mills Sandwichmajones Mango Chili med litt kulturmelk til en fin saus. 
Bland deretter i avsilt sild og løk. Server med godt brød til.

TIPS: Wasabi blandet i majones er godt i makiruller og som 
pynt på annen asiatiskinspirert mat. Bland inn så mye wasabi 
du mener må til for å få ønsket styrke og smak.



Hvis du ønsker en typisk dansk remulade istedenfor klassisk remulade til 
fish & chips, panert rødspette eller andre retter lager du dette enkelt selv. 
Bland Mills Kjøkkensjefens Remulade med Picalilly. Picalilly er en blanding av 
grønnsaker som ligger i en saus preget av currysmak. 
Kjør Picalilly i matmølle før den blandes ca. 50/50 med remuladen.

Fish & chips
med remulade
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En frisk og god ingefærmajones får du ved å finhakke/rive ingefær og blande 
med Mills Majones. Synes du den blir for tykk kan du tynne den ut med 
eplesaft eller yoghurt. Som alternativ til frisk ingefær kan du bruke syltet 
«sushi ingefær» som hakkes i matmølle før den blandes i majonesen.

Vårruller
Paprika

rødbet

avokado

Bakte paprika kjøres i matmølle med ørlite 
hvitløk før Mills Majones tilsettes og det hele 
smakes til med salt og pepper. Kulturmelk er 

fint å justere konsistensen med.

Cottage cheese
Dip/saus som passer til sild får du ved å 

kjøre cottage cheese i matmølle til en glatt 
masse. Bland inn Mills Majones, 

finhakket vårløk eller gressløk. 
Smak til med salt og pepper.

Syltede rødbeter kjøres i matmølle 
sammen med laken til en glatt masse. 
Tilsett Mills Majones og bland godt. 
Smak til med salt, pepper og eventuelt 
karve/kummin etter smak

Kjør avokado i matmølle med litt sitronsaft. 
Tilsett Mills Majones og bland godt. 
Eplejuice er fint å justere konsistensen med.

med ingefærmajones
majonesdressinger



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!

spesialmajonesekte majones lettmajones salat- og dressingmajones
(80 % 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
 Et kilo Mills Ekte Majones kan spes ut med 
 inntil 0,55 kg væske. 

(50 % olje)
Spesialmajones 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 Spesial Majones 
 kan gi 1,55 kg dressing
 Et kilo Mills Spesial Majones kan spes ut med 
 inntil 0,55 kg væske. 

(32 % olje)
Et spesialprodukt for storkjøkken,  spesielt tilpasset 
for å absorbere mest mulig væske. Tåler utspeing 
med mye væske og tilsetning av frukt, grønnsaker, 
fisk, skalldyr etc. Majonesen har en kontinental smak 
og er uten egg.

 1 kg Mills Salat- og Dressing Majones 
 kan gi 1,8 kg dressing
 Et kilo Mills Salat- og Dressing Majones 
 kan spes ut med inntil 0,8 kg væske. 

(41 % 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 Lett Majones
 kan gi 1,7 kg dressing
 Et kilo Mills Ekte Majones kan spes ut med 
 inntil 0,7 kg væske. 
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Mills 
Ekte Majones, sprøytepose
Mills nr.:  123244
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.
EPDnr: 754 911

Mills
Ekte Majones, kuvert
Mills nr.:  140562
Vekt:  12 g
Antall i kartong: 115 stk.
EPDnr: 375 972

Mills
Lettmajones, tube
Mills nr.:  142351
Vekt:  175 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 1 620 699

01620699

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

EPDnr: 1 260 678

Mills Ekte Remulade, 
kuvert

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

EPDnr: 376 004

Mills Kjøkkensjefens 
Remulade, sprøytepose

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

EPDnr: 837 526

Mills Gourmet
Remulade, sprøytepose
 
Mills nr.:  142652
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.

EPDnr: 2 058 469

Mills Ekte Majones, 9,5 kg
Mills nr.:  144458
Vekt:  9,5 kg

EPDnr: 2 793 438

Mills Ekte Majones, 5 kg
Mills nr.:  144457
Vekt:  5 kg

EPDnr: 2 793 610

Mills Kjøkkensjefens 
Remulade, 5kg
Mills nr.:  144455
Vekt:  5 kg

EPDnr: 2 796 399

Mills Ekte Majones, sjaktel 

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

EPDnr: 2 129 096

Mills Ekte Majones, sjaktel

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

EPDnr: 2 129 062

Mills Lett Majones, sjaktel

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

EPDnr: 2 129 088

Mills Lettmajones
Mills nr.:  144456
Vekt:  5 kg

EPDnr: 2 793 602

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

EPDnr: 2 793 446

Mills Salat- og 
dressingmajones
Mills nr.:  144460
Vekt:  9,5 kg
EPDnr: 2 793 453

Mills Lett Majones, sjaktel

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

EPDnr: 2 129 070

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

EPDnr: 1 410 745

Mills Sandwichmajones 
Red Mango Chili, sprøytepose

Mills nr.:  142667
Vekt:  900 g
Antall i kartong: 5 stk.

EPDnr: 2 064 459

Mills Sandwichmajones 
Aioli, sprøytepose

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

EPDnr: 1 472 026

Mills Sandwichmajones 
Curry, sprøytepose

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

EPDnr: 1 472 034

Mills Remulade, tube

Mills nr.:  143166
Vekt:  165 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 2 214 310

Mills Ekte Majones, tube

Mills nr.:  143168
Vekt:  165 g
Antall i kartong: 16 stk.

EPDnr: 2 215 184

Mills Festremulade, sjaktel

Mills nr.:  142666
Vekt:  165 g
Antall i kartong: 10 stk.

EPDnr: 2 135 465
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