
Varenummer Produktnavn

8372-35 MSC ferske reker m/skinn fersk i 2,5 kg map

8359-02 Msc Hummerhaler Rå Dypfryst

8356-23 Kveite 5-6 kg Sterling

8367-08 Krabbeklør Stor 8/12 Dypfryst

8367-29 Krabbekjøtt hvitt 350gr x 12

8367-10 Krabbeskjell 150 gr, 5 stk Dyp

8359-01 MSC Hummer rå renset i skall

8364-31 MSC Løjrom Kalix 500 gr Dypfr

8364-16 MSC Løjrom Kalix 100 g Dypfr

Sjømat i juni 

Vi tar forbehold om varierende tilgang på enktelte produkter i sortimentet. Se netthandel eller kontakt din 
lokale avdeling for hva som er tilgjengelig til enhver tid. 

Kveitefilet Sterling av 5-7 kg 
Varenr.: 8356-25

•  Norsk kveite har best kvalitet. Dette er et godt resultat av det kjølige havvannet vårt.

•  Vår innovative tørrpakking beholder kvaliteten, og sparer miljøet for isopor og is.

•  Kan spises rå! Denne kveita kan brukes i både sushi og cheviche.

Blåskjell Øko Levende Map 2 Kg
Varenr.: 8383 36

•  Norskprodusert! Blåskjell fra det norske havet gir uten tvil den beste smaken.

•  Ferdig renset og skrubbet: Blåskjellene er klare til å hives rett i suppa.

•  Pakket i en beskyttet atmosfære som holde skjellene så ferske som mulig.

Krabbeklør 12/20, Sagede, Frys
Varenr.: 8367-20

• Krabbe fra Hitra i Trondheim er kjent for den ferske gode kvaliteten.
• Den fiskes, kokes, renses og fryses ned på rekordtid i sesong. 
• Sagde krabbeklør gjør det enklere enn noen gang å servere krabbeklør.

Nå bør du velge skalldyr på menyen, for vi har ekstra gode priserNå bør du velge skalldyr på menyen, for vi har ekstra gode priser  
på sjømat som krabbe, kveite og blåskjell. på sjømat som krabbe, kveite og blåskjell. 



Varenummer Produktnavn

3001-71 Kort & Godt Historiske Tomater

2004-90 Jordbær Norsk 500Gr.

2003-54 Bringebær N. 125Gr

3401-71 Norsk sommerkål 7 Kg

3862-01 Hjertesalat Flowpack 2Pk

3201-01 Blomkål Stk

4411-23 Nypotet Små Reddal 10 Kg

3852-60 Salat Lollo Grønn Pk 700 Gr

3852-59 Salat Lollo Rød Pk 700 Gr

4318-51 Reddik Norsk Bunt

4310-52 Nepe Bunt

3804-53 Crispi Salat 150 Gr

Frukt og grønt i juni
Norske råvarer i sesong

Nå har vi fokus på norske råvarer i sesong. Ved å fokusere på lokal mat ønsker vi å 
bidra til økt kunnskap om alt det gode som dyrkes og gror her i Norge.

Vi tar forbehold om varierende tilgang på enktelte produkter i sortimentet. Se netthandel eller kontakt din 
lokale avdeling for hva som er tilgjengelig til enhver tid. 

Hvorfor norske råvarer?

•    Best på smak! Ingenting slår smaken av norske råvarer. 

•    De er dyrket på en måte som gir deg trygge produkter.

•    Ta miljøvennlige og bærekraftige valg ved å kjøpe lokale norske råvarer  
fremfor råvarer som har hatt lang reisevei.

•    Med kortreist mat får du ekstra ferske råvarer, og du støtter lokale bønder.

•    Bøndene tester kontinuerlig og tilpasser råvarene sine til det beste for deg.

 
Se hele sesongkalenderen her!

https://www.bama.no/storkjokken/sesongkalender/

