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Hele serveringsmarkedet og norsk kantinedrift 
er sterkt påvirket av Covid-19.  Samfunnet ble 
over natten forandret, og med det også våre 
spisevaner. Dette har rammet alle i Foodser-
vice-segmentet hardt.  
 Vi i Grilstad har lyttet til myndighetenes 
råd og iverksatt nødvendige tiltak for å reduse-
re smittefare ved alle våre anlegg. Vi er i jevnlig 
dialog med dere som kunder, leverandører og 
produsenter. 
 Tilbakemeldingene vi får i denne krisen er 
mange. De aller fleste ser fremover og gleder 

seg til å servere sine kunder matglede også i 
fremtiden. 
Det blir også tydelig at mange ønsker å støtte 
det lokale næringslivet og de norske matpro-
dusentene. Vi i Grilstad er stolte over å kunne 
ta ansvar i denne perioden. Med tradisjonsri-
ke produkter fra Norge og med en verdikjede 
tilbake til bonden.Vårt bidrag fremover blir å 
kunne fokusere på dette. Samtidig som vi gjør 
tilpasninger i sortiment og på produkter, slik at 
det skal bli enklere og mer hensiktsmessig for 
tilberedning og servering. 

Kvalitetsmat fra Norge 
blir viktig i tiden fremover

Vi ønsker deg en god høstsesong og takk for at 
din bedrift bidrar i denne kriseperioden. 



Mange spør oss om inspirasjon til fristende og 
lettsolgte retter som kan settes på menyen. Det-
te er viktigere nå enn før og Grilstad Foodser-
vice har derfor satt sammen et titalls retter med 
kalkyler som du kan følge til punkt og prikke. 

Eller du kan bruke dem som ren inspirasjon. 
Vi håper dette kan bidra til økt salg, god brutto, 
og ikke minst; Mer matglede! 
     Ta kontakt med vårt salgsapparat for menyer 
som kan passe for ditt serveringssted!

Porsjonspizza med Strandaskinke

BE OM FLERE MENYTIPS 
FRA VÅRT SALGSAPPARAT!

med    Strandaskinke
Porsjonspizza

for en hundrings Grilstad lanserer:

EPD nr Produkt    Enhet  Volum Råvarekost

5062039 Tynnbrød    Stk  1,000 stk 4,48
589325 Tomat Crushed   Kg  0,200 kg 4,47
2496222 Mozarella/Gulost revet  Kg  0,175 kg 18,73 
5514864 Strandaskinke strimlet 8pk á 100g Kg  0,075 kg 16,07
3001609 Salat Ruccola    Kg  0,025 kg 3,51

Sum råvarekost pr porsjon        47,25

         Kr  %
   
Bruttofortjeneste       32,75  41%
Råvarekost        47,25  59%

Utsalgspris eks 25% mva      80,00
Utsalgspris ink 25% mva      100,00



FINNBIFF
Viddas hurtigmat er enkelt og raskt å tilberede.
Finnbiffgryte er alltid populært. Tilsett bacon,
geitost, sopp og einebær – så har du en
skikkelig god matopplevelse!

REINSDYRKARBONADER
Kan brukes til det meste, men gir så mye
ekstra til kunden - enten det er til smørbrødet
eller som middag. Vi anbefaler rotgrønnsaker,
vårløk og gjerne litt tyttebær ved siden av!

LAPSKAUS
Serveres like godt til hverdag som 
til fest! Grilstad lapskaus kommer 
som ferdigvare – nettopp for at du 
skal få det enklere. Trenger
bare oppvarming!

PANNESTEKTE KARBONADER – NYHET!
En nasjonal bauta, som også er populær i hele Nroge. 
Server med gulrot, saus og poteter. Og, glem for all 
del ikke stekt løk! Enkel å porsjonere. 

Lev Litt Lettere er en serie produkter fra Grilstad med 
lavere innhold av fett- og/eller salt enn sammenlign-
bare produkter i markedet. Det skal være enkelt å leve 
litt lettere, samtidig skal det smake godt.

I serien Lev Litt Lettere fra Grilstad finner du Speke-
skinke, Speket Kalkunfilet, Breasola (speket biff), 
Salami, Filetbacon og Ovnsbakt Leverpostei.  
Lev Litt Lettere er ganske enkelt - lettere!

Tradisjonsmat
er smaken av minner

Be om egen 
brosjyre!

Spekeskinke 
100 g 

EPD: 5025408

Italiensk Bresaola
80 g

EPD: 5025226

Speket kalkunfilet 
80 g

EPD: 5025390

Salami 
100 g

EPD: 5283114

Filetbacon 
110 g

EPD: 5207675

Leverpostei ovnsbakt 
100 g                     

EPD: 50207741

Lev litt
lettere

med mindre fett og salt!

Finnbiff
EPD: 509976 

Fars reinsdyrkarbonader
EPD: 143230

Lapskaus
EPD: 378737

Fars karbonader pannestekte
EPD: 5523816



Bestselgere
høst

Grilstad er Norges fremste produsent og leveran-
dør av spekepølse og spekemat. Våre produkter 
spenner fra rimelige volumprodukter til «high-
end» premium. 
     Med et brennende engasjement for håndverk, 
kvalitet og gode smaker har vi utviklet en spen-
nende portefølje det er lett å bli glad i. 
     Vårt fokus er alltid på smak, kvalitet og enkel 
håndtering i tilberedningen for våre kunder. 

Med spekemat og spekepølse har du muligheten 
til å servere smakfull og trendy mat med en tradi-
sjonell forankring.
Vi anbefaler å servere spekemat som forrett, som 
snacks, til salaten eller som påsmurt. Det raskt å 
tilberede, har enkel kjøkkendrift og lavt svinn.

Har du spekemat har du uendelige muligheter 
som alltid faller i smak hos gjestene dine. 

Salami 8 x 300 g
EPD: 682229 

Fjordskinke 300g
EPD: 4412458

Salami hel ca 1,3 kg
EPD: 528497

Strandaskinke 135 g
EPD: 5450911

Chorizo 8 x 300 g
EPD: 1909274

Stranda fenalår 6 x 300 g
EPD: 2788412



Kan også serveres med salami eller spekeskinke, eggesalaten kan 
byttes ut med en god potetsalat. Bacon kan sløyfes.

E G G E S A L AT  M E D  B A C O N  O G  G R E S S L Ø K

BLINGS MED GRILSTAD
ITALIENSK SALAMI

PÅSMURT

T I P S !
Cheesemelt smurt med parmesanaioli, TIND 
godt modnet spekeskinke, Talleggio, mozzarella, 
pecorino. Provolone er gode oster å bruke i en 
cheesemelt hverfor seg eller så kan man blande 
en mild og en litt mer smaksrik variant. Serveres 
med en liten salat. Spekeskinken byttes ut med 
Strandaskinke, TIND Coppaskinke, Grilstad 
Chorizo eller TIND Speket pølse med fennikel.

T I P S !
Baguette med røkt chilimajones, chorizo, 

manchego, tomat og vårløk. Kan også serveres 
med spekeskinke, Coppaskinke eller andre 

smaksrike spekepølser fra Grilstad eller TIND.



Våre hamburgere leveres fryst og blir aller best når de 
stekes fra fryst tilstand. Da dannes det raskt en steke- 
skorpe, og du vil få et saftigere resultat. Med våre
burgere kan du være sikker på at kjøttinnholdet er 
høyt og av god kvalitet!

En hamburgermeny er alltid populær. Gjør tilpasnin-
ger som passer ditt brukersted for å skape din egen 
burger- identitet! For denne sommeren anbefaler vi 
mangosalat, syltet rødløk eller en søt BBQ saus. Ta 
gjerne kontakt med oss, så kan vi utarbeide en 
spennende burgermeny sammen!
 

Grilstad har gjennom generasjoner produsert pølser 
av høy kvalitet. Nedenfor finner du et utvalg av våre 
smaksrike favoritter. 
Med noen ulike pølsevarianter på lager har du alltid 

en god råvare til raske måltider som egner seg til hele 
måltidsdøgnet. Komponer en lønnsom pølsemeny 
med tilbehør som gir deg prisgunstig garnityr til pølse-
rettene dine. Sats på pølser - gjestene elsker det!

Grove
pølser

og smaksrike

    
hamburgerehamburgere

Burger rusikk 160 g
EPD: 4770525

Hamburger 8 x 100 g
EPD: 2761252

Hamburger Butcher Burger
Kåret til Norges beste burger 2018
EPD: 5020185

Burger BBQ Beef
EPD: 4770483

Hamburger rå 100%
EPD: 1423029

besteNorges

Tapasmix pølser a 5 kg
EPD: 2292449

Chistorra pølse 5 kg
EPD: 2788321

Grillpølse 50 g ca 5 kg
EPD: 5563242 (nå uten melk)

Wienerpølse K5
EPD: 4680914

Currywurst røkt grov 5 kg
EPD: 5332093

Urt & hvitløkspølse ca 5 kg
EPD: 5332093

Gårdspølse grov 5 kg
EPD: 5414404

Lammepølse med urter
EPD: 4468047





Hva er ditt favoritt Grilstad produkt? 
Tind godt modnet spekeskinke og vårt deilige skivede 
bacon!

Hva er matglede for deg? 
God tid , gode kjøttprodukter fra Grilstad, litt rødvin 
og ikke bruke oppskrift. Rene og enkle retter med mye 
smak. Da kommer mat gleden av seg selv!

Hva er viktig for deg i møte med kunden? 
Bli kjent og finne behovet til kunden i sammen.

Hva hører du helst på i bilen? 
Telenor sambandet ;-)

Kan du beskrive din hverdag? 
Hektisk,alltid noe å styre med. Always on the road.
Daglig syklus: Barn, jobb, barn, kone, jobb, rydde, 
oppvask, litt jobb og sove.

Erik Eliassen, distriktssjef Agder-fylkene og midlertidig i 
Bergensområdet. Erik er en av våre dyktige distriktssjefer 
med en lidenskapelig tilnærming til mat. Han har  blant 
annet jobbet med menyutvikling i Ikea. Han er løsnings-
orientert, trives med høyt tempo og leter alltid etter 
kundens beste. 
Med Erik kan du være sikker på at jobben blir gjort!

Litt tettere på våre 
distriktssjefer

BLI KJENT MED OSS I  GRILSTAD



EPD nr Dagligvare småforpakning

1702646 Coppa      100 g  
1992270 Elg & Einebær      100 g 
1876358  Fennikel     100 g
4424578 Skogsopp     100 g
1634476 Vellagret salami      100 g
4424651 Marinert & speket lammelår       80 g  
5450291  12 Mnd Godt Modna Spekeskinke          70 g

 Hele spekepølser 220 g

1992247 Elg & Einebær      220 g
4424586 Skogsopp      220 g

 Foodservice 250 g forpakning

1624758 Coppa      250 g
1876366 Fennikel      250 g
2068930 Elg & Einebær     250 g
4424644 Skogsopp     250 g
1624212 Vellagret salami     250 g
4020830 12 mnd godt modnet spekeskinke     250 g

 Helvare
4818332 Coppa vellagret hel    1,3 kg
4102307 12 mnd godt modnet spekeskinke bit
4102307  12 Mnd Godt Modna Spekeskinke i bit Ca. 1,0 – 1,4 kg 
1432509  Marinert & Speket Lammelår hel      1,7 – 1,9 kg 

* Tind Godt Modna Spekeskinke

* Tind Vellagret Salami

* Tind Speket pølse med Elg og Einebær

* Tind Speket pølse med Fennikel

* Tind Marinert og Speket lammelår

Tind spekemat er produsert på håndverkstradisjoner i unike 
omgivelser i Stranda. Tind er kjent for å ha Norges aller beste 

spekeprodukter og har mottatt en rekke matpriser. 
åre produkter har en særegen smak skapt gjennom lang 

modningstid. Laget av friske og lokale ingredienser. 

”Å lage god 
spekemat er eit

handverk som krev
lang erfaring”

Følgende produkter har Spesialitetsmerket:



På lag med verdens 
beste skiløpere!

Visste du at Grilstad er stolt samarbeidspartner med 
Norges Skiforbund og Sprintlandslaget? Hvert år har vi 
felles samlinger og aktiviteter. Vi lærer mye av hvordan 
verdens beste skiløpere tenker og jobber i disse proses-
sene. 
 Noen fellestrekk har vi funnet. Kvalitet skaper 
ikke seg selv, det må jobbes med, trenes og terpes. 
Kvalitetsøkter er viktig, enten vi jobber med mat eller 

skal gå fort i skisporet. Derfor jobber vi hver eneste dag 
med å se på hvordan vi kan gjøre produkter, konsepter 
og prosesser litt annerledes enn andre. 
Vi i Grilstad Foodservice har tro på trivsel. Det gir en 
lystbetont hverdag og vi klarer å møte utfordringene 
bedre. 

Det kommer kundene og forbrukerne til gode. 



Nord-Norge

Midt-Norge

Vestlandet

Østlandet

Østfold

Innlandet

Sørlandet

Oslo vest, Akershus 
vest og Buskerud
Ronny Haug
ronny.haug@grilstad.no
Tlf: 924 09 765

Troms, Finnmark 
og Nordland

Birger Tiller
birger.tiller@grilstad.no

Tlf: 957 21 408

Aust- og Vest-Agder
Erik Eliassen Kristiansen
erikeliassen.kristiansen@grilstad.no
Tlf: 404 82 954

Rogaland
Johne Nordbø 
johne.nordbo@grilstad.no
Tlf: 976 74 871

Østfold, Akershus og 
Hedmark

Geir Nango 
geir.nango@grilstad.no

Tlf: 982 45 108

Møre og Romsdal 
og Trøndelag
Fredrik Behrus Fathi
fredrik.fathi@grilstad.no
Tlf: 930 80 544

K O N TA K T  -  D I S T R I K T S S J E F E R

Nordnorge 
og Midtnorge

Jon Helge Dybvik
jonhelge.dybvik@grilstad.no

Tlf: 950 75 795



GRILSTAD FOODSERVICE
Postboks 183, 2381 Brummunddal, T: 62 33 22 00

E: foodservice@grilstad.no    www.grilstad-foodservice.no

KONTAKTINFORMASJON

Salgskoordintator Mette Stubbom Johansen mettestubbom.johansen@grilstad.no Tlf. 62332042

Salgskoordintator Nina Gutuen nina.gutuen@grilstad.no Tlf. 62332206

DISTRIKTSSJEFER

Troms, Finnmark og Nordland Birger Tiller birger.tiller@grilstad.no Tlf. 95721408

Møre og Romsdal og Trøndelag Fredrik Behrus Fathi fredrik.fathi@grilstad.no Tlf. 93080544

Oslo vest, Akershus vest og 
Buskerud

Ronny Haug ronny.haug@grilstad.no Tlf. 92409765

Østfold, Akershus og Hedmark Geir Johan Nango geir.nango@grilstad.no Tlf. 98245108

Rogaland Johne Nordbø johne.nordbo@grilstad.no Tlf. 97674871

Aust- og Vest-Agder og Hordaland Erik Eliassen Kristiansen erikeliassen.kristiansen@grilstad.no Tlf. 40482954

Trøndelag        Jon Helge Dypvik jonhelge.dybvik@grilstad.no Tlf. 95075795


