
Blir 2020 året hvor julebordene i
stor grad vil foregå i kantina?

I dette året, hvor alt er annerledes, tyder mye på at de tradisjonelle
julebordene også blir arrangert på en annen måte enn tidligere. Alle har
et stort ønske om at sosial omgang skal foregå i trygge omgivelser, hvor
det er enkelt å følge de nasjonale retningslinjene med tanke på
smittevern. Samtidig ønsker vi jo å samles for å ha det hyggelig og det
er kanskje i år vi trenger dette mer enn noensinne. Kantina på jobben
kan bli det beste alternativet i år. Og MatBørsen hjelper deg med maten
til denne hektiske perioden og har en rekke ferske, spiseklare retter som
smaker godt og vi vil påstå; nesten som hjemmelaget.

4238960 Stekt ribbe i bit m/svor 2x2 kg fersk

Tradisjonsrik julemat. Vår ribbe

er stekt i biter, med svor. Den

er godt krydret og Kokte

poteter, grønnsaker og/eller

rødkål, surkål og brun saus

smaker godt til ribba. Serveres

gjerne sammen med julepølse

og medisterkaker.

Våre håndstekte medisterkaker  

kan du få i 3 ulike varianter. 

Felles for de alle er den gode 

smaken. De er saftige og 

inneholder 70% kjøtt. 

4209615 Grove medisterkaker 100 g 2x2,5 kg fersk

4209680 Grove medisterkaker 60 g 2x2,5 kg fryst

4209615 Medisterkaker 60 g 2x2,5 kg fersk

4229993 Ribbesaus 3x2 kg pose fersk

Ekte ribbesaus laget fra bunnen av. 
Nydelig til ribbe, medisterkaker, 
skinkestek og juletallerken.  



Ekte ertestuing laget fra bunnen av. 

Allsidig tilbehør til klassikere som 

lutefisk, kjøtt- og karbonadekaker. 

Inneholder hele 96% erter. 

Inneholder ikke gluten. 

4229514 Ertestuing 3x2 kg pose fersk

4219522 Kålrabistappe 3x2 kg pose fersk

4487120  Sildesalat 2x1,4 kg beger fersk

Kålrabistappe er det 

perfekte tilbehøret til 

pinnekjøttet og annen røkt 

mat. Vår inneholder litt 

gulrot, mye kålrot, fløte og 

krydder. 

Tradisjonell sildesalat med hele 

38% krydddersild. Silden er 

blandet med majones, rømme, litt 

løk og rødbeter. Denne 

tilbehørssalaten passer som en 

del av koldtbordet, både til jul og 

resten av året!

Alle varene er tilgjengelig hos Asko fra uke 44!


