
Strøssel  & Sauser



Knasende godt strøssel
I år satser vi i Hennig-Olsen Is sterkt 
med mange spennende nyheter 
både i og utenfor disken. Derfor er 
det også på sin plass at vi endelig 
lanserer nyheter innen strøssel 
og saus.

Ekte iskremlykke!  
I isbaren serveres ekte iskremlykke. Her finner 
iskremelskeren sine favoritter, og kun fantasien 
setter grenser for hva kunden kan imponeres 
med i en kjeks eller i et beger. 

Topp iskremlykken med våre deilige 
topping-nyheter!

Nyheter og gamle favoritter
Hele syv nye typer strøssel og tre sauser med 
kjente smaker fra Hennig-Olsen Is, er nå klare for 
å flytte inn i isbarer over hele landet.  I tillegg til 
veteranen hakkede NonStop finner du nå blant 
annet Tutti Frutti, Jordbærcrunch og 
deilig Karamellfudge.

Strøssel & Saus dispenser 
Nytt i år er også en helt egen strøssel- og      
sausdispenser. Med denne dispenseren kan
du sette prikken over i´en på din isbar. Kontakt 
din salgskonsulent for å få et pristilbud 
på dispenseren.

Dispenseren kan kjøpes med 
eller uten strøsselboller.





Strøssel og saus nyheter
I tilegg til våre allerede eksisternde produkter, 
rørt jordbærsyltetøy og hakkede nonstop

POS-materiell får du fra din lokale salgskonsulent.

Ny! Ny!Ny! Ny! Ny!

Hennig-Olsen 
Tutti Frutti
Tutti Frutti-strøssel er både 
fargerikt og friskt. 
Innhold pr. DPK:  1 kg x 6 
Bestilling DPK Bestilling DPK

Ny!Ny!

Ny! Ny!

Hennig-Olsen 
Sjokoladepulver
Vårt høykvalitets 
sjokoladepulver.
Innhold pr. DPK:  700 g x 6 

Hennig-Olsen 
Ekte Krokan
Den ekte krokanen fra 
Hennig-Olsen. 
Innhold pr. DPK:  1 kg x 6 

Bestilling DPK Bestilling DPK

Hennig-Olsen 
Lakriscrunch
Sort, crunchy lakrisstrøssel med 
tydelig smak av salt lakris. 
Innhold pr. DPK:  1 kg x 6 

Hennig-Olsen 
Hakkede hasselnøtter
Lett ristede og hakkede 
hasselnøtter. 
Innhold pr. DPK:  700 g x 6 

Bestilling DPK Bestilling DPK

Hennig-Olsen 
Karamellfudge
Karamellfudge-strøssel av 
fløtekaramell.
Innhold pr. DPK:  1 kg x 6 
Bestilling DPK

Hennig-Olsen 
Jordbærsyltetøy
Våre rørte jordbær uten 
konserveringsmiddel. 
Innhold pr. DPK:  2 L x 6 
Bestilling DPK

Hennig-Olsen 
Karamellsaus
En fløyelsmyk 
fløtekaramellsmak.
Innhold pr. DPK:  675 g x 12 

Hennig-Olsen 
Sjokoladesaus
En mørk og tyktflytende 
sjokoladesaus.
Innhold pr. DPK:  635 g x 12 

Bestilling DPK Bestilling DPK

Hennig-Olsen 
Jordbærcrunch
Jordbærcrunch-strøssel som 
virkelig smaker autentisk. 
Innhold pr. DPK:  1 kg x 6 

5683412 5683438

5683446 5683719 5683388 5684048 5683891

5683263 5683230 896993

NonStop hakket
Hakkede NonStop til bruk på  
softis eller kuleis.
Innhold pr. DPK:  2 L x 6 
Bestilling DPK

2319564

Ny!

Hennig-Olsen 
Jordbærsaus
En frisk og fruktig 
jordbærsaus.
Innhold pr. DPK:  635 g x 12 
Bestilling DPK

5682513

Strøssel Dispenser
Ta kontakt med din 
salgskonsulent for å få 
pristilbud på holderen.



Endelig får du sauser og strøssel fra 
iskremeksperten på Sørlandet! Nå lanserer vi 
syv typer strøssel og tre typer saus i tillegg til 
våre allerede eksisterende produkter; rørt 
jordbærsyltetøy og hakked nonstop, med 
smaker du kjenner fra Kremen av iskrem. 

Løft serveringen din til nye høyder med enkle 
triks - gjør iskjeksene ekstra fristende med    
fargerikt strøssel! 

1. Dypp kjeksen i smeltet sjokolade eller sjokoladepålegg.  
2. Rull den i ditt favorittstrøssel. 
3. Server med softis eller kuleis toppet med mer 
strøssel og sauser.

Sl ik gjør du:

Strøssel  & sauser

1 2 3



Kontaktinfo
Hovedkontor 
Hennig-Olsen Is as 

Besøksadresse 
Hannevika
Vesterveien 51
4613 Kristiansand 

Postadresse 
Postboks 432
4664 Kristiansand

Telefon 
38 00 11 00 

Nettadresse 
hennig-olsen.no • facebook.com/hennigolsen

e-post 
firmapost@hennig-olsen.no 

Service fryseutstyr  
38 00 14 00

Iskremens konfetti
Hvem elsker vel ikke å dekke isen i saus og toppe det hele med strøssel? Vi synes både smaken og 
utseende på iskremen løftes med litt pynt. Nå kan du eksperimentere med mange nye smaker og 
morsomme kombinasjoner. Kanskje Larkiscrunch strøssel og Karamellsaus blir sommerens hotte 
tilbehør til softisen? 

For å toppe hele opplevelsen lanserer vi også ny dispenser for saus og strøssel. Dispenseren   
passer perfekt inn med resten av sortimentet og er både praktisk og et fint tilskudd til din isbar. 
Kontakt din salgskonsulent for å få et pristilbud på dispenseren.

Ønsker du å komme i kontakt med vår 
salgskonsulent i ditt område, følg QR koden 
eller gå inn på https://www.hennig-olsen.
no/om-oss/kontakt/#finn-salgskonsulent


