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PÅ MENYENPÅ MENYEN
RetroRetroRetroRetro LØNNSOMMELØNNSOMME

  kaffekos- kaffekos- 
produkterprodukter  

EN PØLSEEN PØLSE
med alt!med alt!



Våre kampanjemagasin er trykket på PaperWise papir. PaperWise er et miljøvennlig papir som blir laget av jordbruksavfall, med 
svært lav miljøpåvirkning. Mer konkret vil det si at det brukes stilker og blader som blir til overs etter innhøsting. 
I kombinasjon med en miljøvennlig produksjonsprosess, gir dette en miljøbesparelse på 47% sammenliknet med papir basert 
på trefiber og 29 % sammenliknet med resirkulert papir. Ved å bruke jordbruksavfallet som råmateriale, er det også med på å 
forhindre avskoging. PaperWise gir avfall nytt liv, og kan resirkuleres opptil sju ganger.

De aller fleste av oss har slitt med å skape opplevelser og nye minner de siste par årene. Usikker- 
heten gjør at vi søker tilbake til det trygge og gode i fortiden vår. Nostalgi har vokst frem som 
en av de aller tydeligste trendene i kjølvannet av pandemien. I de mest turbulente tidene,  
søker vi tilbake til ting som er trygge – og som vi er glade i. Dette er en mekanisme vi bruker 
for å hanskes med endringer og gir oss en følelse av stabilitet og trygghet. Nostalgi blir regnet 
som en positiv følelse, og er blant annet med på å bedre humøret, å få mennesker til å føle seg 
mer inkludert sosialt - og rett og slett gi livet mening.

I denne kampanjen, tillater vi oss også å bli litt nostalgiske på egne vegne og se litt tilbake på 
vår egen historie. Vi har også laget en del retro-inspirerte retter å sette på menyen i sommer. 
Bli inspirert til en klassisk kyllingsalat eller grillpølse med rekesalat. Eller hva med et frøhorn 
med skinke?

PÅ MENYENPÅ MENYEN

GILDE HAMBURGER 150 G 
FRYST, 5,55 KG

EPD-NR. 883694
VARENR. 5000004666

Sunn matglede siden 1929

1964         2022

Gilde er Norges ledende merkevare innen-
for rødt kjøtt og har en lang og stolt historie. 
Gilde-navnet ble til ved en navnekonkurranse 
i regi av Nord-Norges Salgslag i 1958 og ble 
tatt i bruk lokalt året etter. Gilde-merket ble 
nasjonalt i 1964. Logoen har gjennomgått 
noen forandringer siden oppstarten, men 
navnet består. Gilde har røtter tilbake til 1904, 
da Hamar Slakteri ble etablert som det første 
bondeeide slakteriet i Norge. Fellesslakteriet i 
Oslo kom i 1911. Den egentlige etableringen av 
konsernet var opprettelsen av Norges Kjøtt- 
og Fleskesentral (NKF), som ble dannet i 1931 
som en medlemsorganisasjon for slakterier og 
direkte medlemmer.

1977         2022

Prior ble etablert i 1929 som Norske Eggsen-
traler, en sammenslutning av seks distriktssen-
traler. Varemerket Prior ble innført i 1977. 
Tidligere (fra 1934) var eggene 
markedsført som Sol-egg. 
I 1994 kom en stor endring 
som vi kan se i nordmenns 
matvaner den dag i dag. 
Nemlig at Prior lanserte 
kyllingfilet i gule skåler. 
Og i årene etter dette 
utviklet det seg et bredt 
utvalg av produkter 
av hvitt kjøtt, mer som 
vi kjenner det i dag. 

Kilder: screenshot-media.com, kalsec.com, Mintel, thebillingtongroup.com, På Gilde veier, Prior – matglede siden 1929

INGREDIENSER:
8 Gilde Hamburgere
4 stk hamburgerbrød
4 salatblader
2 store tomater
0,5 løk
4 skiver cheddar
8 skiver sylteagurk

THOUSAND ISLAND:
1 dl rømme
1 dl majones
2 ss ketsjup
1 ss chilisaus
2 ss sitronsaft
0,5 ts flaksalt

FRIES:
2 store bakepoteter
Vegetabilsk olje til fritering
Flaksalt 

FREMGANGSMÅTE:
Bland sammen ingrediensene til  
dressingen og sett til side.

Del potetene i tykke skiver, så i staver. 
Tørk på et kjøkkenpapir. 

Varm opp olje i en gryte og friter 
potetstaver i omganger. Legg underveis 
på et kjøkkenpapir. Gjenta prosessen, 
slik at friesen blir dobbelfritert. Strø på 
litt flaksalt. 

Stek hamburgere slik du ønsker dem, 
legg ost på underveis. 

Del løk i tynne ringer og tomat i skiver.

Ha dressing på hamburgerbrød.  
Legg på salatblad, burger med ost, nok 
en burger, sylteagurk, tomat og løk. 
Topp med hamburgerbrød. 

4 porsjoner

DOBBEL HAMBURGERDOBBEL HAMBURGER
  med Thousand Island med Thousand Island 

og pommes frites og pommes frites RetroRetroRetroRetro
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149,-pr. kg 

GILDE VIKINGSKINKE  
KRYDRET, SKIVET  
Fersk, 0,5 kg
EPD-nr. 546887
Varenr. 5000000839 

INGREDIENSER:
8 stk Gilde Grillpølser
8 stk pølsebrød
Ketsjup 
Sennep

MED REKESALAT  
OG RØDLØK:
150 g rekesalat
50 g reker fra lake
0,5 rødløk

MED HAKKET  
SYLTEAGURK OG  
SPRØSTEKT LØK:
10 skiver sylteagurk
8 ss sprøstekt løk

INGREDIENSER:
16 skiver  
Gilde Vikingskinke
0,5 Crispisalat
200 g italiensk salat

FRØHORN,  
16 STYKKER:
20 g fersk gjær
700 g vann
2 ss honning
2 ss olivenolje
1 kg mel
1 ts salt
1 egg til pensling
4 ss valmuefrø

FREMGANGSMÅTE:
Bland rekesalat med reker.  
Sett til side. Finhakk rødløk, 
sett til side.

Finhakk sylteagurk og  
sett til side.

Grill pølsene og ha på ønsket 
mengde av ketsjup og sennep.

Fordel rekesalat og hakket  
rødløk på halvparten av 
pølsene. 

Fordel hakket sylteagurk  
og sprøstekt løk på resten. 

FREMGANGSMÅTE:
Frøhorn: Rør ut gjær i vann, honning  
og olje i en eltemaskin. Ha i mel og salt  
og elt i 15 minutter. La deigen heve til 
dobbel størrelse. 
Del deigen i 2 og kjevle ut til flate  
rundinger. Del i kryss, slik at du får  
8 «kakestykker». Rull fra utsiden og inn,  
bøy hver rull slik at du får horn. 
Legg på brett med bakepapir og hev i  
30 minutter, til dobbel størrelse. 
Forvarm ovn til 225 °C.
Pensle med egg og dryss over valmuefrø. 
Stek i ca. 10 minutter. 
Avkjøl på rist.
Del hornene i to og smør på italiensk  
salat på den ene delen. Legg på salat-
blader og skinke. Topp med den andre 
halvdelen av hornet. 

4 porsjoner

4 porsjoner

65,-pr. kg 

GILDE GRILLPØLSE 90 G  
Fersk, 2,25 kg
EPD-nr. 867309
Varenr. 5000001635
 

RETRO-FRØHORNRETRO-FRØHORN
  med vikingskinke med vikingskinke 
og italiensk salat og italiensk salat 

GRILLPØLSEGRILLPØLSE
  med rekesalat, med rekesalat, 
sprøstekt løk og sprøstekt løk og 

hakket sylteagurk hakket sylteagurk 

EN PØLSE
EN PØLSEMED ALT!

MED ALT!
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KLASSISK  KLASSISK  
KYLLINGSALATKYLLINGSALAT

  med osteterninger,  med osteterninger,  
oliven og tomat oliven og tomat 

INGREDIENSER:
4 stk Matboden kyllingfilet 
presset

SALAT:
3 store tomater
1 hjertesalat
0,5 agurk
1 rødløk
150 g fetaost
20 svarte kalamataoliven

DRESSING:
2 ss olivenolje
1 ts rødvinseddik
1 ts tørket oregano

PYNT:
4 stilker fersk oregano

INGREDIENSER:
500 g Prior Salatkjøtt av kylling
100 g ost, f.eks. Jarlsberg 
100 g grønne oliven uten stein
1 liten løk
0,5 issalat
4 tomater
1 liten potte persille

VINAIGRETTE:
1 ss Dijonsennep
1 ts rødvinseddik
1 dl olivenolje
1 sjalottløk

FREMGANGSMÅTE:
Dressing: Bland sammen  
ingrediensene og sett til side. 

Riv salatblader, del tomater 
i skiver, skrell agurk og del i 
to på langs. Skrap ut kjernen 
med en teskje og del agurken 
i tykke skiver. Del fetaost i 
rause skiver og legg opp på fat 
sammen med resten av salaten. 

Krydre kyllingbrystene med 
litt salt og pepper. Stek dem  
til gjennomstekt og gylne.  
La hvile et par minutter og del 
opp i skiver. Legg på salaten, 
drypp over dressing og et lite 
dryss av fersk oregano. 

FREMGANGSMÅTE:
Skjær ost i terninger, oliven 
i skiver og løk i tynne ringer. 
Riv issalat i biter, del tomat 
i båter og legg alt i en 
bolle sammen med kylling 
salatkjøtt og bland sammen. 
Legg på fat eller i bolle. 

Bland sammen sennep, 
eddik og olje. Finhakk 
sjalottløk og bland inn i 
dressingen. Hell over salaten. 
Toss lett og dryss over 
finhakket persille. 

4 porsjoner

4 porsjoner

-10%
MATBODEN KYLLINGFILET  
PRESSET, CA 120 G SINGLEFRYST 
Fryst, 5,0 kg
EPD-nr. 5254172
Varenr. 5000006452

PRIOR SALATKJØTT GRILLET 
Fersk, 1,0 kg
EPD-nr. 2319101
Varenr. 5000003085

KYLLINGFILETKYLLINGFILET
med gresk salat med gresk salat 

Klassiske kyllingsalaterKlassiske kyllingsalater

139,-pr. kg 
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INGREDIENSER:
12 Prior Hotwings
LØKRINGER:
Vegetabilsk olje til fritering2 store løk
2,5 dl hvetemel
1 ts bakepulver
3 Prior Egg
4 dl panko
1 dl parmesan
0,5 ts hvitløkspulver
HVITLØKSBRØD:
1 lang baguett

URTESMØR:
4 hele, bakte hvitløk
100 g meierismør, romtemperert3 ss bladpersille, finhakket3 ss basilikum, finhakket
COLESLAW:
0,25 kål
0,5 ananas
3 vårløk
0,5 potte koriander
1 ss jalapeño, finhakket
DRESSING:
1 ts limeskall, finrevet
2 lime
1 ts honning
1 ts flaksalt
0,25 ts nykvernet pepper
1 dl olivenolje

RANCHDRESSING:
0,5 dl majones
0,5 dl rømme
O,5 dl yoghurt 
1 ss persille, finhakket
1 ss dill, finhakket
1 hvitløksfedd
1 ts hvitvinseddik
1 ts Worcestershire sauce
0,5 ts flaksalt
0,25 ts nykvernet pepper

FREMGANGSMÅTE:
Hele bakte hvitløk: Sett ovn på 200 °C. Kutt toppene av hver hele  hvitløk, drypp over olivenolje og pakk dem inn i aluminiumsfolie og bak i 1 time. Sett ned ovnen til 180 °C. Del baguetten på langs og så på tvers, slik at du har 4 halve baguetter. Bland sammen smør og urter – og klem ut hvitløksfeddene. Bland godt sammen og smør på baguettene. Bak i ovnen i 15 minutter, til en gyllen og sprø overflate. 

Friterte løkringer: Ha olje i en stor kjele, ca. 2 cm opp. Del løken i skiver, i overkant av 0,5 cm tykke. Ha mel i en liten bolle sammen med  bakepulver. Visp egg i en annen bolle og ha panko, parmesan og  hvitløkspulver i en tredje. Dypp løkringene først i mel, så i egg og til slutt i panko. Gjenta og fritér underveis. Løkringene skal bli gylne. Coleslaw: Finsnitt kål, bruk gjerne mandolin og legg i isvann.  Kutt ananas i små terninger og vårløk i tynne skiver. Bland limeskall,  limesaft, honning, salt, pepper og olje i en salatbolle.  Rett før servering, kjør kål i salatslynge, og bland det i salatbollen sammen med ananas, hakket vårløk, koriander og jalapeño. 
Ranchdressing: Bland sammen ingrediensene og sett til side.
Friter hotwings.  
Vi anbefaler å bruke 180 °C i 3-4 min (fra fryst tilstand). 
Server Hotwings med løkringer, coleslaw, hvitløksbrød  og ranch-dressing.

HOTWINGSHOTWINGS
  med friterte løkringer, hvitløksbrød,  
med friterte løkringer, hvitløksbrød,  coleslaw med ananas og ranchdressing 

coleslaw med ananas og ranchdressing 

-10%
PRIOR KYLLING  

HOTWINGS FRITERT 

Fryst, 2x2,5 kg

EPD-nr. 4559878

Varenr. 5000000006

KyllingvingerKyllingvingerKyllingvingerKyllingvinger
90-talls favoritten!90-talls favoritten!
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Tradisjon & smakTradisjon & smak

-15%

GILDE SPANSKE KJØTTBOLLER 
STEKT CA 13 G  
Fryst, 2x2,5 kg
EPD-nr. 4758736
Varenr. 5000002410

GILDE KJØTTKAKER  
PANNESTEKT 50 G  
Fersk, 2,5 kg
EPD-nr. 1228824
Varenr. 5000002655

INGREDIENSER:
800 g Gilde Spanske  
kjøttboller
2 ss olivenolje
200 g rosenkål
1 bunt basilikum
Ev. litt timian
100 g salte mandler
1 glass soltørkede tomater
0,5 sitron
4 pitabrød eller -lefser
aioli eller yoghurtdipp til 
servering

FREMGANGSMÅTE:
Sett ovnen på 200 °C.  
Tre kjøttbollene på spyd og 
legg i en ildfast form.  
Drypp over olivenolje og stek  
i ovnen i ca. 10 minutter eller 
til gjennomvarme.

Finsnitt rosenkål på en  
mandolin. Hakk urter, mandler 
og soltørkede tomater og vend 
med rosenkål og sitronsaft.

Fordel rosenkålsalaten utover 
pitabrød eller -lefser og legg 
på kjøttbollespydene. Server 
med sitronbåter og aioli eller 
yoghurtdip.

4 porsjoner

SPANSKE  SPANSKE  
KJØTTBOLLER KJØTTBOLLER 
  med rosenkål- med rosenkål- 

salat i pita salat i pita 

INGREDIENSER:
4 porsjoner

8 stk. poteter
12 stk. Gilde kjøttkaker 
pannestekt
Rørte tyttebær til  
servering
Litt finhakket persille

BRUN SAUS:
4 ss smør
4 ss hvetemel

6 dl nedkokt  
Gilde oksekraft
1 ss soyasaus
5 stk. einebær
Noen skiver brunost
Salt og pepper

FRISK ERTEPURÉ:
400 g frosne grønne erter
2 ss smør
Salt og pepper
ev. crème fraîche

FREMGANGSMÅTE:
Kok potetene møre i lettsaltet vann. Lag saus ved å smelte 
smøret i en tykkbunnet kjele til lett gyllent. Tilsett mel og rør 
konstant til blandingen har fått en karamellbrun farge. Spe 
gradvis med kjøttkraft, rør godt mellom hver gang og kok til 
sausen tykner.

Ha i soyasaus, knuste einebær og brunost og smak til med salt  
og pepper. Ha kjøttkakene i sausen og varm opp til de er  
gjennomvarme.

Kok ertene møre i lettsaltet vann, ca. 5 minutter. Hell av vannet 
og mos ertene lett med smør, salt og pepper. Ønsker du en mer 
kremet variant kan du røre inn crème fraîche.

Server kjøttkakene i brun saus med kokte poteter, ertepuré og 
rørte tyttebær. Dryss over persille.

KJØTTKAKERKJØTTKAKER
  i brun saus med frisk ertepuréi brun saus med frisk ertepuré  

Tradisjon & smakTradisjon & smak
hånd i håndhånd i hånd

114,-pr. kg 
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108,-pr. kg 

GILDE SVINEKAM I BITER  
SOUSVIDEKOKT    
Fersk, 5x1,0 kg
EPD-nr. 5513221
Varenr. 5000007392

88,-

88,-

pr. kg 

pr. kg 

AJOUR THAIGRYTE  
VEGETAR    
Fersk, 2x2,5 kg
EPD-nr. 5975651
Varenr. 5000010053

AJOUR THAIGRYTE  
VEGETAR    
Fryst, 2x2,5 kg
EPD-nr. 5976576
Varenr. 5000009896

NYHET!
Thaigryte vegetar

 

En velsmakende og litt krydret  
vegetarisk gryte med kokosmelk, 
paprika, edamame, vannkastanjer 
og purreløk.

Server thaigryte med ris og frisk salat  
– bruk den også gjerne som en base og 
tilsett kylling- eller svinekjøtt i halvparten. 
Da har du begge alternativer på menyen.

FORSLAG TIL ANNET TILBEHØR:  
Pitabrød, nanbrød eller kålsalat.  
Dryss av sesamfrø eller frisk koriander.

TILBEREDNING:
FRA KJØLT TILSTAND:

Kombidamper:  
Posene legges på rist og  

dampes ved 100 °C  
i ca. 50 minutter.

Vannbad:  
Posene legges i kokende vann  

i ca. 45 minutter. 
Produktet kan også varmes direkte  

i kjele under omrøring.

FRA FRYST TILSTAND:

Kombidamper:  
Posene legges på rist og dampes  

ved 100 °C i ca. 90 minutter. 

Vannbad:  
Posene legges i kokende vann  

i ca. 80 minutter.  

Prøv også vår  
andre nyhet: 

Kantonesisk  
gryte

EPD-nr. 5911649

Perfekt å  
tilsette i  

Thaigryte! 

SOUSVIDEKOKT 
KJØTT I BITER

 Ferdig sousvidekokt kjøtt i biter  
– en gavepakke til kokken!

Produktene er helt nøytrale, 
kun krydret med salt og pepper, 

slik at de kan smaksettes  
etter ønske. Vi har kokt dem  

i sousvidepose som holder  
kjøttet saftig og godt. Bitene kan 
legges rett i sauser eller gryter, 

eller du kan varme dem  
opp i posen. 

Nyhet!

NN
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ENKELT OG  
TIDSBESPARENDE

Hygienisk og trygt 

Mange bruksområder 

Saftig og godt  

Laget av norske råvarer 

Ingen allergener

Svin 
i sursøt saus

4 porsjoner

4 dl ananasjuice 
30 g finrevet ingefær 
2 dl riseddik 
2 dl lyst rårørsukker 
6 ss ketsjup
2 ss soyasaus
2 ss Maizena
2 ss vann
600 g Gilde sousvidekokt
svinekam i biter
4 porsjoner ris
2-3 paprika
2 ts chiliflak

Kok opp ananasjuice, ingefær, 
riseddik, sukker, ketsjup, 
soya, Maizena og vann under 
omrøring til en tykk, jevn 
saus. Vend kjøttet i sausen 
og la smakoke til kjøttet er 
gjennomvarmt. 

Kok ris etter anvisning  
på pakken.

Del paprika i strimler,  
fres raskt i en varm panne 
eller wok og vend inn i  
sausen. Server med kokt ris 
og et dryss chiliflak.
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LønnsomLønnsomLønnsomLønnsom
kaffekos
kaffekos

-10%
PRIOR SVELER 80 G 
Fryst, 2,88 kg (3x12 stk)
EPD-nr. 4072930
Varenr. 5000001688

VÅRT SORTIMENT AV

Lønnsomme kaffekosprodukter

SETT PRIKKEN OVER I’EN  
MED EN DEILIG DESSERT!

Hva med det norskeste av det norske? 
En svele med smørkrem! Eller en deilig 

vaffel med syltetøy eller brunost?  
Det er uansett en lur måte å skape mer-

salg på... Våre ferdige kaffekos- 
produkter er enkle å bruke, har god  

inntjening for deg – og smaker  
ikke minst kjempegodt!

PRIOR HJERTEVAFFEL  
SINGELPAKKET 

Fryst, 2,1 kg (28 stk)
EPD-nr. 4327268

Varenr. 5000003385

PRIOR HJERTEVAFLER  
70 G 

Fryst, 2,5 kg, (3x12 stk)
EPD-nr. 1565035

Varenr. 5000001583

PRIOR VAFFELRØRE  
I KANNE 

Fryst, 4x2,5 kg
EPD-nr. 1761626

Varenr. 5000004514

PRIOR KARDEMOMMEVAFLER  
70 G 

Fryst, 2,5 kg (3x12 stk)
EPD-nr. 1463819

Varenr. 5000004540

PRIOR PANNEKAKER  
60 G 

Fryst, 6,0 kg (5x20 stk)
EPD-nr. 4072658

Varenr. 5000001711
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EPD-nr. Matr.nr. Produkt Vekt Rabatt/ 
pris pr. kg

4758736 5000002410 GILDE SPANSKE KJØTTBOLLER STEKT CA 13G 2x2,5 kg 15 %

5254172 5000006452 MATBODEN KYLLINGFILET PRESSET, CA 120G SINGLEFRYST 5,0 kg 10 %

4559878 5000000006 PRIOR KYLLING HOTWINGS FRITERT 2x2,5 kg 10 %

4072930 5000001688 PRIOR SVELER 80G
2,88 kg 

(3x12 
stk)

10 %

1228824 5000002655 GILDE KJØTTKAKER PANNESTEKT 50G 2,5 kg 114,-

5513221 5000007392 GILDE SVINEKAM I BITER SOUSVIDEKOKT  – NYHET! 5x1,0 kg 108,-

2319101 5000003085 PRIOR SALATKJØTT GRILLET 1,0 kg 139,-

867309 5000001635 GILDE GRILLPØLSE 90G 2,25 kg 65,-

546887 5000000839 GILDE VIKINGSKINKE KRYDRET, SKIVET 0,5 kg 149,-

5975651 5000010053 AJOUR THAIGRYTE VEGETAR – NYHET! 2x2,5 kg 88,-

5976576 5000009896 AJOUR THAIGRYTE VEGETAR – NYHET! 2x2,5 kg 88,-

TILBUDENE GJELDER LEVERANSE VIA ASKO OG SERVICEGROSSISTENE. (PRODUKTER SOM ER LAGERFØRT HOS NORTURA, FØRES IKKE AV ALLE SERVICEGROSSISTENE).   
VI TAR FORBEHOLD OM TRYKKFEIL , UTSOLGT OG AT PRISENE KAN VARIERE NOE.

Kampanjeprodukter juni-juli-august

Våre kampanjemagasin er trykket på PaperWise papir. PaperWise er et miljøvennlig papir som blir laget av jordbruksavfall, med svært lav miljøpåvirkning. Mer konkret vil det si at 
det brukes stilker og blader som blir til overs etter innhøsting. I kombinasjon med en miljøvennlig produksjonsprosess, gir dette en miljøbesparelse på 47% sammenliknet med 
papir basert på trefiber og 29 % sammenliknet med resirkulert papir. Ved å bruke jordbruksavfallet som råmateriale, er det også med på å forhindre avskoging. PaperWise gir 
avfall nytt liv, og kan resirkuleres opptil sju ganger.
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Salgskontor Nortura PROFF – tlf. 955 18 500 

www.norturaproff.no

instagram.com/norturaprofffacebook.com/norturaproff  issuu.com/norturaproff


