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SEA SALT
FLAKES

tilgjengelig 
i norge for
første gang
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NYHETER 2022 
garantert 
kjøttfri og 
uten Soya. 



HVORFOR BØR JEG VELGE NOVISH?

• Smaker som panert sprø fish and chips-biter 
og panert fiskepinnefilet.

• Laget for folk som elsker panert fisk,  
men ønsker et plantebasert alternativ.

• Har proteiner som fisk, men uten  
kolesterol, hormoner eller antibiotika.

• Praktisk å tilberede i frityr, vanlig stekeovn 
eller i en MerryChef-ovn, eller stekes i en helt 
vanlig stekepanne eller flatgrill.

HVORFOR SMAKER NOVISH  
SOM PANERT FISK?
NOVISH er laget med en blanding av ris og  
hveteprotein, en unik blanding av helt naturlige  
og plantebaserte ingredienser. 

NOVISH smaker av hvitløk, tomat, dill og eddik, 
som gjenskaper smaken og aromaen til panert 
fisk, som brukes både i fileter og til fish & chips.

NOVISH er en ny, sprøstekt 
matopplevelse, laget av planter, 
som smaker fantastisk! 

novish.eu

NOVISH Vish & Chips biter 
5 kg (22–25g st)

EPD nr

NOVISH plantebasert vishfilet 
4 kg (100g st)

EPD nr



Heinz Sennep SOM 
3x2,5 L

Touch of Taste Soppfond 
6x1 L

Jalapenos skivet  
6x3kg pose

Heinz Trøffelmajones  
6x875ml

Super Performance Frityrolje  
av Raps 10 liter

Vegansk linjeutvidelse med topp 
kvalitet flytende fond. Touch of 

Taste fonder er laget av naturlige 
råvarer av høyeste kvalitet - for å gi 
dine retter den avgjørende touchen 

som gir det lille ekstra!

Markedets beste frityrolje, 
med hele 20 timer 

induksjonstid.
Svært bærekraftig i forhold 

til transport og avfall.

Heinz Sennep er den samme 
som er elsket av generasjon 
over hele verden, men dette 

format passer inn i deres 
dispensersystem Sauce’o-mat, 
som nå også kommer med en 

touchless variant

Heinz sin svært populære 
majones er kjent for å være 

smooth og kremete. Her er den 
tilsatt trøffel for en enda rikere 
smaksopplevelse. Heinz Trøffel 
Majones er laget 100% av egg 
fra frittgående høner og helt 

uten kunstige tilsetningsstoffer.

tilgjengelig 
i norge for
første gang

Nacho sliced Jalapenos, passer  
utmerket for Mex, Burger og pizza. 
Sprø konsistens og medium hot. 
Posen er et bærekraftig alternativ 
til hermetikk, er enklere å håndtere 
på kjøkkenet og gir mer effektiv  og 

miljøvennlig lagring og transport.
 

BÆreKraFtIg 
ForPakniNg giR  
MiNDRe AVFAll



KLASSISK – 
PLANTEBASERT 

& GRENSE- 
BRYTENDE

GREEN HEROES  
KNUSPER SCHNITZEL

En plantebasert tvilling: Denne grønne helten er 
helt lik sin kjøttbaserte Knusper Schnitzel. Smaken, 
bittet og den håndlagde stilen og sprø opplevelsen 
kommer til å tilfredsstille gjestene dine.

• 100 % VEGAN, 100 % HVETEPROTEIN

• USLÅELIG SPRØ PANERING

• AUTENTISK SCHNITZEL FORM

VEGAN, STEKT

  TILBEREDELSE 

EPD: 5806807 
3 × 1  kg = 3 kg  (1 kg = 10 stykk à ca. 100 g)

   BÆREKRAFTIG
   100 % EU HVETE
Kort transportvei for en naturlig råvare

 Europeisk hvete – minst  75% fra Tyskland

 Bærekraftig jordbruk

 Uten kunstige tilsetningsstoffer 

 En ny forståelse og tro på matens  
  positive innvirkning på miljø og samfunn



        PLANTEBASERT
        = FLEKSIBILITET
Ett produkt som dekker mange behov:  
Nye målgrupper trenger nye løsninger

 Man har flere plantebaserte  
  alternativer enn noensinne

 Ta sjansen og gjør en målrettet kampanje 
  med «flexitarian» som målgruppe

 Redefiner menyen med gode plante- 
  baserte tilbud som genererer lønnsomhet.

 For å være relevant for flere kunder 
  trengs et bredt utvalg av plantebaserte  
  retter, som kan løses med ett produkt

GREEN HEROES  
PLANT HOMESTYLE BURGER 

Salomon sin mestselgende burger har nå en  
plantebasert variant. Autentisk smak, saftig og digg  
tekstur, samme tilberedning. Denne veganske helten 
tilfredsstiller enhver gjest – fra den som ønsker en 
gourmet biff-opplevelse til den som ønsker vegansk. 
Denne burgeren vinner med sin HOMESTYLE karakter.

• 100 % VEGAN, 100 % HVETEPROTEIN

• FYLT MED KORN, LIKEVEL LUFTIG OG SAFTIG  

 AKKURAT SOM EN HØYKVALITETS BURGER

• AUTENTISK  «HOMESTYLE» 

EN BURGER 
FOR ALLE

VEGAN

  TILBEREDELSE

EPD: 5804224  
3 × 1 kg = 3 kg  (1 kg = 1 1–12 stykk a ca 90 g / 10–12 cm burgerbrød)



Pasta Fusilloni med egg, 2 kg  
7 cm lang x 1,5 cm i diameter.

Fusillone pasta er ekstra store skruer, noe 
som er svært trendy for tiden. Skruene  
samler sausen og gir ekstra mye smak

Fussilione m EGG 2 kg
Ingredients: Durumhvete (15,5 % protein) 

egg, vann , salt
Vekt per bit: 6,4 gr

Rekomedert porsj: 100 gr
Vektøkning ved koking ca 50%
Antal porsjoner per krt: ca 20

Tilberdningstid fra fryst i kokende  
vann 4–5 min



VIVACE
Vivace is a high quality flour that yields 
dough that is always spreadable and easy to 
work. It is recommended for dough with a 
long leavening time, and is suitable for the 
preparation of both standard Italian pizza 
and pan pizza.

Features

Humidity: Max 15,50%

 Ash Content: Tipo “00”, max 0,55%

Protein Content: Min 13%

GWet Gluten: Min 30

Alveograph of Chopin
W 290 (+ o - 5%)
P/L 0,50 (+ o - 5%)

Farinograph of Brabender
Absorption: Min 58%
Stability: Min 14’

Mixing time: Medio / Average

Extensibility: Medio/Alta / Medium-High

Ideal for: Pizza al piatto o in teglia
Pizza dish or pan

Laboratory yield
More than 228 180g dough balls per sack of flour

Baking 
Ideal for slow cooking at low temperatures
in an electric oven

Rising time 
16 - 18 ore / hours

Packaging formats 
25 Kg

CLASSICA
Classica is a flour blend obtained by milling 
selected tender grains of domestic and fore-
ign origin. It is recommended for working 
using the direct method with medium leave-
ning times, and is suitable for the preparation 
of traditional Neapolitan pizza.

Features

Humidity: Max 15,50%

Ash Content: Tipo “00”, max 0,55%

Protein Content: Min 11,50%

Wet Gluten: Min 28

Alveograph of Chopin
W 270 (+ o - 5%)
P/L 0,50 (+ o - 5%)

Farinograph of Brabender
Absorption: Min 57%
Stability: Min 12’

 Mixing time: Average

Extensibility: Medium-High

Ideal for: Neapolitan Pizza

Also available “0” Type

Ash Content: Max 0,65%

Laboratory yield 
More than 225 180g dough balls per sack of flour

Baking 
Excellent resistance at high temperatures, 
ideal for use in wood-burning ovens

Rising time 
8 - 10 hours

Packaging formats 
25 Kg

UAVHENGIG TEST PÅ ITALIENSK LAB: 
Polselli Classica vs Caputo Blue 
W-Verdi  291 vs 270
Absorbering: 59,2% vs 52 %
Aske (renhet fra kli/bedre enzym) 0,52% vs 0,57%
Gluten innhold: 30 vs 25
Stretch farinograph: 131 mm vs 100 mm 

POLSELLI startet i Arce, en provins i Frosinone ca 40 minutter fra Pizzaens hjemby Napoli. POLSELLI har  
siden 1903 gått fra å være en liten håndverksvirksomhet til og være  en hovedaktør i Italia og til å bli 
ledende innen produksjon av mel til brød, pizza og desserter.

Verdiene som ligger til grunn for POLSELLI-familiens lidenskap for hvete er kvalitet, å være transparent og 
å tilby pålitelighet. Disse prinsippene betyr at de bare bruker kvalitetshvete og jobber kontinuerlig for å 
sikre høy kvalitetsstandard gjennom hele året.



Twinings Superblends 
Antioxidant 4x18bg

Twinings Superblends 
Calm 4x18bg

Twinings Superblends 
Glow 4x18bg

Twinings Superblends 
Defence 4x18bg

• Twinings Superblends er den første te-serien i Norge som er 
beriket med vitaminer og mineraler

• Serien dekker et bredt spekter av helse og velværebehov, 
laget med smakfulle ingredienser som har kjente, 
helsefremmende egenskaper

• Twinings er den første merkevaren på te som samler 
forbrukers mange helse-og velværebehov i samme te-serie, 
og den første vitaminberikede te som finnes i Norge

BIDRAR TIL 

NORMAL ENERGI-

OMSETNING
BIDRAR TIL Å 

OPPRETTHOLDE 

NORMAL HUD 

OG HÅR

BIDRAR TIL NORMAL 

PSYKOLOGISK 

FUNKSJON

BIDRAR TIL Å 

BESKYTTE CELLENE 

MOT OKSIDATIVT 

STRESS

Føl deg fornyet med denne  
smakfulle kombinasjonen av sitron, 

borrerot, fennikel og ingefær.  
Tilsatt selen som bidrar til å beskytte 

cellene mot oksidativt stress.

Slapp av, ta et dypt pust og finn ditt 
øyeblikk av ro med denne urteteen 

med vanilje, kamille, ristet sikorirot og 
tilsatt Niacin (Vit B3) som bidrar til 

normal psykologisk funksjon.

Denne deilige blandingen av  
grønn te, aloe vera, jordbær og  

agurk er nydelig søt og forfriskende. 
Tilsatt biotin som bidrar til å  

opprettholde normal hud og hår.

Teen gir deg en varmende følelse  
ved hjelp av sitrus, ingefær,  

grønn te og solhatt. Tilsatt vitamin  
C som bidrar til å opprettholde  

immunsystemets normale funksjon.



HAVSALTFLAK  570 G TUB 
Et passande format for ditt kjøkken at bruke 
på flere steder. Ferske salt og praktisk å bruke 
uten og tenke på søl og at du må fordele salt i 
egne emballasje.

FLAKSALT PORSJON
Praktiske og eksklusive 1g poser med flaksalt, 
som gir gjesten muligheten til å bestemme 
smaken selv. Gir en økt kvalitetsopplevelse i 
alle leveringskanaler.

NORGES MEST 
POPULÆRE FLAKSALT!
◆ Håndlaget siden 1882
◆ Unik smak
◆ 100% naturlig produkt

Gi maten et løft ved å bruke salt av høy 
kvalitet og med god, ren og krisp smak i 
hvert flak. Særegenheten til Maldon gjør 
dette saltet mer spennende for gjesten 
og kjøkkenet, og endrer tankegangen om 
at salt bare er en vare.

Tips og oppskrifter Les mer om Maldon Salt

109504

Havsaltflak 
250 g

4092680

Havsaltflak 
125 g

1694884

Havsaltflak 
Røkt 125 g

4848370

Havsaltflak kvern 
55 g

5920061

Flaksalt porsjon 
2000 x 1 g

5341904 

Havsaltflak 
1,4 kg tub

5919295

Havsaltflak 
 570 g tub

NYHETER



Everyday by Haugen 
Kikerter 

95% drenert 6x1,95 kg

Everyday by Haugen 
Svarte bønner 

95% drenert 6x1,95 kg

Everyday by Haugen 
Kidney bønner 

95% drenert 6x1,95 kg

Everyday by Haugen 
Cannellini hvite bønner 

95% drenert 6x1,95 kg

Serveringsklare 
kvalitetsbønner 
95% drenerte bønner gir store besparelser  
både kostnads- og miljømessig* 

NYHET NYHET

BÆREKRAFTIGE FORPAKNINGER



BYTT TIL MILJØVENNLIG FORPAKNING
 

MINDRE OLJE, MER VERDIFULL RÅVARE.
FOR DEG, MILJØET OG PLANETEN.

EVERYDAY BØNNER
1950 g netto vekt pose
1,9 kg drenerte bønner  

og 0,1 liter vann

1 pall Everyday bønner
har 29,5 liter vann og  

555 kg bønner

*En pall med 2,6 kg bokser 
inneholder 224 liter væske  

og 337 kg grønnsaker

*En pall med 
Pardiso 1 kgposer 

har 15 liter væske og 295 kg 
grønnsaker

Den internasjonale krisen i Europa har dramatisk redusert tilgang på  
solsikkeolje og økt prisen betydelig. 

Haugen-Gruppen har i samarbeid med vår produsent av grønnsaker i pose 
gjort endringer tilpasset denne nye situasjonen, som gir deg som kunde 
enda mer. Våre langtidsholdbare grønnsaker er nå enda mer bærekraftige

ALLE POSER KOMMER FRA 1 APRIL 2022 BLI PRODSERT MED KUN 5% OLJE**

100 g olje/1600 g produkt = 1700 g EVERYDAY HAUGEN POSER**
50 g olje/950 gr produkt = 1000 g i Paradiso posene**

Samme nettovekt pr. pose, men mer drenert produkt, noe som gir flere fordeler

Paradiso og Everyday by Haugen 
reduserer sitt innhold av olje

fra 20% til 5%
og øker innholdet av råvarer

LAVERE PRIS PR. KILO DRENERT PRODUKT 
Høyere posepris men rimeligere pr. kilo drenert produkt

MINDRE SVINN AV OLJE 
Ikke mer olje i hver pose enn nødvendig for å  
opprettholde smak og kvalitet

MYE MER BÆREKRAFTIG 
Mindre avfall, mindre transport, mindre plass på lager

MARKEDETS GRØNNESTE PRODUKT 
Kraftig redusert fotavtrykk

Serveringsklare 
kvalitetsbønner 



VARESLAG OG EPD NR

HG-nr 124769 
Heinz Sennep SOM  
3x2,5 liter

HG-nr 124940
Heinz Trøffelmajones  
6x875 ml

HG-nr 124693 
Maldon Sea Salt Tub  
6x570 g

HG-nr 124797 
Maldon Flaksalt Porsjon  
2000x1 g

HG-nr 124810 
Super Performance Frityrolje av Raps 
10 liter

HG-nr 124794  
Touch of Taste Soppfond  
6x1 liter

HG-nr 124822  
Pasta Fusilloni med egg, 2 kg  
7 cm lang x 1,5 cm i diameter.

HG-nr 124950  
Jalapenos skivet 6x3 kg pose 
Sprø konsistens og medium hot.

VARESLAG OG EPD NR

HG-nr 124942  
NOVISH plantebasert vishfilet  
100 g / 4 kg (100g st)

HG-nr 124943  
NOVISH Vish & Chips biter 5 kg  
(22-25g st)

HG-nr 123484  
Polselli Vivace Pizzamel  
“00” 25 kg

HG-nr 121569  
Polselli Classica Pizzamel  
“00” 25 kg

HG-nr 124925  
Everyday by Haugen  
Kidneybønner 95% drenert 6x1,95 kg

HG-nr 124924  
Everyday by Haugen  
Svarte bønner 95% drenert 6x1,95 kg

HG-nr 124625 
Knusper hveteprotein vegan schnitzel 
100 g / 3x1 kg

HG-nr 124623  
Homestyle hvete protein burger  
125 g / 3x1 kg



VARESLAG OG EPD NR

HG-nr 124759
Twinings Superblends Antioxidant  
4x18 bg

HG-nr 124767
Twinings Superblends Calm  
4x18 bg

HG-nr 124788
Twinings Superblends Glow  
4x18 bg

HG-nr 124772
Twinings Superblends Defence  
4x18 bg

HG-nr 124790
Caj P Caesar dressing 8x300 ml
En mild og rund caesardressing  
til en meget god pris!

HG-nr 124813 
Caj P Salat dressing 8x300 ml
Salatdressing med frisk  
smak av yoghurt

HG-nr 124791
Caj P Thousand Island dressing  
8x300 ml
En rik og smakfull versjon av  
klassikeren

HG-nr 124771
Go-Tan Sriracha Mayo 6x215 ml
Utrolig god Sriracha Mayo laget med 
den legendariske srirachasausen til  
Go-Tan og ekte majones av høy kvalitet.

VARESLAG OG EPD NR

HG-nr 124816
Grillet rød paprika 8x290 ml
Paprika grillet på åpne flammer og 
deretter skrellet. Velegnet til salater og 
stuffing eller sammen med ost og brød.

HG-nr 120200
Gaea Olive Snack Pitted  
Kalamata 8x65 g

HG-nr 124862 
Dream Joya Risdrikk 12x1 liter
Risdrikk med tilsatt kalsium og vitamin 
D og B12

HG-nr 124871 
Dream Joya Risdrikk Øko  
12x1 liter
Økologisk risdrikk.

  

HG-nr 124863 
Dream Joya Kokos- & Risdrikk   
12x1 liter
Kokosdrikk med ris og kokosmelk.  
Tilsatt kalsium og vitamin D og B12.

HG-nr 124865 
Dream Joya Mandel- og Hasseldrikk 
12x1 liter
Mandel- og hasseldrikk tilsatt kalsium 
og vitamin D og B12

HG-nr 124868 
Dream Joya Mandeldrikk Øko 
0% sukker 6x1 liter
Sukkerfri og økologisk mandeldrikk.
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Sindre Kristiansen
Distriktssjef – Oslo
Mobil: 930 57 707
sindre.kristiansen@
haugen-gruppen.com

Oddbjørn Søderholm
Key Account Manager 
Mobil: 908 82 300
oddbjorn.soderholm@
haugen-gruppen.com

Morten Furuberg
Distriktssjef  
Rogaland/Vest-Agder
Mobil: 909 47 757
morten.furuberg@
haugen-gruppen.com

Øystein Brevik
Distriktssjef
Midt-Norge
Mobil: 916 48 122
oeystein.brevik@
haugen-gruppen.com

Kjetil Bråten
Salgsleder Foodservice
 Mobil: 918 42 223
kjetil.braten@
haugen-gruppen.com

Steinar Hotvedt
Distriktssjef Vestfold/
Telemark/Agder
Mobil:  905 95 035
steinar.hotvedt@
haugen-gruppen.com

Thor Morten Sivertsen
Distriktssjef 
Hordaland/Sogn & Fjordane
Mobil: 909 31 865  
thor.morten.sivertsen
@haugen-gruppen.com

Bjørn Sanden
Distriktssjef Asker & 
Bærum/Buskerud
Mobil: 905 95 034
bjoern.sanden@
haugen-gruppen.com

Alf-Erik Efraimsen
 Distriktssjef – Nord-Norge
Mobil: 992 72 396
alf.erik.efraimsen@
haugen-gruppen.com

Jon Are Reiss Nilsen
Distriktssjef 
Akershus/Østfold
Mobil: 415 14 667
jon.are.nilsen@
haugen-gruppen.com

Marius Jacobsen
Key Account Manager
Mobil: 900 22 571
marius.jacobsen@ 
haugen-gruppen.com


