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Vi i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil som alltid
gjøre vårt aller ytterste for at du som medlem
skal ha de beste avtalene hos våre samarbeids-
partnere. Vi gir vi dere gode rabatter på kjente
merkevarer innen mat, drikke, nonfood og
tjenester fra utvalgte samarbeidspartnere
knyttet opp mot årets sesonger. 
Følg med i våre kampanjeperioder og få gode
priskutt på kjente merkevarer. På denne måten
kan dere medlemmer lettere oppdage de
mange gode tilbudene samlet på ett sted. 
Kampanjemagasinet vil bli publisert 4 ganger i
året. Februar, Mai, August og Oktober. 
Kampanjene er delt opp etter tilbud levert
enten via grossistdistribuerte eller direkte
distribuerte leverandører.

Netthandel
Man kan bestille varene via vår netthandel
horecainnkjop.no, eller via
bestillingssystemene til våre samarbeidende
grossister og direktedistribuerte leverandører.

Kampanjebanner
Varene på kampanje er godt merket i vår
netthandel horecainnkjop.no med gult banner,
så det er enkelt å finne frem til de gode
tilbudene. 

Distribusjon
Varene blir distribuert via våre fullsortiment og
Nonfood grossister eller fra våre
direktedistribuerte samarbeidspartnere.

Gode produkter
og rabatter

Vi skaper vi de beste kampanjene for
våre medlemmer. Vi ønsker dere en
riktig god handel! NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022
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www.arla.no

95167702

baanr@arlafoods.com

Arla Foods
Siden andelsbevegelsen startet for 130 år
siden, har melkeprodusenter og kolleger jobbet
sammen for å skape en felles fremtid i
meierinæringen. Deres prestasjoner gjennom
årene har lagt grunnlaget for Arla Foods i dag,
som er et av verdens ledende meieriselskaper.

Vi vil bidra til utviklingen av våre kunders
virksomhet ved å tilby sterke merkevarer med
fokus på smak og naturlighet. Arla jobber hver
dag med å få ned vårt klima- og miljøavtrykk.
Målet er at alle våre aktiviteter skal være CO2
nøytrale i 2050. 

Vi har kjente merker som Castello, Apetina,
Lurpak, ArlaPro, Cocio, God Morgon og
Starbucks.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.arla.no/
mailto:baanr@arlafoods.com
http://www.horecainnkjop.no/


10 % 10 %10 %

10 % 10 %10 %

Grossistdistribuert

Arla Pro Cottage Cheese 4%
 

Produktet kan brukes i salatbarer,
på brød eller som et mellommåltid
med fersk frukt/bær. Da produktet
har en naturell smak, kan du
tilsette krydder som du selv
ønsker. Produktet er nøkkelhulls-
merket.

Ant enh: 1x3kg 
EPD: 6060388 

Lurpak smør 500g
 

Delikat smak som fremhever
smakopplevelsen fra sprø
surdeigsbrød til nyplukkede
poteter. Med sine fine smaknoter
vil smør utfylle enhver kreasjon på
kjøkkenet. God mat fortjener
Lurpak®.

Ant enh: 20x500g 
EPD: 5821376 

Arla Pro Cream Cheese Nat. 25%
 

Naturlig kremet og frisk smak uten
tilsetningsstoffer. Koke -og
piskestabil. Myk konsistens og kan
brukes i kalde og varme retter.
Perfekt til sandwicher, supper,
dressinger, kaker og sushi.

Ant enh: 4x1,5kg 
EPD: 5121090

Lurpak Smør Porsjonspakning 8g
 

Kjernet fra fersk pasteurisert fløte   
og syrnet med utvalgte melkesyre-
kulturer. Det gir smøret sin
spesielle aromatiske duft så vel
som ren, syrlig og fyldig smak. 

Ant enh: 100x8g 
EPD: 5826045 

Cocio Classic
 

Perfekt til frokost, mellommåltid
eller som tørsteslukker.
Inneholder kun melk, sukker og
kakao, samme fyldige smak som
originalen fra 1951. Holdbarhet: 2
år fra produksjon. Kan lagres i
romtemperatur.

Ant enh: 18x400ml 
EPD: 1831718

Iskaffe Frappucino Coffee 
 

Starbucks Frappuccino Coffee har
en kremaktig konsistens og søt
fyldig smak. En deilig blanding av
Arabicakaffe og kremet melk med
lite fett. Kan oppbevares i rom-
temperatur. Holdbarhet 210 dager
fra produksjon.

Ant enh: 8x250ml 
EPD: 5445499



www.danora.no

23 13 18 00

danora@danora.no

En genuin interesse for mat!
Det åpenbare behovet for nye internasjonale
impulser og en genuin interesse for mat, var
bakgrunnen for etableringen av Danora AS i
1988. Vår forretningsidé har hele tiden vært å
finne nye og spennende trender og utvikle
attraktive konsepter vi kan bringe til markedet.
Med bakgrunn i drift av egne cafeer, som bragte
oss nærmere kundene og ga oss både innsikt
forståelse, har vi i over 30 år drevet markedet
og jobbet med å finne innovative produkter av
høy kvalitet – fra alle verdenshjørner.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.
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http://www.danora.no/
mailto:danora@danora.no
http://www.horecinnkjop.no/


10 % 10 %10 %

10 % 10 %10 %

Grossistdistribuert

Taglio Roman Style Pizzabunn
 

Kongen av Pizzabunner,bakt med
stolhet, tradisjon og med gode
råvarer i fokus.

Ant enh: 12x0,5 
EPD: 5659958

Piazza pesto, mozzarella & tomat
 

Rikelig fylt med pestosaus,
mozzarella,og tomat - en særdeles
god vegetarisk smakskombinasjon.

Ant enh: 33x0,16 
EPD: 5743679

Flatbread 120g
 

Saftig, luftig og mykt brød med
tynn skorpe. Tin-server produkt.
Delikat attraktivt utseende.Kan
brukes til alt.

Ant enh: 50x0,12 
EPD: 5957824

Flatbread 80g m sort oliven
 

Saftig, luftig og mykt brød med
tynn skorpe. Tin-server produkt.
Delikat attraktivt utseende. Kan
brukes til alt.

Ant enh: 75x0,08 
EPD: 5957741

Pastel de Nata
 

Portugals store matstolthet!
Nydelig terte av butterdeig fylt
med karamelliset eggekrem.
Smelter i munnen!

Ant enh: 60x0,06 
EPD: 5365721

Flatbread 80g
 

Saftig, luftig og mykt brød med
tynn skorpe. Tin-server produkt.
Delikat attraktivt utseende. Kan
brukes til alt.

Ant enh: 75x0,08 
EPD: 5957576



www.dunigroup.com

23 30 45 00

kundeservice.no@duni.com

Duni
Duni Group er en av de ledende skaperne av
bærekraftige og innovative konsepter for
dekket bord og take-away. Vi tilbyr høykvalitets
og miljøvennlige produkter, som servietter,
bordduker og stearinlys, i tillegg til emballasje
og pakkesystemer for take-away. Duni Group er
notert på NASDAQ Stockholm.

Med en formålsdrevet organisasjon og
lidenskapelige kolleger streber vi etter å lede
vår bransje mot en verden hvor vi gir mer enn vi
tar for å gjøre alle mennesker i stand til å nyte
god mat, velvære og samhold – både i dag og i
generasjoner fremover. 

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko, Maske,
Norengros og Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022
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15 % 15 %15 %

15 % 15 %15 %

Grossistdistribuert

Box Brick M Pap/Pla brun 500ml
 

Papirskålen er laget av FSC ™ -
sertifisert papp med et plante-
basert PLA bioplastbelegg,
sertifisert industrielt komposter-
bart og kan resirkuleres. Tåler
varm og kalde retter, kan brukes i
mikrobølgeovn. 

Ant enh: 1krtx300stk
EPD: 5928130

Maske: 3375348 Norengros: 443284

Box Brick M Pap/Pla brun 1000ml
 

Papirskålen er laget av FSC ™ -
sertifisert papp med et plante-
basert PLA bioplastbelegg,
sertifisert industrielt komposterbart
og kan resirkuleres. Tåler varm og
kalde retter, kan brukes i mikro-
bølgeovn. 

Ant enh: 1krtx300stk
EPD: 5928155

Maske: 3375346 Norengros: 443272

Box Brick M Pap/Pla brun 750ml
 

Papirskålen er laget av FSC ™ -
sertifisert papp med et plante-
basert PLA bioplastbelegg,
sertifisert industrielt komposter-
bart og kan resirkuleres. Tåler
varm og kalde retter, kan brukes i
mikrobølgeovn. 

Ant enh: 1krtx300stk
EPD: 5928148

Maske: 3375347 Norengros: 443283

Lokk Brick M Rpet gjennomsiktig
 500-1000ml

 
Lokk egnet for art nr 199180,
199181,199182. Laget av
resirkulert gjennomsiktig PET.
Tåler opptil 70 grader.

Ant enh: 1krtx300stk
EPD: 5928197

Maske: 3375349 Norengros: 443287

Serviett Dunisoft 40x40cm 
Fall Beauty

 
Dunisoft serviett i nytt trendy
høstdesign, kan brukes til alle
anledninger. Materialet er mykt,
like myk på begge sider – og kan
med fordel brukes ubrettet, selv
om den kan brettes.

Ant enh: 1krtx360stk
EPD: 6020788

Maske: 3375171 Norengros: 442919

Bestilkkpose tre vokset
Kniv, gaffel, skje

 
Hygienisk bestikkpose fra Biopak
med vokset trebestikk og 2-lags
serviett. Større kniv og gaffel i
bjørk, bestikket er 190mm. Høyt
smeltepunkt på voksen, ingen
smak. FSC sertifisert. 

Ant enh: 1krtx400stk
EPD: 5484886

Maske: 3375350 Norengros: 401705



www.findusfoodservices.no

66 85 40 00

findus.foodservices@no.findus.com

Vi løfter matsvinn opp på agendaen
I samarbeid med Matvett engasjerer vi
politikere, presse, kokker og forbrukere
Vi reduserer svinn i egen verdikjede
gjennom ny teknologi og optimering av
produksjon
Vi donerer overskuddsmat til Matsentralen.
I 2020 ble 90.000 måltider gitt til noen som
trengte det.

Findus Foodservice
Fryst mat har naturlig lang holdbarhet. Bruk
akkurat så mye du trenger, og legg resten
tilbake i fryseren- uten at kvaliteten forringes.
Vi har gjort jobben med å skrelle og kutte, slik
at du kan spare tid og redusere matsvinnet på
ditt kjøkken.

Findus har signert bransjeavtalen for halvering
av matsvinnet innen 2030:

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022
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15 % 15 %15 %

Seigryte Créative m/grønnsaker i
ostesaus, MSC

 
Komplett, nydelig fiskegryte med
hjemmelaget preg, klar på 1-2-3.
Ferdig med en fyldig, god ostesaus
og grønnsaker, bare til å varme
opp. Serveres gjerne med pasta, ris
eller poteter.

15 %

Laksegryte Créative
m/grønnsaker i Thai red curry

saus, ASC
 

En nydelig, kremet laksegryte med
grønnsaker og deilig smak av Thai
Red Curry. Akkurat passe sterk -
bare å varmes opp, ferdig på en-
to-tre! 

15 %15 %

Grossistdistribuert

Grønnsak Fries Nordic Style,
tempura

 
Sprø og smaksrike nordiske
grønnsaker i en unik god batter.
Leveres singelfryste. serveres som
smaksrett, snack m/dipp eller
garnityr.

Ant enh: 3x2 kg 
EPD: 5458005

Sprøbakt Fiskerullade m/tomat
og mozzarella, MSC

 
Sprøbakte fiskerullade 112g er fylt
med en smakfull saus av tomat og
mozzarella. Kan servers med enten
pasta, ris, potet og gode
grønnsaker. Passer ypperlig til
lunsj og middagsretter.

Ant enh: 1x5 kg 
EPD: 5930045

Steakhouse Fries Criss Cross
Potato

 
En pommes frites med delikat criss
cross kutt, oval fasong og en fin gul
farge. Beste sortering - forfritert i
rapsolje - kan stekes både i frityr
og varmluftsovn!

Ant enh: 5x1,2 kg  
EPD: 4958153

Ant enh: 5x1,8 kg  
EPD: 5696836

Ant enh: 5x1,8 kg 
EPD: 5696844

Seigryte Créative m/mango,
bønner, tomat/kokossaus, MSC

 
Seibiter, omgitt av rikelig, deilig
saus med tomat og kokos. Ferdig
på et blunk, bare til å varme opp.
Serveres med ris eller sammen
med brød, flatbrød eller en salat.

Ant enh: 5x1,8 kg  
EPD: 5698006



www.grilstad-foodservice.no

62 33 22 00

foodservice@grilstad.no

Grilstad Foodservice
Tottalleverandør innenfor ferskt kjøtt og
kjøttvarer.

Vi leverer til kjedegrupperinger innen service og
storkjøkkenmarkedet over hele landet.

Vårt mål er å tilby kvalitetsprodukter og vi
ønsker å legge til rette for å gi våre kunder en
enklere og mer inspirerende hverdag. Vi jobber
rett og slett med å skape matglede, hver eneste
dag!

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022
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Grossistdistribuert

Tind vellagret Coppaskinke skivet 
 

Vellagra spekenakke av svin med
ein rund og kraftig smak, framheva
av eit lavt saltinnhald.

Ant enh: 8x0,25kg
EPD: 1624758

10 %

Kylling Teriyaki m/nudler
 

En fyldig nudelrett med kylling.
God smak av både soya og
ingefær. Ferdig og klar til
oppvarming. Sprø grønnsaker og
fint fargespill. 

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5983788

10 %

Kokt skinke skivet 
 

Kvalitetsskinke av norsk svinekjøtt.
Klassikeren på ethvert
frokostbord. I Baguetter, på
Ciabatta og alle andre påsmurte
varianter. 

Ant enh: 1x0,5kg
EPD: 4225199

10 %

Pasta Carbonara
 

Helt ferdig og klar til oppvarming
med bacon, fløte, pepper og pasta
penne av durumhvete, vann og egg!

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5983739

10 %

Bolognesesaus
 

Spesialtilpasset restaurantkvalitet
med de gode smakene! Fyldig
smak med hjemmelaget
konsistens. 21 % storfekjøtt. Bredt
bruksområde, blant annet som
kjøttsaus til lasagne, eller
pastasuas. 

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5820816

10 %

Kremet fiskebase
 

Kokt på fiskekraft, løk, fløte, sitron,
hvitvin og en touch av parmesan.
Er ypperlig å bruke som saus over
fiskefileter, før gratinering, og kan
gjerne toppes med friske urter
eller grønnsaker, julienne eller
lignende. 

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5820923

10 %



www.dybvik.no

90 07 08 10

jakob@bacalao.com

Gjennom tilvirkningen til klippfisk blir
torsken gjenfødt i en renere og en ekstatisk
nytelse
Jakob & Johan Dybvik AS er en familiebedrift
som i dag blir videreført av tredje generasjon
Dybvik. Bedriften holder til midt inne i
Borgundfjorden, på sørsiden av Ålesund på
Sunnmøre, og har produsert klippfisk i snart
100 år. 

I dag er det de er tre brødre som fører arven
videre; Jan Petter, Sindre og Jakob Dybvik.
Bedriften ble startet av deres farfar i 1923, og
de har alle tre vokst opp i bedriften og fikk lære
kunsten av å lage god klippfisk av deres far helt
fra barnsben av. Dette håndverket fører de
videre, og de forsøker hver dag å lage verdens
beste klippfisk.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022
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Bacalaogryte Serveringsklar 2,3kg

Dybvik, 2 x 2,3 kg. En klassisk premiume bacalaogryte med
28% klippfisk. Klar til servering etter tinig og oppvarming. Best
resultat med oppvarming i gastrobakker i ovn.

Ant enh: 2x2kg
EPD: 5698071

8 %

Klippfisk gryteklar serveringsstykker

Dybvik 5 kg singelfryst. Ferdig utvannet og klar til bruk.

Ant enh: 1x5kg 
EPD: 2198331

8 %

Bolinhos tapas klippfiskboller

Dybvik, 4x1 kg frossen. Perfekt som en smårett, til forrett,
tapas eller bare som deilig snacks med dip og salsa. Best
fritert, men kan også varmes i ovn eller panne.

8 %

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 4x1kg 
EPD: 4533626



www.johjohannsonkaffe.no

95 02 27 08

jeanette.ekaas@joh.no

Kampanje
15.aug-15.okt 2022
Green World Økologisk Kaffe
Green World Økologisk Kaffe består av 100%
Arabica-bønner og kjennetegnes ved en mild,
behagelig og rund smak. Arabica-bønnene er
dyrket under ideelle forhold på over tusen
metes høyde, helt uten bruk av sprøytemidler
eller kunstgjødsel.

Green World Økologisk Kaffe er dyrket i
henhold til regelverket for økologisk
produksjon, kontrollert og godkjent av Debio.
Les mer på debio.no.

Green World Økologisk kaffe blir produsert på
Norges miljøvennlige kaffebrenneri som ble
åpnet i 2020. Brenneriet er hovedsakelig
bygget i tre, og drives med 100% fornybar
energi. Du kan lese mer om Norges
miljøvennlige kaffebrenneri på
www.greenworld.no.

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

https://johjohannsonkaffe.no/
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10 %

10 %

10 %

Green World økologisk Proff grovmalt

Green World Kaffe består av utvalgte Arabica-bønner fra Peru
og Honduras og har en mild, behagelig og rund smak. Dyrket i
henhold til regelverket for økologisk produksjon, kontrollert og
godkjent av Debio. Les mer på debio.no. Dyrket av UTZ-
sertifiserte gårder, se ra.org/utz.

Ant enh: 6x600g 
EPD: 5537006

Evergood Dark Roast Proff finmalt 

Evergood Dark Roast består av en blanding av Arabica-bønner,
der vi henter en søtlig syrlighet fra Kenya, mens bønner fra
Colombia bidrar med silkemyk balanse, god fylde og en lang,
elegant ettersmak.

Ant enh: 36x100g
EPD: 5536800

Ardente Lysbrent Espresso

Velbalansert og fruktig espresso med noe syrlighet og smak av
mørk sjokolade og solbær.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 4x1000g 
EPD: 5028907

http://ra.org/utz


www.kiilto.no

48 15 22 47

jan.magne.haabakk@kiilto.com

Kiilto
Merkevaren Antibac® har røtter tilbake til
Vinmonopolet og er 100 år i 2022. Selskapet
Antibac AS ble i 2019 kjøpt opp av det
familieeide selskapet Kiilto. Om du ser etter
førsteklasses løsninger for profesjonell hygiene
finner du det hos oss. Med merkevarene
Antibac® og Kiilto Pro tilbyr vi produkter for
desinfeksjon av hender og overflater, og
kjøkken- og hygieneløsninger. 

Vårt tilbud går utover produkter: vi støtter
kundene våre med tjenester, digitale verktøy og
vår kunnskap, som “Eat safe“-konseptet. Vi
tilbyr Svanemerkede produkter og produkter fra
Kiilto Natura-serien som er laget av
plantebaserte råvarer. Vi i Kiilto ønsker å være
nær våre kunder og det skal være enkelt å
samarbeide med oss. 
Vi er en ansvarlig aktør som har miljø høyt på
agendaen.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Antibac produktene distribueres via Maske,
Norengros og Asko. Kiilto Pro produktene
distribueres via Maske. 

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.kiilto.no/
mailto:jan.magne.haabakk@kiilto.com
http://www.horecainnkjop.no/


Antibac hånddes 
100 ml lommeflaske

 
En unik, alkoholbasert sammen-
setning med dokumentert effekt
mot bakterier, ulike virus og
gjærsopp. For å beskytte huden er
det tilsatt glyserol, et mykgjørende
og fuktighetsgivende middel. 

30 %

Antibac berøringsfri dispenser
Model X alufarget

 
Berøringsfri dispenser med intuitive
indikatorer som viser væskenivå og
batteristyrke. Lyser opp ved
bevegelse nær dispens-eren. Drives
av fire alkaliske C-celle batterier.
Refill 1000ml kjøpes separat. 

40 %

Antibac hånddes flytende 
500 ml pumpeflaske

 
Antibacs originale desinfeksjon gel
med dokumentert effekt på
bakterier, kappekledte virus og
gjærsopp. Inneholder fuktighets-
givende middel. Pumpe for enkel
betjening og minimalt søl. 

30 %

Antibac berøringsfri dispenser
Model X sort

 
Berøringsfri dispenser med
intuitive indikatorer som viser
væskenivå og batteristyrke. Lyser
opp ved bevegelse. Drives av fire
alkaliske C-celle batterier. Refill
1000 ml kjøpes separat. 

40 %

Kiilto Pro flytende
maskinoppvask Restia 10 L 

 
Flytende maskinoppvaskmiddel for
alle vannkvaliteter. Produktet løser
opp fett effektivt, og bryter ned
stivelse og protein. Inneholder
mye kompleksdannende midler og
forhindrer kalk.

10 %

Kiilto Pro Grease foam
 750 ml 

 
Bruksklart, skummende
rengjøringsmiddel for manuell
bearbeiding og fjerning av fett og
fastbrente matrester i ovner,
griller, fettfiltre og ventilatorer. Kan
også brukes på varme overflater.

 10 %

Grossistdistribuert

Ant enh: 16x100ml 
EPD: 4862413

Ant enh: 1x1stk 
Art.nr: 606010

Ant enh: 12x500ml
EPD: 5708789

Ant enh: 1x1stk 
EPD: 5465026

Ant enh: 1x10ltr
Art.nr: 63053

Ant enh: 6x750ml 
Art.nr: 63077



www.kristianiagourmet.no

22 30 77 40

postmaster@kb-as.no

Kristiania Gourmet
Totalleverandør av konditori- og bakevarer til
storhusholdning.

Vi fører et godt utvalg av bake og
konditorivarer. I tillegg fører vi et stort
sortiment av frosne kaker, konditorivarer,
varmretter og bake-off produkter.

Kristiania Gourmet har agenturet for merkene
Panescofood og Grays Bakery. Vi legger stor
vekt på at varene vi fører skal være spesielle for
storhusholdningsmarkedet, og ikke finnes i
butikk. Det er også svært viktig for mange av
våre kunder.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille kampanjevarene via NHO
Reiseliv Innkjøpskjedens netthandel
horecainnkjop.no eller via bestillingssystemene
til Asko. 
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

https://kristianiagourmet.no/
mailto:postmaster@kb-as.no
http://www.horecainnkjop.no/


Grossistdistribuert

Seterbrød Skåret
 

Et smakfullt og godt oppskåret
brød beriket med surdeig av hvete,
havregryn, linfrø, solsikkekjerner,
hirse, og sesamfrø. Tin og server.
75% grovt.

Ant enh: 9x750g 
EPD: 4255386

10 %

Surdeigsbrød Skåret
 

Et stort skåret surdeigsbrød,
velsmakende og godt egnet til
ulike sandwich retter. Passer
utmeket i toastjern. Bakt med
sammalt rug og surdeig av rug. 25
% grovt. Tin og server.

Ant enh: 6x1000g 
EPD: 5835848

10 %

Bygdebrød Skåret
 

Et godt oppskåret brød tilsatt
surdeig av rug og hvete, havregryn
og havrekli. Tin og server. 75 %
grovt.

Ant enh: 9x750g 
EPD: 4255378

10 %

Mockarute uten tilsatt sukker
 

Ferdig delt saftig sjokoladekake
med mye sjokolade smak,
smaksatt med kaffe og toppet med
kokos. Helt uten sukker, søtet med
maltitol. Tin og server.

Ant enh: 32x90g 
EPD: 5698964

10 %

Rundstykker Grove Mix
 

Mix kartong med 2 smakfulle
ekstra grove rundsykker. Det ene
er toppet med Chia og havregryn(
93% grovt), det andre er toppet
med havrekli ( 76% grovt). Tin og
server.

Ant enh: 2x25x60g
EPD: 5863741

10 %

Multi rundstykke med chiafrø
 

Vegansk melfritt rundstykkke laget
på bløtlagte korn. Mettende og
godt, et produkt som passer
perfekt til frokost buffet, til
påsmurt i disk og som vegansk
burgerbrød. Tin og server.

Ant enh: 40x110g
EPD: 5454764

10 %



www.honningas.no
www.purefoodnorway.no

97 70 86 66

bent.kittelsen15@gmail.com

M&D Alt i Ett
Honning AS ble startet opp i 2015. Ansatte i
selskapet har lang fartstid i honning-markedet
med ca 15 år. Honning AS innehar derfor stor
kompetanse i dette markedet. 

Vi har jobbet mot Serbia i ca 12 år, hvor vi har
jevnlig kontakt med våre lokale birøktere. Dette
for å sørge for å ha den beste kvaliteten på
honningen som blir levert det Norske markedet.
Honning AS er veldig konkurransedyktig på pris.

Gode, næringsrike og sunne bakevarer uten
hvetemel.
Hos Pure Food Norway har vi en stor lidenskap
for glutenfri baking og matlaging. 
Vi ønsker å gjøre det enklere å finne gode,
næringsrike og sunne alternativer som er like
gode eller bedre enn bakverk med gluten. 

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.honningas.no/
http://www.purefoodnorway.no/
http://www.horecainnkjop.no/


12 % 15 %12 %

15 % 8 %12 %

Grossistdistribuert

Ekstra grovt Spirebrød
500 g

 
Bakt med brokkolispirer. 36% frø,
8 g kostfiber. Vegan, glutenfri. 
Ferskfryst – Ferdig stekt –
Oppskåret.

Ant enh: 12x500g 
EPD: 4730107

Grove Rundstykker
4 stk 240 g

 
HAMP & CHIA. 7 g kostfiber.
Bakt uten hvetemel, vegan,
glutenfri. Ferskfryst, tin og spis/
eller varm opp.

Ant enh: 10x240g 
EPD: 5467477

Mellomgrovt Chiabrød
500 g

 
Bakt med surdeig. Rikt på kalsium,
6,3 g kostfiber. Lav FODMAP,
vegan, glutenfri. Ferskfryst –
Ferdig stekt – Oppskåret 

Ant enh: 12x500g 
EPD: 4730099

Fine Rundstykker 
4 stk. 240 g

 
Havre & Chia. Bakt uten hvetemel,
lav FODMAP, vegan, glutenfri.
Ferskfryst, tin og spis/ eller varm
opp.

Ant enh: 10x240g  
EPD: 5467329

Akasiehonning Serbia
300 g

 
Eneste 100% Akasiehonning fra
Europa. Svært god konsistens og
smak.

Ant enh: 12x300g 
EPD: 4782371

Akasiehonning kuvert
15 g x 35 stk

 
100% ren akasiehonning i kuvert.
Honning med svært høy kvalitet -
Serbisk.

Ant enh: 3x525g 
EPD: 5108097



www.millsproffpartner.no

22 80 86 00

millsproffpartner@mills.no

For deg med mat som yrke
Mills Storhusholdningsavdeling er en av de
mest betydningsfulle matleverandørene på det
profesjonelle storhusholdningsmarkedet her i
landet og har vært det i generasjoner. Mills
Proff Partner skal være ledende både når det
gjelder: fagkunnskap, nytenkning og
konseptutvikling. Vi står selvsagt til tjeneste
både med produktinformasjon, resepttips eller
spesielle tiltrettelagte aktiviteter på ditt
serveringssted. 

Det store produktutvalget presenteres under
kjente merkevarer som: Melange, Mills, Delikat,
Plantego', Soft Flora og Vita  Hjertego'. Felles
for alle produktene er at de kan hjelpe deg med
å skape sunn matglede i ditt kjøkken og for dine
gjester. Du finner ytterlig informasjon på vår
nettside, men nøl ikke med å ta kontakt dersom
du savner svar på dine spørsmål!

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplyse om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

mailto:millsproffpartner@mills.no
http://www.horecainnkjop.no/


10 % 10 %10 %

10 % 10 %

Plantego' Byggrynsalat
 

Plantego Byggrynsalat er en
smakfull salat basert på byggryn.
For god smak er det tilsatt gul og
rød paprika, gulrot og kapers.
Vegansk.

10 %

Grossistdistribuert

Plantego' Asiatisk salat
 

En frisk og spicy salat som gjør det
lett å servere mer grønnsaker.
Salaten inneholder proteinrik
quinoa, og knasende grønnsaker
som strimlet gulrot, brokkolistilk,
knutekål og rettich. Smaksatt med
en asiatisk soya- og vinaigrette. 

Ant enh: 3x1,5 kg 
EPD: 5565627

Plantego' Quinoasalat
 

Vi har smaksatt sunn nordisk
rapsolje med sitronjuice, ingefær
og litt chili. Den friske marinaden
er tilsatt Quinoa, sprø biter av rød
paprika og purre. Til slutt har vi gitt
det hele en lekker gul farge av
gurkemeie.

Ant enh: 3x1,5 kg 
EPD: 5565668

Plantego' Bønnesalat
 

Middelhavssalat med bønner,
kikerter, mais, gulrot, oliven og
purre. Avrundet med rapsolje
smaksatt med urter og hvitløk.
Velegnet til både kjøtt og fisk eller i
salatbuffeten. Dette produktet er
vegansk.

Ant enh: 3x1,5 kg 
EPD: 5565643

Plantego' Bulgursalat
 

Plantego’ Bulgursalat er utviklet
med ett mål for øye; nemlig å
hjelpe deg til å servere dine gjester
en salat med spennende og god
smak. Vegansk.

Ant enh: 3x1,5 kg  
EPD: 5565684

Plantego' Bygg- og BønneSalat 
 

Med smak av cherry pepper,
appelsin og spisskummen passer
den supert sammen med fisk eller
kylling. Like god kald som raskt
oppvarmet. Dette produktet er
vegansk.

Ant enh: 3x1,5 kg 
EPD: 5565726

Ant enh: 3x1,5 kg 
EPD: 5565700



www.norrek.no

33 16 54 00

salg@norrek.no

Kampanje
15.aug-15.okt 2022
Forleng sommeren med frukt og bær fra
NORREK DYPFRYS AS

De fleste bær inneholder mye fiber, vitaminer
og mineraler og ikke minst er de en stor kilde til
antioksidanter. Hurtig nedfrysing kort tid etter
innhøsting bremser tapet av viktige vitaminer
og mineraler og gir sunne og gode produkter
helt uten konserveringsmidler. Vi kan trygt si at
våre produkter gir god næring og
helsebringende gevinst. Ha et lite lager i
fryseren og du kan nyte av dem når som helst –
uansett årstid.
Smoothies er enkelt å lage og smaker like godt
på vinteren som på sommeren.
Kjør frukt og bær i en blender kun tilsatt litt
juice eller yoghurt, og du har en vitaminbombe
til frokostbuféen, som ren næringsdrikk i
institusjon eller bare som en herlig forfriskning!
Du trenger ingen isbiter, da bærene blendes
rett fra fryst tilstand.

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.norrek.no/
mailto:salg@norrek.no
http://www.horecainnkjop.no/


Smoothie jordbær og banan 

Denne klassikeren er vår absolutt bestselger og populær hos
både store og små. 
Nydelig søt og forfriskende.

Ant enh: Krt 12 kg, 15 poser á 800g
EPD: 1415819

8 %

Blåbær 

Dette bæret er noe av det sunneste du kan spise! Det er fullt av
antioksidanter, vitaminer, sink og kostfiber. Spis dem som de
er, til is eller krem, lag saft eller marmelade eller en herlig
blåbærpai!

Ant enh: Krt 5 kg, 2 poser á 2,5kg
EPD: 919332

8 %

Smoothie med ananas, mango og banan

Søt og forfriskende smoothie laget på eksotiske frukter.

8 %

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: Krt 12 kg, 15 poser á 800g
EPD: 1415827



www.norturaproff.no

95 51 85 00

proff@nortura.no

Offensiv og innovativ
Vi er her for å bistå våre kunder med å tilby de
beste råvarene som finnes på det norske
markedet. Vi strekker oss langt for å tilby det
unike, det trygge og ikke minst den beste
kvaliteten på alle våre varer. Hos oss kan du
bestille alt av kjøtt- og eggprodukter. Det gjør
det også enklere å planlegge menyen. Med våre
kvalitetsprodukter håper vi å inspirere deg til å
lage alle tiders mat!
Foruten å ha noen av landets fremste
merkevarer Gilde og Prior på menyen, tilbyr
Nortura PROFF også en rekke spesialprodukter,
som blant annet Tronfjell velhengt spekeskinke
og andre produkter med lokal tilknytning. Som
kunde av Nortura PROFF skal du aldri være i tvil
om kvaliteten. Vår produktpolitikk sørger for
jevn leveranse og trygg kvalitet over hele
landet. Mattrygghet er alfa og omega for
Nortura - og ivaretas gjennom hele verdikjeden

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.norturaproff.no/
mailto:proff@nortura.no
http://www.horecainnkjop.no/


10 %

Ajour Thaigryte, fersk
 

En velsmakende og litt krydret
vegetarisk gryte med kokosmelk,
paprika, edamame, vannkastanjer
og purreløk. Bruk den også gjerne
som en base og tilsett kylling eller
svinekjøtt i halvparten. Da har du
begge alternativer på menyen.

10 %10 %

Ajour Thaigryte, fryst
 

En velsmakende og litt krydret
vegetarisk gryte med kokosmelk,
paprika, edamame, vannkastanjer
og purreløk. Bruk den også gjerne
som en base og tilsett kylling eller
svinekjøtt i halvparten. Da har du
begge alternativer på menyen.

10 % 10 %10 %

Grossistdistribuert

Ajour lys lapskaus, fersk
 

Tradisjonell, lys lapskaus med
potet, saltet svinekjøtt og
rotgrønnsaker. Fiks, ferdig - skal
bare varmes opp. Produsert i
Norge med norske kjøttråvarer.

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5397815

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5975651

Ajour lys lapskaus, fryst
 

Tradisjonell, lys lapskaus med
potet, saltet svinekjøtt og
rotgrønnsaker. Fiks, ferdig - skal
bare varmes opp. Produsert i
Norge med norske kjøttråvarer.

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5620109

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5976576

Prior hotwings fritert, fryst
 

Favoritten fra 90 tallet er tilbake!
Masse god smak og enkelt å
servere. Tilberedes fra fryst
tilstand sa her trenger du bare ta
ut det du trenger.

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 4559878

Prior kardemommevaffel, fryst
 

Hvem kan vel motstå en vaffel?
Disse vaflene er supre, ferdig stekt
og her kan du ta ut det du trenger.
Perfekt for å minimere matsvinn!

Ant enh: 1x2,5kg  
EPD: 1463819



www.orklafoods-ooh.no

22 54 40 00

Kontakt distriktsansvarlig

Enkelt og godt!
Vi er stolte av våre plantebaserte produkter fra
NATURLI`. Både Nuggets og Chick Free er
digge plantebaserte produkter som smaker
skikkelig godt, de er enkle å tilberede, og
servere til mange. 

TORO har en hel serie med fromasjer i
langform. De er enkle å tine og kan serveres til
mange. Sett gjerne din egen signatur på
fromasjen i form av saus, frukt og bær. Prøv
TORO Skogsbær- og vaniljefromasj, men ta
også en titt i vår produktkatalog for flere
smaksvarianter. 

Våre lokale distriktsansvarlige har solid erfaring
og kompetanse. Mange har selv erfaring fra
kokkeyrket og alle vet hva som kreves for å
sikre god og lønnsom drift på ditt serverings-
sted, skape vekst og gode matopplevelser!

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.orklafoods-ooh.no/
https://www.orklafoods-ooh.no/kontakt/
https://produktkatalog.orklafoods.no/storhusholdning/produktkatalog/
http://www.horecainnkjop.no/


10 %

10 %

10 %

NATURLI` Nuggets 23 kg

Skikkelig digge, plantebaserte nuggets, basert på erteprotein.
Crunchy på utsiden, saftig inni. 100% plantebasert. Utviklet og
produsert i Norge.

Ant enh: Krt à 5,0 kg, 217 stk
EPD: 5658737

TORO Skogsbær- Vanilje fromasj 8 x 1,5 l

Fromasj i langform med frisk smak av skogsbær og ekte vanilje.
En langform gir ca. 15 porsjoner. Konditorpreg og fløyelsmyk
konsistens. Enkel å tilberede og sette sin egen signatur på.
Stabil og egner seg godt på buffet.

Ant enh: Krt à 8 langformer à 1,5 l
EPD: 5120613

NATURLI` Chick free 3 kg

Ertebasert kyllingerstatning. Et plantebasert alternativ som kan
erstatte alt du tradisjonelt ville brukt kyllingbiter til. Løs fryst i
kartong- enkelt å porsjonere. Etterligning av kyllingbiter både i
konsistens og utseende. Lett å smaksette og krydre som du vil.
100 % Plantebasert.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: Krt à 3,0 kg
EPD: 5990718



www.q-meieriene.no

90 70 50 32

veronica.sundby@kavli.no

Q Meieriene
Hos utfordreren Q er DU sjefen. Vi lever av å
lytte til dine brutalt ærlige tilbakemeldinger,
fordi vi tror at det alltid finnes bedre måter å
gjøre ting sammen på. Sammen med dere
skaper vi de beste smaksopplevelsene og de
smarteste løsningene.

Hver gang du kjøper noe fra Q og Kavli, gjør du
samtidig en god handling! Q-Meieriene eies av
Kavlifondet, som deler ut hele overskuddet til
allmennyttige formål innenfor forskning, kultur
og humanitært arbeid.

Klimapositiv2030. Vi elsker å utfordre. Derfor
har vi satt i gang den største klima-og miljø-
oppgraderingen i selskapets historie, med mål
om å bli klimapositiv allerede innen 2030.
Dette er en lang og krevende vei å gå, men vi er
i gang!

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

https://www.q-meieriene.no/
mailto:veronica.sundby@kavli.no
http://www.horecainnkjop.no/


10 %

10 %

10 %

Creme Fraiche 35% 2,5kg Q

Creme Fraiche er det kokestabile alternativet til seterrømme.
Perfekt i gryter og sauser og ikke minst i dressinger.

Ant enh: 1x2,5kg 
EPD: 2474948

Seterrømme 35% 2,5kg Q

Seterrømme med 38 % fett. Skikkelig rømme med akkurat
passelig syrlighet.

Ant enh: 1x2,5kg
EPD: 2474989

Lettrømme 18% 2,5kg Q

Syrlig og god Lettrømme med 18 % fett. 
Perfekt til taco!

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 1x2,5kg
EPD: 2474955



www.santamariaworld.com/no/foodservice

67 55 52 80

foodservice@santamaria.no

Vi er opptatt av en ting: smak!
Alt dreier seg om smak. Vi vil utfordre deg til å
prøve nye smaker og inspirere deg til å sette
nye spennende retter på menyen. Santa Maria
har derfor utviklet konsepter som handler om
smarte snarveier som hjelper deg å tilby nye,
spennende smaksopplevelser og samtidig
videreutvikle din virksomhet på en positiv måte. 

Vår erfaring med, og nysgjerrighet på, smak og
smakssetting hjelper oss å matche smaker på
nye og innovative måter. Denne kunnskapen
deler vi med deg slik at vi sammen kan utvikle
nye idéer for å fornye ditt kjøkken. Les mer om
våre konsepter på vår nettside.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko, Carl Evensen,
Gilberg og Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.santamariaworld.com/no/foodservice
mailto:foodservice@santamaria.no
http://www.horecainnkjop.no/


8 %

8 %

8 %

Tortilla Carrot 10” (25 cm)

Ekstra myke tortillaer som inneholder hele 31% gulrøtter. Det
er gulrøttene som gir den friske og appetittvekkende fargen,
helt naturlig, og smaken er mild og søt. Tortillaen har en
fleksibel og sterk tekstur som er lett å jobbe med. Den
sprekker ikke, og bidrar derfor til mindre svinn. Bruk den i alle
slags tacoer, quesadillas og wraps, eller som en fritert
tacobowl til salat. Tortillaen er et perfekt verktøy for deg som
vil lage bærbar, sunn og spennende mat. 

Ant enh: 8x620g
EPD: 5802087

Salsa Chunky Medium

Chunky Salsa Medium har hele 81% tomat, og er helt uten
tilsatt sukker. Medium salsa med store biter av ferske tomater,
chili, jalapeño og løk. Passer til meksikansk mat, som tilbehør
til kjøtt og fisk, eller som fyldig saus til hamburgere eller i
gryteretter. Bruk den slik den er, eller som base til din
egenkomponerte salsa. 

Ant enh: 2x3700g 
EPD: 4266375

Taco Orginal Spice Mix

Taco-krydderblanding med velbalansert smak av
spisskummen, hvitløk, paprika og oregano. Den klassiske
tacosmaken fra Santa Maria med lite salt og sukker, bare
masse god smak. Taco passer perfekt på alle ukens dager, og
tilfør tacosmak på mer enn kjøttdeig. Krydre grønnsaker,
kikerter eller kylling til salatbaren, inkluder i tomatsuppen,
eller lag dressing med rømme, majones, olje og lime. 

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 6x532g
EPD: 4827721



www.vestfoldfugl.no

61 18 91 40

kontaktinfo salgsapparat

Vestfold Fugl
Vår ekstreme passion for god og sunn mat,
kombinert med innovasjon og fleksibilitet
vektlegges særlig i den daglige driften.

Vestfold Fugl har posisjonert seg i markedet
som en kvalitetsbevisst, innovativ aktør som
utfordrer produktsortiment og posisjoner, og
leverer kylling til enhver anledning. Vårt fokus
på dyrevelferd og dekking a kyllingens naturlige
adferdsbehov skal alltid kombineres med en
kontinuerlig søken etter mer klimasmarte
måter å drive på- der alt kjøtt på kyllingen skal
benyttes til mat og dyrefor, alt avfall skal
resirkuleres og fokuset på fornybare- og
energisparende tiltal er høyest på dagsorden.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.vestfoldfugl.no/
https://www.denstoltehane.no/foodservice/kontakt-oss/
http://www.horecainnkjop.no/


10 %

10 %

15 %

Kyllingkarbonader 85gr

Saftige og smakfulle kylling karbonader a 85g, Fryst i pose. 
Bytt til karbonader av kylling i dag og reduser ditt fotavtrykk.

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5923958

Nuggets kylling Premium

Cripy og saftig kyllingnuggets av kyllingfilet. Singelfryst. 
Et signalprodukt.

Ant enh: 2x2,5kg
EPD: 4337085

Kjøttdeig av kylling porsjonsfryst

Kjøttdeig av kylling fryst inn i praktiske porsjonsenheter for
enklere tining og håndtering. Spar kost og reduser
ditt matkarbonavtrykk ved å bytte til kyllingkjøttdeig i dag. Kan
brukes som et mer bærekraftig alternativ til storfekjøttdeig.
Selskreven til taco, gryteretter, kyllingboller etc.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 4x2,5kg
EPD: 5440151



www.anticimex.no

95 43 85 13

jessica.andersson@anticimex.no

Kampanje
15.aug-15.okt 2022
Anticimex
Din samarbeidspartner innen skadedyrkontroll
og mattrygghet. Vi har kombinert vår kunnskap
om skadedyr med nyskapende teknologi for å
skape et effektivt, forebyggende og unikt
program kalt Anticimex Smart. Ved hjelp av
digitale feller, sensorer og kameraer
kontrolleres aktiviteten av rotter og mus 24
timer i døgnet uten bruk av gift. 
Anticimex sin skadedyrkontroll kombinerer
grundige inspeksjoner for å avdekke tegn på
aktivitet og forhold som kan medføre risiko for
inntrekk og etablering av skadedyr, sammen
med sikring av bygget som hindrer at
skadedyrene tar seg inn og deretter overvåker
vi din virksomhet 24/7 med detektorer og feller
som gjør at vi kan agere effektivt på et mulig
skadedyrproblem. 
Vi har over 300 ansatte fordelt på 18 kontorer i
5 regioner over hele landet - alltid nær deg!

Kontakt

Hva kan du gjøre for å forebygge at gnagere
trekker inn på høsten?
Hvordan forhindre kostbare problemer før
de oppstår?

Befaring med tiltaksplan

Kontakt oss i dag for
befaring med gratis
tiltaksplan! 

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

Før kr. 2500

http://www.anticimex.no/
mailto:jessica.andersson@anticimex.no


Inspeksjon

Regelmessige og grundige inspeksjoner er en forutsetning for
god skadedyrkontroll. Formålet er å avdekke tegn til aktivitet
av skadedyr siden forrige inspeksjon, samt avdekke forhold
som kan medføre risiko for inntrekk og etablering av skadedyr
hos din virksomhet. Observasjoner og avvik dokumenteres i
form av en elektronisk rapport som sendes til deg når besøket
avsluttes.

Overvåkning

Vi utplasserer detektorer og feller for effektiv deteksjon og
fangst av skadedyr. Våre unike Smart-enheter er laget for
24/7- overvåkning og fangst, noe som gir oss en bedre
mulighet til å kunne analysere og agere effektivt på et mulig
skadedyrproblem sammenlignet med bruk av tradisjonelle
feller og detektorer.

Sikring

Et viktig forebyggende element når det gjelder skadedyr er å
forsøke å hindre dyrene fra å ta seg inn i bygninger. Våre
inspeksjoner fokuserer derfor på å avdekke bygningsmessige
mangler som kan medføre risiko for dette. Anbefalte
sikringstiltak beskrives i våre rapporter og du vil få tilbud om
utbedring av oss.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Direktedistribuert



www.bamastorkjokken.no

22 72 70 70

hallo@bama.no

BAMA Storkjøkken
Vi er riktignok den største leverandøren av frukt
og grønt i Norge, men vi anstrenger oss
kontinuerlig for å være tilgjengelig og gi ekstra
god service.

Gjennom merkenavnet Køltzow har også andre
varegrupper som sjømat, vilt, ferskt kjøtt og
kylling tatt en økende del av omsetningen.

Vi ønsker å vise at vi både har et stort hjerte og
en stor hjerne. Med hjerte mener vi at vi har
lidenskap for jobben vår, for gode råvarer og for
de som skal gi råvarene et godt hjem. Med
hjerne mener vi at vi alltid skal suge til oss mest
mulig kunnskap og kompetanse, for så å dele
den broderlig med våre venner. Vi skal ansette
de dyktigste folkene og vi skal være den
smarteste i klassen når det gjelder å tiltrette-
legge og skreddersy løsninger for hver eneste
av dere.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via BAMA Storkjøkken.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no .  
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.bamastorkjokken.no/
mailto:hallo@bama.no
http://www.horecainnkjop.no/


Direktedistribuert

Sommerkål 
 

Norsk sommerkål fra våre lokale
produsenter.

Ant enh: 1x9kg 
Varenr: 3401-82

10 %

Mandelpotetpurè med brunoise
 

Det beste av det beste - en
mandelpotetpuré laget av
mandelpoteter, melk og smør med
grønnsaksbrunoise. Grønnsakene
består av gulrot, brokkoli og
pastinakk. Passer perfekt som
tilbehør til alt av fisk, kylling, og
kjøtt.

Ant enh: 1x88po/ks 
Varenr: 6583-29

10 %

Bondens grønnsaksmix
 

Tilbered Bondens grønnsaksmix i
ovn med litt olje og krydder etter
eget ønske. Passer som tilbehør til
både kjøtt, fisk og kylling. 

Ant enh: 1x6po/ks 
Varenr: 6702-34

10 %

Kylling Demi Glace Salsus 1 L
 

Langtidskokt av kyllingbein, løk,
gulrot, selleri, estragon, rosmarin,
laurbær og timian. 100 % naturlig
og kokt på hovedsakelig norske
råvarer.

Ant enh: 1x6stk  
Varenr: 8770-06

10 %

Kyllinglår Confit Timian & Hvitløk
 

Premium kyllinglår med timian og
hvitløk fra Ytterøya innerst i
Trondheimsfjorden. Ytterøykylling
samarbeider med 21 lokale
bønder, alle med lang erfaring. Alle
bøndene har ett felles mål – å
levere de beste råvarene.

Ant enh: 1x5,3kg/ks 
Varenr: 8572-77

10 %

Bacalao Clasico 2,5 kg
 

Bacalao Classico klar til bruk, hver
pose er 2,5 kg.

Ant enh: 2x2,5kg 
Varenr: 8354-90

10 %



www.diplom-is.no

02001

firmapost@diplom-is.no

Diplom-Is
Diplom-Is er smaken av de nære tingene du
elsker mest. Sommer og sol, gode minner, fine
øyeblikk og nye opplevelser. La oss sørge for å
strekke sesongen og skape iskremglede
gjennom hele året! 

Med kvalitetsprodukter fra Diplom-Is kan du
være trygg på å gi kundene de beste søte
fristelsene, enten det er softis, milkshake,
kuleis eller dessert som står på menyen. 

Vi hjelper gjerne med inspirasjon og oppskrifter
slik at du kan tilby akkurat det kundene dine
ønsker.

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Diplom-Is.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.diplom-is.no/
mailto:firmapost@diplom-is.no
http://www.horecainnkjop.no/


Milkshake-Miks 2,0lx65stk
 

Milkshakemiks med vaniljesmak.
Frossen. Det perfekte helår-
produktet! Variere tilbudet med
ulike smaker og toppinger for å
tilpasse sesongen. Med milkshake-
mix får du alltid den beste smaken
og en fyldig milkshake. 

15 % 15 %15 %

Pepperkakesaus
 

Med Pepperkakesaus har du det
perfekte produktet for å strekke
sesongen, både for milkshake,
kuleis, softis og dessert. Her er
mulighetene mange. En klassisk
krydret smak av kanel, karde-
momme, ingefær, muskat og
nellik.

15 % 15 %15 %

Direktedistribuert

Ant enh: 6x2ltr
Varenr: 3790

Softis-Miks 2,0lx65stk
 

Softismiks med vaniljesmak.
Frossen. Softismiks med vanilje-
smak. Ekstra lang holdbarhet.
Fyldig og fløyelsmyk softis som
kundene kommer tilbake for å
spise. Vi tilbyr både aseptisk og
frossen milkshake.

Ant enh: 6x2ltr 
Varenr: 3560

Softis-Miks Aseptisk 5,0l
 

 Vi tilbyr både aseptisk og frossen
milkshake.

Ant enh: 1x5ltr 
Varenr: 3650

Ant enh: 1x0,9ltr 
Varenr: 6689

Diplom-Is Sjokoladesaus 0,8ltr

En fristende sjokoladetopping som
passer utmerket til alle typer
iskrem, milkshake og desserter

Ant enh: 1x0,8ltr 
Varenr: 6401

Diplom-Is Jordbærsaus
 

En klassiker med deilig smak av
jordbær, som passer utmerket til
alle typer iskrem, milkshake og
desserter. 

Ant enh: 1x0,8ltr 
Varenr: 6400



www.engrosfrukt.no

22 88 68 50

bestilling@eugen.as

Kampanje
15.aug-15.okt 2022
Engrosfrukt -Din landsdekkende leverandør
av fersk frukt og grønt 
Engrosfrukt jobber for at alle kunder skal
oppleve høy service, god oppfølging og
tilfredsstillende leveranser. Vi er en
samarbeidspartner for våre kunder – ikke bare
en leverandør. Våre fornøyde kunder er vårt
viktigste kvalitetsbevis.

Vi er fleksible og tilpasningsdyktige, og vi
strekker oss langt for å tilfredsstille våre
kunders behov og ønsker.

Ta gjerne kontakt for mer info eller en
uforpliktende prat!

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Engrosfrukt.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.engrosfrukt.no/
mailto:bestilling@eugen.as
http://www.horecainnkjop.no/


10 % 10 %

10 % 10 %10 %

Direktedistribuert

Melonmiks med skall 
 

Her får du en flott variasjon av
meloner i sesong. Ferdigkuttet i
flotte smaksbiter med skall, som
egner seg på alt fra frokostbuffet til
en ost- og spekemattallerken. 

Ant enh: 1x2 kg 
Varenr: 211802

Blomkålsris fra Huseby 
 

Blomkålsris er en super erstatning
til ris om man ønsker et lav-karbo
alternativ eller bare ønsker å øke
andelen grønnsaker i en rett. Ellers
er den et meget godt komplement
til klassikere som Risotto eller
Couscous. 

Ant enh: 1x1 kg 
Varenr: 410403

Mean Green Smoothie 
 

Føler du deg slapp om morgenen og
trenger en energiboost? Da er denne
smoothien med mango, eple, agurk,
sitron og spirulina midt i blinken for
deg! Den metter godt og gir deg
energien kroppen din trenger i en
stressende jobbhverdag. 

Ant enh: 6x250 ml
Varenr: 751808

Brokkoliris fra Huseby 
 

Brokkoliris er et flott produkt som
åpner for bruk av hele råvaren.
Denne kan du f eks blande inn i en
potetsalat eller ett potetstomp for
et sunnere, bedre og grønnere
alternativ. Kan godt kombineres
med Blomkålsris.

Ant enh: 1x1 kg 
Varenr: 410610

Recharge Juice 
 

Frisk og sunn juice med eple,
pære, agurk, lime og mynte. Har en
perfekt blanding av sødme og
syrlighet. Mynten gir juicen en
deilig ettersmak. Den perfekte
juicen for varmere dager. 

Ant enh: 6x250 ml
Varenr: 751645

Red Mango Juice 
 

Søte, modne mango trenger lite
hjelp i smoothie-avdelingen. Vi
blandet vår med appelsin, ingefær
og rødbete. Det er en kjærkommen
pick-up om morgenen, men også
et godt dessertalternativ etter
middagen. 

Ant enh: 6x250 ml
Varenr: 751641

10 %



www.norengros.no

22 66 62 20

nebackoffice@norengros.no

Kampanje
15.aug-15.okt 2022
Norengros
Norengros tilbyr det beste produktutvalg av
nonfood produkter i Norge. Alt fra borddekking
og kantinetilbehør til tørkesystemer, avfalls-
håndering og renhold. Våre leverandører er de
største og de beste, og gjør oss i stand til å
levere en førsteklasses løsning der du kan
velge mellom velkjente merkevarer og pris-
gunstige alternativer. Norengros er en
landsdekkende kjede bestående av 13 bedrifter
med lokale eiere, med 38 engrosbutikker. Vår
logistikkløsning basert på lokale fullsortiments-
lagre gir unik tilgjengelighet og hurtig
distribusjon til alle våre kunder. Det innebærer
at vi skal bruke all vår kunnskap og innsats på å
hjelpe deg med å finne de beste produktene og
løsningene for din virksomhet. Norengros
ønsker å være en støttespiller i alle ledd- det er
detaljene som avgjør.

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Norengros.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til Norengros. 
 Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.norengros.no/
mailto:nebackoffice@norengros.no
http://www.horecainnkjop.no/


Direktedistribuert

10 %

Lysholder glass 40x83mm flake
frostet krt a 4 stk

 
Lysestake for kubbelys 7 cm i
diameter i frostet glass. Kan
vaskes. Tåler oppvask og er
matvennlig. Et bærekraftig valg da
produktene er laget for å brukes og
gjenbrukes over lang tid.

25 %

Lysholder LED Ø84x100mm
globe frostet krt a 4 stk

 
Frostet rund lysholder for LED-
plugg. Kan brukes som LED-holder
på en overflate, eller hengende
hvis den brukes sammen med
opphengsstativ (selges separat). 

25 %

Vase glass 65x80mm drop frostet
krt a 4 stk   

Vase i frostet glass for en eller
noen få blomster/grønne
dekorasjoner. Kan vaskes. Høy-
kvalitetsprodukter laget av
eksklusive materialer.  Tåler
oppvask og er matvennlig. 

25 %

Lysholder glass 75x55mm blink
frostet krt a 4 stk

 
Holder for små LED lys og telys i
frostet glass. Kan også fungere
som en beholder. Tåler oppvask og
er matvennlig. Et bærekraftig valg
da produktene er laget for å brukes
og gjenbrukes over lang tid..

25 %

Menyholder glass 45x60mm
droplet frostet krt a 6 stk

 
Menyholder i frostet glass. Kan
vaskes. Tåler oppvask og er
matvennlig. Et bærekraftig
valg da produktene er laget for å
brukes og gjenbrukes over lang tid.

25 %

Serv Dunisoft 40cm velvet lake  ,
6 pk a 60 stk      

 
Den myke Airlaid servietten kan
brukes til alle anledninger.
Kvaliteten på materialet gjør at
gjestene føler seg verdsatt.
Servietten egner seg godt til å
brette.

Ant enh: 1x1krt 
Varenr: 383556

Ant enh: 1x1krt 
Varenr: 439047

Ant enh: 1x1krt  
Varenr: 437099

Ant enh: 1x1krt 
Varenr: 439053

Ant enh: 1x1krt 
Varenr: 439092

Ant enh: 1x1krt 
Varenr: 439054



www.tinehandel.no

51 37 15 13

kundeservice@tine.no

TINE®
Sensommer og tidlig høst innbyr til kos og
lange, herlige måltider. TINE® har produktene
du trenger for å gi dine gjester spennende
matopplevelser og gode måltidsminner.

Ost spiller en viktig rolle i mange av sesongens
retter. La ulike oster heve smaken på dine
sandwicher, pizzaer, pastaretter, supper, gryter
og desserter! 

TINEs store utvalg av kvalitetsprodukter hjelper
deg med å sette opp en variert og fristende
høstmeny, og akkurat nå er det penger å spare
på seks utvalgte kampanjeprodukter. 

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via TINE®

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.tinehandel.no/
mailto:kundeservice@tine.no
https://horecainnkjop.no/


106,20 pr.kg 124,58 pr.kg112,84 pr.kg

 142,57 pr.kg 11,92 pr.stk.194,55 pr.kg

Direktedistribuert

Norvegia® 27% Hotellbrett 600g
 

Norvegia® er en mild, lett syrlig og
aromatisk ost, med gode smelte-
egenskaper. Den er klassiker som
pålegg på brød og knekkebrød -
alene, eller sammen med skinke,
paprika eller marmelade. 

Ant enh: 5x600g
Varenr: 1495

Jarlsberg® 27% hotellbrett 600g

Jarlsberg® har en fyldig, litt søtlig
og nøttaktig smak, og store, runde
hull. Osten nytes av ostekjennere
og livsnytere verden over. 

Ant enh: 5x600g
Varenr: 1496

Norvegia® 27% Storskive 550g
 

Norvegia® er en mild, lett syrlig og
aromatisk ost, med gode
smelteegenskaper. Norvegia®
storskive har ekstra lange skiver,
og passer godt til baguetter. 

Ant enh: 6x550g
Varenr: 1480

Brie Révérend 1,2kg
 

Brie Révérend har kremaktig
konsistens og en mild, fyldig og
behagelig ettersmak. Den egner
seg godt til ostefat, som snacks
eller dessert. Smaker utmerket
sammen med jordbær og kiwi. 

Ant enh: 3x1,2kg
Varenr: 4706

Litago® Sjokolademelk 0,5ltr
 

Litago® er en serie melkebaserte
drikker for nytelse og kos. Litago®
Sjokolademelk har en mild og god
smak som passer i alle
aldersgrupper. 

Ant enh: 10x0,5ltr
Varenr: 262

Dovre Brie Pepper 2kg
 

Dovre Norsk Brie Pepper er en mild
brie med hel grønn pepper. Osten
har blitt premiert med sølvmedalje
under Oste-VM to år på rad, senest
i Bergamo i oktober 2019. 

Ant enh: 1x2kg
Varenr: 2061



www.tinehandel.no

51 37 15 13

kundeservice@tine.no

FREMAT® fra TINE®
Gjennom FREMAT® har du tilgang til et utvidet
sortiment fra TINE®, og du har derfor mye å
velge i når du skal tilby dine gjester drikke til
maten. 

Du kan bestille kvalitetsbrus med lange
tradisjoner fra Den Lille Brusfabrikken og få det
levert til deg med TINE®-bilen, sammen med
meieriproduktene. 

Vi tilbyr også en rekke kaffeprodukter fra JDE,
blant annet Krone Kaffe, som er en prisgunstig
kvalitetskaffe fremstilt av 100 % arabicabønner
fra noen av verdens fremste kaffeland. 

Kampanje
15.aug-15.okt 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via TINE®

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 15.aug-15.okt 2022

http://www.tinehandel.no/
mailto:kundeservice@tine.no
https://horecainnkjop.no/


116,06 kg 12,86 stk144,86 kg

12,86 stk 14,17 stk12,55 stk

Direktedistribuert

500g Krone Kaffe Grov
 

Krone Kaffe grov er en blanding av
100% arabicabønner, fra noen av
verdens fremste kaffeland. Kaffen
har en fyldig og rund smak med en
behagelig ettersmak, og passer i
de fleste anledninger! 

Ant enh: 15x500g 
Varenr: 90004

0,5l Asina
 

Forfriskende appelsinbrus med
hele 8% appelsinråsaft. Asina har
eksistert siden 1948. 

Ant enh: 24x0,5ltr
Varenr: 5634

500g Friele Øko Fairtrade
 

Meget velsmakende kaffe fra Sør-
og Mellom-Amerika, laget av
Fairtrade sertifiserte og økologisk
dyrkede kaffebønner. Frisk, rund
og medium mørkbrent kaffe. 

Ant enh: 12x500g
Varenr: 90009

0,5l Asina u/tilsatt sukker
 

En herlig forfriskende
appelsinbrus, uten tilsatt sukker. 

Ant enh: 24x0,5ltr
Varenr: 5635

0,5l Flux Soda
 

Flux Soda er en fruktbrus med hint
av vanilje, og er den aller mest
populære smaken fra Den lille
brusfabrikken. 

Ant enh: 24x0,5ltr 
Varenr: 5655

0,5l RC Cola
 

RC Cola er et amerikansk ikon, og
selges i dag i 46 land verden over.

Ant enh: 24x0,5ltr
Varenr: 6394



Som innkjøper vet du at bak enhver bestilling er
det en omfattende prosess. NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
gjør den prosessen enklere, mindre
ressurskrevende og mer effektiv for deg. 

I vår netthandel kan du samle produktene fra
alle dine leverandører på ett sted. Dermed får
alle i din bedrift som skal bestille noe, direkte
tilgang til avtalte produkter og avtalte priser. 

Våre erfarne konsulenter vet bedre enn de
fleste hvordan de kan hjelpe deg i gang.
Systemet er enkelt og intuitivt. Det samme
gjelder også for opplæring i bruken av
systemet. Alle som behøver det kurses i både
hverdagsbruk og i utnyttelse av mulighetene
produktet gir.

Det koster ingenting å ta vår netthandel i bruk,
det er en av våre mange medlemsfordeler.

Bli en mer
effektiv innkjøper

Vår netthandel horecainnkjop.no 
gir deg mindre feilbestillinger, økt
kontroll og økt lønnsomhet.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

http://www.horecainnkjop.no/


Forhindrer dårlige kjøp
Du kan lage handlelister og sette opp faste
kjøp, slik at dere alltid handler rett vare til best
mulig pris.

Gir kontinuerlig gevinst
Du får 1% ekstra i netthandelsbonus på
Partnerbonussortiment fra utvalgte
samarbeidspartnere.

Fakturabehandling
Du kan også integrere fakturaflytsystem Millum
Pay med netthandelsportalen og slik forenkle
faktureringsarbeidet betydelig. Med bestillinger
og fakturaer samlet på ett sted og en felles
arbeidsflyt for alle fakturaer får du langt bedre
oversikt og kontroll.

Netthandel
horecainnkjop.no

Oppfølging og kontroll
Direkte tilgang til avtalte produkter og priser,
tidligere ordrer, varetelling, oppskrifter,
kalkyler, allergener og næringsinnhold.

Varetelling
Du bruker minimalt med tid på å bestille varer,
du kan ha forskjellige handlelister for
forskjellige formål, det er enkelt å bytte eller
slette produkter, du kan gjøre en kollega glad
ved å dele handlelisten.

Menybank
Et godt verktøy for å få en oversikt over menyer
og oppskrifter. Her finner du verktøy som kan gi
deg allergeninformasjon, næringsinformasjon
og et kalkyleprogram med oppdaterte priser.



NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har som mål å
sikre en bærekraftig utvikling av norsk reiseliv.

Våre medlemmer skal føle seg trygge på at
varer og tjenester de kjøper gjennom våre
avtaler er produsert etter høye etiske,
miljømessige og sosiale standarder. 

Vi stiller derfor høye krav til oss selv og
kartlegger leverandørene før og etter vi inngår
samarbeidsavtale. I tillegg til å besvare vår
årlige egenrapportering som omhandler
bærekraft og samfunnsansvar må alle våre
samarbeidspartnere signere våre etiske krav. 

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til å
gjennomføre tiltalk som bidrar til et mer
bærekraftig norsk reiseliv, så derfor opprettet
vi i 2017 vårt eget bærekraftfond.

Fondet gjør at våre medlemsbedrifter kan
søke om støtte til tiltak for investering/innkjøp
som er gjennomført eller som planlegges å
gjennomføres opptil kr 30. 0000. 

Bærekraft er avgjørende for reiselivs-
næringens langsiktige konkurranseevne,
derfor oppfordrer vi alle til å tenke gjennom
hvilket fotavtrykk de hver for seg legger igjen.

Vi har et stort fokus
på bærekraftig innkjøp

Vi ønsker å motivere våre medlemmer
til å gjennomføre tiltak som bidrar til
et mer bærekraftig reiseliv.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden



Et viktig mål for oss er å sikre en langsiktig og bærekraftig
utvikling i norsk reiseliv. Våre 3500 medlemmer skal føle seg
trygge på at varer og tjenester de kjøper gjennom våre avtaler,
er produsert etter høye etiske, miljømessige og sosiale
standarder. 
Det krever at våre leverandører oppfyller krav til bærekraftig
innkjøp. 

I 2021 oppga 84 prosent av leverandørene våre at de har en
overordnet strategi for bærekraftig innkjøp. Det er en god start,
og vi fortsetter arbeidet med å fremme bærekraftig innkjøp.
Målet er at alle våre leverandører skal bidra til et grønnere
reiseliv.

Vi skal også fortsette å motivere alle våre medlemmer innenfor
hotell- og serveringsbransjen til å delta aktivt i arbeidet med å
redusere matsvinn. Det øker bunnlinja, det reduserer CO2-
utslipp og det skaper motiverte medarbeidere. 

Jeg håper alle i bransjen vil bidra i denne felles dugnaden, og
ta gjerne kontakt med oss i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden for
tips og råd til hvordan din bedrift kan bidra. 

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Felles
dugnad



Vi har et team, som består av 19 energiske, motiverte og
profesjonelle medarbeidere. De står klare til å bistå og være et
støtteapparat for alle medlemmene og samarbeidspartnere i
NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. 9 av oss jobber administrativt på
hovedkontoret Næringslivets Hus på Majorstua og resten rundt
omkring i hele landet for å gi deg den beste oppfølgingen.

Våre distriktssjefer har solid bransjekunnskap og erfaring. Du
får din egen kontaktperson som vil følge deg nøye opp og gå
igjennom dine innkjøpsrutiner for å se etter besparelser eller
andre henvendelser du måtte ha om ditt medlemskap. 

Lokal
oppfølging 



www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden

www.facebook.com/nhoreiselivinnkjop

www.instagram.com/nhoreiselivinnkjop

www.linkedin.com/nhoreiselivinnkjop

Kontakt
Innkjøpskjeden

23 08 86 20



2022
Utgave 3_2022

Ikke gå glipp av flere gode kampanjer fra
vår samarbeidspartnere i neste utgave:

01. nov-31. des 2022


