MARKEDSMELDING
UKE 40 OG 41
Vi er generelt inne i en periode uten de store endringene i sortimentet. Dette gjenspeiler seg
i markedsmeldingen denne gangen, hvor mye fra forrige periode fortsatt gjelder.

Grønnsaker
Agurker:

Fremdeles topp kvalitet på norsk vare, mulighet for å supplere med noe
rimeligere import 14 stk på forespørsel. Noe økende priser.

Asparges:

Stabil vare med flott kvalitet fra Peru. Leveres i kasser med 11 x 450 gram
bunter. Prisene varierer lite.

Avocado:

Bra tilbud på varer av god kvalitet fra Kenya og Chile med nokså stabile priser.

Blomkål:

Fremdeles god dekning på norsk blomkål, vi tilbyr 8 stk. flott, nyhøstet vare fra
«rett borti veien», kortreist vare.

Brokkoli:

Hovedsakelig vare fra Holland, god kvalitet med fin farge. Prisene er noe
synkende.

Hodekål:

Lammekjøtt og kål henger sammen, og det lukter fårikål i «de tusen hjem», så
husk å ha nok på lager. God tilgang på flott vare. Tildekking av kassene på
kjølerom anbefales.

Kinakål:

Vi tilbyr fremdeles vår velkjente kinakål med 6 stk i kassen, som er fast og har
god kvalitet. Priser er noe varierende, ned uke 40. Nå som høsten er her og vi
spiser mindre salat, kan kinakålen anbefales til wok-panne og smørdamping.

Kålrot:

Sesongen for lammekjøtt er i gang, og det merkes på salget av kålrot.
Vi har nyhøstet kålrot i 15 kg IFCO fra lokal leverandør.
Tips til lagring: Legg papp eller plast over kassene på kjølerommet. Det er
viktig å opprettholde fuktigheten for å unngå at roten blir myk.

Løk:

Minner om en mindre sortering av gul løk i 5 kg sekk til en lavere pris, som et
godt alternativ til mindre kunder. Normalt er dette lagervare.
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Paprika:

Fremdeles store prissvingninger på paprika fra Holland, men kvaliteten er
stabil. Ta gjerne kontakt for alternativ vare fra Polen.

Pastinakk:

Denne gamle rotveksten er blitt stadig mer populær igjen. Vi tilbyr flott vare
fra Frankrike

Persillerot:

Her kan vi tilby norsk buntvare i tillegg til 5 kg løsvekt.

Rosenkål:

Primært 12 x 400 gr pakker fra Holland, noe nedadgående pris.

Salater:

Isbergsalat har god dekning og kvaliteten er fremdeles flott. Forholdsvis stabil
pris.

Sopp:

Vi har et økende salg av champignon i 1 kg pakker fra Polen. Det er 4 x 1 kg i
esken og er et flott alternativ til mindre kunder.

Squash:

Fast og stabile vare, denne perioden får vi squash fra Spania med synkende
pris.

Tomater:

Fremdeles god dekning av norske tomater en stund til, inntil tollen oppheves i
midten av oktober. Bra tilgang på alle typer spesial- og småtomater fra
Holland. Prisene er relativt høye, men normale for årstiden.

Poteter
Poteter:

Stabile leveranser og priser. Norske røde og hvite poteter av topp kvalitet.

Bær
Blåbær:

Fin vare fra Spania, men sesongen er i endring og Sør Amerika vil stå for
produksjonen fremover. Det er meldt om bra tilgang på varer og prisene
ventes å være stabile.

Bringebær:

Spania sesong er over, og det er begrenset med varer fra Portugal. Her vil det
også bli leveranser fra Sør Amerika.

Jordbær:

Stabile leveranser med god kvalitet fra Belgia, men fortsatt variable priser.
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Frukt
Ananas:

Flott Cobana 10 stk Extra Sweet ananas fra Costa Rica.

Appelsiner:

Stabile varer og priser på appelsiner fra Sør-Afrika. Noe lavere priser er
forventet i perioden.

Druer:

Sesongen for grønne Italia (Muscatell) druer er i gang, og prisene er på vei
ned. Dette er druer med stein, og vi erfarer at mange foretrekker stenfrie
Sugar one. Flott kvalitet på begge farger stenfrie druer i kurv.

Epler:

Flott Rød Aroma og Gravenstein er tilgjengelig i tillegg til de andre sortene.
For øvrig bra med importepler, henholdsvis Granny Smith, Royal Gala, Golden
del og Pink Lady. Prisene er stabile mot synkende. Gala Must til en gunstig pris
leveres som standard rødt eple v.nr. 30584.

Fiken:

Flott fersk fiken i kasser på 1,2 kilo fra Brasil til fornuftige priser.

Klementiner: Mye fin vare fra mellom Amerika med gjennomgående nydelig smak. Godt
salg til tross for noe høye priser.

Meloner:

Brasil er hovedleverandør en periode fremover.
Kvaliteten er god og prisene er noe varierende. Vi tilbyr Cantaloupe, Galia,
Honning, Piel de Sapo og vannmelon. Sesongen for vannmelon er merkbart på
hell, men prisene holder seg lave.

Pærer:

Stabil kvalitet og det forventes noe synkende priser.
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