MARKEDSMELDING
UKE 44 OG 45
Høsten er på hell og slutten nærmer seg for flere norske varer. Spaniasesongen er i gang for
fullt og vil gradvis overta mot slutten av perioden. Kvalitet så langt ser lovende ut.

Grønnsaker
Agurker:

Sesongen for norsk vare nærmer seg slutten, og vi er til dels over på Holland.
Fra onsdag er i gang med spansk vare, som vi forventer skal være av god
kvalitet.

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 lokal
vare fra Akershus.

Brokkoli:

Hovedsakelig vare fra Holland, god kvalitet med fin farge. Vi forventer en
overgang mot Spania gjennom perioden. Det er fortsatt grei tilgang på norsk
vare.

Kålrot:

Vi har fremdeles god tilgang på nyhøstet kålrot i 15 kg IFCO fra lokal
leverandør.

Løk:

Utover den ordinære røde og gule løken i sekk tilbyr vi en rekke andre
spennende løkvarianter som er godt egnet til en rekke av høstens matretter:
Borretane
Banan sjalottløk
Sjalottløk
Rød/gul løk bunt
Rød/gul løk strømpe
Rød/gul stjerneløk

MARKEDSMELDING
Paprika:

Vi beveger oss i perioden over på spansk paprika, som historisk sett har vært
av god kvalitet. Vi har direkte leveranser fra produsenter i Spania som gjør at
tiden fra varene er produsert til de kommer på vårt lager er minimal.

Pastinakk:

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

Persillerot:

Vi tilbyr denne periode flott 5 kg løsvekt fra Storbritannia.

Rosenkål:

Sesongen for bruk av rosenkål er på trappene, og vi har god tilgang på fin
norsk vare, samt noe rimeligere fra Holland.

Salater:

Sesongen for norsk isbergsalat er så godt som over og fra mandag av er vi fullt
i gang med spanske varer som generelt har vært veldig bra. Vi forventer også
at andre salater, som Ruccola, blir erstattet av import på sikt.

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:

Vi er for tiden over på spansk squash, fast og stabile vare.

Tomater:

Nå er det hollandsk tomat som gjelder, men vi forventer en kombinasjon av
spansk utover i perioden og muligens full overgang til spansk mot slutten.
Ellers er det god tilgang på alle typer spesial- og småtomater fra Holland.

Poteter
Poteter:

Stabile leveranser og priser. Norske røde og hvite poteter av topp kvalitet.
Denne perioden har vi hovedsakelig Asterix og Fakse. Vi kan også tilby norsk
hvit Ospery til en noe høyere pris. Mandelpotet leveres i 10 kg sekker, og vil få
et øko salg nå frem mot jul.
Av importpoteter, er det Amandine, bakepotet og Cherrie som dominerer. Vi
selger også en del Rattepotet og noe blåpotet.

Bær
Blåbær:

Fremdeles fin vare fra Spania, men sesongen er på hell og Sør-Amerika vil ta
over. Det er meldt om bra tilgang på varer og prisene ventes å være stabile.

Bringebær:

Vi leverer fin vare fra Portugal, vi forventer en overgang mot Sør-Amerika i
løpet av perioden.

Jordbær:

Stabile leveranser med topp kvalitet fra Belgia, prisene er noe mer stabile.
Den siste tiden har prisene vært lave i forhold til årstiden.
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Frukt
Ananas:

Flott Cobana 10 stk Extra Sweet ananas fra Costa Rica. På forespørsel kan vi
levere stor nydelig, stor ananas med 5 stk/ks som veier ca. 2 kg/stk.

Appelsiner:

Stabile varer og priser på appelsiner fra Sør-Afrika. Vi forventer en overgang til
Spania i løpet av perioden.

Druer:

Vi har for tiden flotte druer fra Spania og Brasil som er har nydelig smak og
perfekt konsistens. Forholdsvis stabile priser.

Epler:

Flotte importepler fra Europa, henholdsvis Granny Smith, Royal Gala og
Golden del. Prisene er stabile mot synkende. Vi har også Pink Lady 6 pk
tilgjengelig.

Klementiner: Vi er i gang våre velkjente «Junior» klementiner fra Spania!
Flott og fast vare som smaker nydelig.
Forholdvis høy pris fremdeles, men denne vil synke fremover.
Meloner:

Brasil er fremdeles hovedleverandør
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.

Bearbeidet
Julebordsesongen nærmer seg, og vi tilbyr det meste innen bearbeidede grønnsaker som
hører til denne høytiden. På bestilling leverer vi:
Rotmos sous vide 1 kg eller 2,5 kg pakke
Rødkål sous vide 2 kg
Hodekål surkål 2 kg sous vide
Potetmos sous vide 2,5 kg
Poteter mandel sous vide
Fløtegratinerte poteter sous vide 2,5 kg
Ertestuing sous vide 2,5 kg
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Salatbar
Vi har den senere tiden hatt en god økning i salget av både kuttede frukter og grønnsaker,
spesielt laget for salatbarer. På bestilling leverervi:
Ananasbiter u/skall 2 kg pakke
Granateplebiter 2 kg pakke
Gulrot «Julienne» revet 1 kg pakke
Mangobiter 2 kg pakke
Cantaloupemelon biter u/skall 2 kg pakke
Honningmelonbiter u/skall 2 kg pakke
Vannmelonbiter u/skall 2 kg pakke
Reddikskiver 2 kg pakke
Stangselleriskiver 2 kg pakke
Vårløkskiver 1 kg pakke
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