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HØST/VINTER 
 

 

 

Vinteren er kommet og Spaniasesongen er i gang for fullt. Kvaliteten har vært svært bra så 

langt og da været ser stabilt ut fremover forventer vi at dette kvaliteten holder seg. Vi 

merker en solid oppgang i salget av klementiner nå som de fine sortene fra Spania er godt i 

gang. Vil også anbefale spansk Kaki som er en utrolig søt og fiberrik frukt. 

Frukt 

Ananas: Vi får containervare direkte fra Costa Rica med Cobana Extra Sweet ananas til 

en særdeles gunstig pris. Utrolig søt og velsmakende. 

Appelsiner: Vi er i gang med ny Spansk vare fra tidlig i perioden. Salget av sitrus er 

stigende jo nærmere jul vi kommer. Smaken blir også bare bedre og bedre. 

 

Bananer: Våre 1.klasses bananer er fra Equador.  Vi tilbyr både konvensjonell og 

økologisk vare. Meld fra om ønsket modning. 

  

Druer: Røde og grønne druer hovedsakelig fra Italia, noe rødt fra Spania. Stort sett 

vært bra kvalitet, men varen er noe sårbar. 

 

Epler: Norske epler er fantastiske om dagen, men det nærmer seg slutten. Sorter 

som Aroma og Gravenstein er lagervare enn så lenge. 

 Forøvrig bra med importepler, Granny Smith, Royal Gala, Golden del og Pink 

Lady. Priser er stabile mot synkende. 

 

Klementiner: Vi har nå tilgang på topp kvalitet Oronules og Clemunules og merker at                

salget tar seg bra opp. Nå er bare å informere kundene om at tiden er         

inne for kjøpe flott vare. 

Meloner: Brasil er hovedleverandør en periode fremover. Kvaliteten er stort sett god og 

prisene er moderate. Varene er tidvis sårbare grunnet lange avstander.  

 

Plommer:  Vi er for tiden på blå italienske plommer. Fin og fast vare. 
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Pærer: Tollnedgang fører til vesentlig nedgang i pris. Kvalitet en meget stabil. 

Fruktpurè og Coulis 

Vi er lagerførende på et bredt utvalg av fruktpureer og coulier av høyeste 

kvalitet fra Frankrike. Merket vi fører er Ponthier og utvalget finnes her: 

http://www.ponthier.net/en/la-gamme/purees-de-fruit/refrigerees-1kg 

 

Grønnsaker  

Agurker:  Slutt på norsk vare. Vi er over på spansk vare hvor vi har full dekning fra vår 

produsent direkte i Spania. Prisene er lave. 

Asparges: 11x450 gram kasser fra Mellom Amerika. Hvit asparges og aspargestopper 

kommer fra samme område. 

Blomkål: Det er slutt på norsk blomkål og vi er over spansk vare fra starten av perioden. 

Forventer stabil kvalitet.  

Brokkoli: Vi er over på spansk vare, kvaliteten virker å være bra så langt.  

Gulrot: Vi leverer kun norske gulrøtter, både i 1 kg pakker og 10 kg løsvekt.  

Hodekål: Flott norsk hode- og spisskål fra vår lokale produsent i Follo.  

Isbergsalat: Flott spansk issalat direktelevert fra våre produsenter Murcia.  

Kinakål: Kun norsk kinakål. Stabilt med varer og kvaliteten er god.  

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: Kun norsk løk denne og kommende perioder. Fine størrelser i år. 

Paprika: Vi er over på spansk vare i alle farger og varianter. Topp kvalitet så langt. Det 

har vært mye nedbør i Spania i høst, men vi krysser fingrene for at avlingene 

har klart seg bra. 

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

 

Rosenkål: Vi har tilgang på 400 gram norsk vare i perioden, foreløpig til en noe høy pris. 

 

http://www.ponthier.net/en/la-gamme/purees-de-fruit/refrigerees-1kg
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Salater: God tilgang av alle typer salater. Storselgere er Crispi og Isberg. Vi har også et 

økende salg av Restaurantsalat 400 gram.  

 

Sopp: Stabil kvalitet og priser. Vi kan anbefale å prøve Aromasopp, Østerssopp, 

Portobello og Shii take. Vi kan igjen anbefale champignon i 1 kg pakker, som 

har vist seg å ha meget god holdbarhet. 

 

Squash: Vi er over på spansk squash, kvaliteten ser bra ut så langt. Gul squash fra 

Nederland har god kvalitet, men varierer mye i pris.  

Spisskål: Norsk vare 8 kg/ks. 

 

Vårløk: Slutt på norsk, vi er over på italiavarer. Kvalitet bra så langt.  

 

Tomater: Slutt på norske tomater, vi over på Spania.  

Poteter 

Poteter: Kun nye norske, røde og hvite. Synkende priser og godt salg. Vi har også flott 

ny mandelpotet i 10 kgs sekker. 

 Av importpoteter, er det hvit Anoe (Amandine), bakepotet og rød Franceline 

(Cherrie) som dominerer.  

Bær 

Blåbær: Varer fra Spania. Det er meldt om bra tilgang på varer og prisene ventes å 

være stabile.  

Bringebær: Pris er gunstig smaken er god og sesongen er kort, så nå er det bare å handle. 

Leverer også bringebær fra Portugal. 

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