EN TRADISJONSRIK
NÆRINGSMIDDELPRODUSENT
Siden 1938 har tre generasjoner Ulrichsen drevet Alna AS, som
startet som margarinfabrikk, men som i dag har over 200 varer i
produktsortimentet. Foruten margarin er det produksjon innen
majones, salater, dressinger, sauser, rører og kokte, skrelte egg.
Nyskapende og hjemmelaget
At maten smaker som «hjemmelaget» er et kvalitetsstempel vi
liker å skryte av. Selv om vi produserer maten industrielt – eller
i storskala – er fortsatt målet at maten skal være like god som
hjemmelaget. Vi skal holde en høy og jevn kvalitet over hele
linjen. Måten vi produserer maten på og hvordan produksjons
utstyret utvikles, viser at vi stadig er nyskapende selv om maten
som kommer ut i andre enden er tradisjonsrik.
Med lidenskap for produktutvikling
Alnas produktutviklere liker å eksperimentere og finne frem til
stadig nye produkter. Ved å finne nye måter å mikse gode råvarer
og krydder resulterer det i f.eks. nye sauser og dressinger. Med
stor lidenskap for mat er det alltid s pennende å se hva nytt som
dukker opp i vårt produktutviklingskjøkken.

REN OG SUNN MAT – SOM FOLK VIL HA
Vi legger vekt på tradisjonsrik, ren og sunn mat og utvikler stadig nye
produkter på bakgrunn av nettopp det. Våre kunder er storhusholdning,
dagligvare, ferdigmatprodusenter og industri i hele Norge. I 1985 startet vi
også med å importere enkelte varer for å ha et bredere sortiment å tilby våre
kunder. Det er varer som hermetiske grønnsaker, pasta, ost og tortillas m.m.
Alna AS har lang erfaring og vi har opparbeidet oss mye kunnskap om mat,
produksjon og trender. Vi deler gjerne vår kunnskap med kundene våre – da
vi ønsker langsiktige kundeforhold hvor kvalitet, tydelighet og ansvarlighet
er viktige ingredienser.
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Vetle velger ut noen få produkter

HVITLØKSDRESSING
Vår mest anerkjente dressing er hvitløksdressingen.
Etter over 40 år på markedet er den fortsatt
en bestselger. Dressingen har tradisjonelt vært
brukt til salat, pizza og pasta, men får stadig nye
bruksområder både til hverdag og fest. Smakfull
som den er, kan den fås i ulike pakningsstørrelser.

MAJONES
Alna sin majones er en annen bestselger. God smak
og likevel nøytral – gjør at den kan like godt brukes
som ingrediens i sauser og dressinger som rett på
rekesmørbrødet. Den er fast og fin i formen og tåler
utblanding i vann. Fargemessig har den en nøytral
og vag gulfarge. Vi lager også veganmajones.

VAFFEL- OG SVELERØRE
Hjertevarme
Varm opp jernet og bruk Alna vaffelrøre til å lage velsmakende
hjerter. Det er ikke for ingenting at vi har valgt ordtaket «Så
god som hjemmelaget» – og det er mye takket være vaffelrøra
vår. Røra trenger ikke pimpes opp, den har en smak som er
tradisjonell og hjemmelaget. Ekte vare. Enten det er til hverdags
eller til selskap, så er det aldri feil med en Alna-vaffel. Husk å ta ut
røra fra fryseren 1–2 dager før planlagt steking. Gled deg først til
lukten, deretter til smaken!
Kos på ferga
Å ta seg en svele på ferga er etter hvert blitt en tradisjon for
mange – men ikke bare på ferga kan man nyte en fersk svele med
smørkrem eller brunost. I mange andre storkjøkken kan man
etter hvert tilby denne delikatessen.
Våre rører selges i 3,2 kg spann og holder seg opptil ett år på frys.
Etter tining har rørene en holdbarhet på 5 dager på kjøl.
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Alt du trenger for netopp din emballasjeløsning Med et stort utvalg av lokk og kapsler kan vi altid levere en
komplett emballasje. Det gjør det enkelt å handle med Nova-Pack.

Se også: www.nova-pack.com eller kontakt salgssjef Rune Hvoslef
Mobil +45 60 24 55 40 • E-post: rune.hvoslef@nova-pack.com

det beste fra ishavet
Våre skalldyr er ikke bare rike på smak og kvalitet, de er også
fyllt med yrkesstolthet, spisskompetanse, håndverk og arbeidsglede!
Vi deler matgleden – du smaker forskjellen.
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Treveien 5, 1540 Vestby
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Med etter hvert over 200 ulike produkter i vårt sortiment har vi et bredt spekter å
tilby våre kunder. I hovedsak ligger våre produkter innen disse hovedgruppene:

Våre flytende eggprodukter fra
frittgående høns, sikrer riktig
kvalitet for Alna og deres kunder.
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- Margariner - Oljer - Marinader - Sauser - Egg-produkter
- Salater - Majones - Syltetøy - Dressinger - Rører

