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Fyldige, smakfulle  
kvalitetsgryn fra Solør

Kjappe fakta om 
HAVREGRYN

Inneholder få kalorier, mye fiber

Gir lang metthetsfølelse 

Gir energi over tid gjennom sine  
langsomme karbohydrater slik at  
blodsukkeret holder seg stabilt

Kan bidra til å holde et  
kontrollert blodtrykk. Dette fordi 

havre påvirker kolestrol og  
insulinnivået positivt

Inneholder jern, som er viktig 
for flere av kroppens funksjoner

Jevnt inntak styrker kroppens  
immunforsvar ifølge studier.  

HAVREGRYN ER Godt  
oG GjøR dEG Godt

Øst i Norge, på elveslettene langs Glomma, mellom Elverum og  

Kongsvinger, ligger Solør. I dette jordbruksområdet finner man  

bøndene våre. Her gir jordsmonnet og temperaturen i vekstsesongen 

optimale forhold for dyrking av naturlig norsk havre. 

Avlingen gir store, fyldige korn, med god stivelse og god kvalitet.  

Møllerens Havregryn inneholder lite væske og er valset ekstra tynne. 

Grynene varmebehandles lenge for å gi en nøtteaktig og rund smak. 

Det er dette som gjør Møllerens Havregryn så gode.  

Et Nyt Norge merket kvalitetsprodukt.   



«Min familie og jeg er oppvokst på havre,  
og vi dyrker havre på Tufte gård. Havregrøt eller gryn tilfører  

den energien jeg trenger og gir meg alltid en god start på dagen.  
Havre kan jeg med hånden på hjertet anbefale til alle!»

HAVREGRYN StoRE

750 g x 10 poser

EPD: 4677548

HAVREGRYN GLUtENFRI

750 g x 10 poser

EPD: 4677563

HAVREGRYN LEttKoKtE

750 g x 10 poser

EPD: 4677647

HAVREGRYN GLUtENFRI/ZIP

550 g x 5 zip poser

EPD: 4677828

HAVREGRøt oRIGINAL

65 g x 16 poser

EPD: 4676763 

HAVREGRYN øKoLoGISKE

750 g x 10 poser

EPD: 4677555

Havregryn er 100% naturlig, gir stor verdi for pengene,  
har lang holdbarhet, kort tilbredningstid og uendelige  

variasjonsmuligheter med smaker og grøter

NYHET!  
MØllErENS  
HAvrEGrYN- 

SErIE



Møllerens nye  
brødblandinger har mye  

høyere havreinnhold  
enn konkurrentene  
i samme kategori

For mer  
inspirasjon,  

bakeglede og  
oppskrifter,  

 - se våre nettsider  
mollerens.no



Møllerens glutenfrie brødmikser er et godt alternativ for de som ønsker  

å bake selv, men ikke kan spise våre tradisjonelle brødblandinger. 

 Disse produktene smaker som brød skal, og har derfor ikke den  

”typiske glutenfrie smaken”.  Dermed vil også andre i husstanden like disse 

brødblandingene og man slipper å ha flere varianter brød tilgjengelig.

 Havre er et korn med mange gode egenskaper. Det inneholder mer fett enn  

de andre kornartene som gjør at metthetsfølelsen varer lengre. Innholdet av 

kostfiber i havre er høyt og havre er en god kilde til viktige betaglukaner.  

Disse produktene har i tillegg høyt innhold av fiber. Dette vet vi er meget  

viktig for de som ønsker å spise glutenfritt!*

I FEBrUAr lANSErEr MØllErENS

2 glutenfrie brødblandinger
GrovBrØD MED HAvrE oG FIBErBrØD MED SolSIKKEKJErNEr

*KIlDE: Ipsos 2016

GRoVBRød MEd HAVRE

414 g x 8 poser

EPd: 4674016

FIBERBRød MEd  

SoLSIKKEKjERNER

389 g x 8 poser

EPd: 4673943

 

Møllerens  

er først ute  

med å tilby  

nøkkelhullprodukter 

innen glutenfritt 



Et saftig og godt brød som er 100 % grovt!  

Brødblandingen består av urkornet spelt, energirike chiafrø og mange flere 

gode frøsorter. Brødet er lavt på karbohydrater og rik på fiber og proteiner. 

Fremgangsmåten er enkel og valgfri. Ferdig blandet, grovt og velsmakende 

brød på 1-2-3 - en perfekt løsning for å kunne spise sunt og godt i hverdagen.

SPELt & CHIABRød

400 g x 6 poser

EPd: 4677530

Spelt- og chiabrød
MED lAvT INNHolD Av KArBoHYDrATEr

Møllerens er Norges største leverandør av mel 

og melmikser og vår hjemmebaktserie består av 

ulike brød- og bollemikser. Møllerens har 66,2 % 

volumandel på brødmikser og 69,2 % volum- 

andel på bollemikser*                             
    * Nielsen siste 12 mnd

Det tidligere lavkarbobrødet var etterlyst av forbrukere! Vi har hatt en 

strøm av henvendelser etter at brødet forsvant fra hyllene i mai i fjor. 

Derfor gikk vi i dialog med forbrukerne, lyttet og gjorde forbedringer. 

Resultatet er spelt-og chiabrød, tilgjengelig fra februar 2017. 

Bakes  
valgfritt med  
gjær eller egg



VAFFELMIKS

1 kg x 10 bokser

EPd: 4677738

Nå er også vaflene i boks!
vaffelmiks er lettvint kos og benyttes jevnlig til både hverdag og helg av alle aldersgrupper.  

Møllerens ønsker nå å tilby forbrukeren et alternativ fritt for egg og melk  

slik at enda flere kan kose seg med vafler. vaffelmiksen er enkel i bruk, det er bare  

å tilsette vann og smør/olje. vaffelmiksen kommer i 1 kg boks, en forbrukervennlig forpakning  

som gjør det lettere å steke seg en vaffel eller to når du måtte ønske.
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For mer  
informasjon om 
Norgesmøllenes  

produkter  
- se våre nettsider  

mollerens.no

FrI For  
EGG  

oG MElK!



Forbrukerkontakt: Norgesmøllene AS, Pb. 1911 - Nordnes, 5817 Bergen • Tlf. 08855

forbrukerkontakt@norgesmollene.no • facebook.com/mollerens • www.mollerens.no

tEMA EPd PRodUKt PAKNING

4674016 Grovbrød m/havre glutenfri 414 g x 8

4673943 Fiberbrød m/solsikke glutenfri 389 g x 8

4677530 Spelt og Chia brødmiks 400 g x 6

NYHEtER 4677738 Vafler på boks 1 kg x 10

FEBRUAR 4676763 Havregrøt original, porsjonspose 65 g x 16

4677647 Havregryn Lettkokte 750 g x 10

4677548 Havregryn Store 750 g x 10

4677563 Havregryn Glutenfri og Lettkokte 750 g x 10

4677555 Havregryn økologisk og Lettkokte 750 g x 10

4677282 Havregryn Lettkokte zip 550 gww x 5

2055598 Sjokoladekake uten egg/melk 1 kg x 6

PÅSKE 2055606 Brownies 1 kg x 6

uke 15 2996379 Muffins 450 g x 8

4450888 Brookies 410 g x 7 

2055598 Sjokoladekake uten egg/melk 1 kg x 6

2055606 Brownies 1 kg x 6

2996379 Muffins 450 g x 8

MAI 4450888 Brookies 410 g x 7 

4171203 Kornbrød 1/3 pall 1 kg x 150

4165353 Kornbrød 1 kg x 10

4165866 Havrebrød 1 kg x 10

1358480 Boller 1/3 pl 1 kg x 150

MEdIER januar Februar Mars April Mai juni

FRoKoSt:

tV

Web/SoMe

Utendørs/
Boards

Print

PR/Sponsorat

KAKER/BRød:

Web/SoMe

Print

PR

KAMPANJE MEDIEovErSIKT

KAMPANJE ProDUKTovErSIKT

ToTAlT  
BrUTTo 
FroKoST:  

cA 7,5 MIll

ToTAlT
BrUTTo  

KAKEr/BrØD: 
cA 2 MIll


