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Norgesmøllene er eid av bøndene i 
Norge, noe som sikrer deg førsteklasses 
produkter. Vi er stolte av at vi er et 
norskeid selskap som bidrar til å sikre 
norske kornprodusenter gode beting- 
elser og sikker avkastning på kornet 
sitt.

EKSPERTEN PÅ KORN,  
MELPRODUKTER OG BAKING
I Møllerens satser vi på å bistå stor-
kjøkkenkundene våre med et bredt  
vareutvalg og førsteklasses rådgivning. 
Alle våre produkter er testet og kvali-
tetssikret av våre egne korneksperter 
og bakere. 
Møllerens fagkonsulenter er alle ut-
dannet bakere med bred erfaring. De 
kjenner din hverdag og dine utfordrin-
ger, så ta gjerne kontakt og spør oss 
om gode råd og tips! 

Hvis noen av dine gjester har cøliaki- 
og glutenintoleranse kan vi tilby  

Møllerens glutenfrie varianter av både 
fin- og grov melmiks, i tillegg til 
bakemikser. Vi sørger for at du ivare- 
tar hele gjestelisten din med vårt til-
bud av glutenfrie produkter. 

I Møllerens har vi stort fokus på 
sunnhet. Resultatet er at alle produk-
tene våre nå er fri for palmeolje og 
de fleste er nøkkelhullsmerket. Vi har 
også fokus på å redusere saltinnhold 
i våre produkter. Havre regnes som 
en av de sunneste råvarene på mar-
kedet og fra vår helt nye havremølle 
kan vi nå tilby ulike havreprodukter 
som også er perfekt for storkjøkken.  

LØNNSOMT Å BAKE SELV
Vårt mål er at du skal oppleve at 
det er enkelt og inspirerende å bake 
selv. Dette betyr at du kan tilby dine 
gjester dine egne produkter med ditt 
personlige preg. Fornøyde gjester er 
dine beste ambassadører, de kom-

mer gjerne tilbake og anbefaler deg 
også til andre, det er lønnsomt. Det 
er også meget god økonomi i å bake 
selv, vi ser blant annet at prisen på 
ferdig brød ofte halveres når våre 
kunder baker selv. 

Vi håper du vil glede deg over 
fornøyde gjester når de får servert 
velsmakende og velduftende ferskt 
bakverk. Vi skriver gjerne under på at 
"delt glede er dobbel glede", og kan-
skje nettopp derfor føles det ekstra 
godt å servere mat til gjestene som 
appellerer til alle sanser. 
Det er jo det matglede handler om!

Se mer informasjon på  
www.mollerens.no/storhusholdning

Entusiasme og  
matkunnskap i over 150 år

Møllerens er merkevaren til Norgesmøllene AS og representerer over 150 år med samlet 
kunnskap om korn. Helt siden 1866 har vi gjennom generasjoner jobbet med kornbaserte  

produkter – og all vår drift har vært basert på det solide håndverket. Siden 1866 har vi bidratt 
sterkt til å spre matkunnskap og skape bakeglede i Norge og gjort Møllerens til Norges  

ledende merkevare for mel-, korn-, brød- og bakeprodukter.
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EPD Basis Lev.Nr Pakning

539635 Hvetemel siktet 500101 10 x 1 kg

544346 Hvetemel 500102 4 x 2 kg

525667 Hvete sammalt fin 510101 10 x 1 kg

531038 Hvete sammalt grov 512001 10 x 1 kg

525691 Hvete helkorn 515001 10 x 1 kg

481457 Grovbakstmel 550101 10 x 1 kg

416057 Hvetemel siktet økologisk 500901 10 x 1 kg

416040 Hvetemel sammalt økologisk 511901 10 x 1 kg

613810 Speltmel siktet 502531 10 x 1 kg

1281500 Speltmel sammalt 502534 10 x 1 kg

500447 Rugmel siktet 530101 10 x 1 kg

525683 Rug sammalt fin 531001 10 x 1 kg

525659 Rug sammalt grov 533001 10 x 1 kg

531046 Byggmel 540101 10 x 1 kg

4068045 Hvetemel siktet, boks 500103 10 x 1 kg

4068581 Hvete sammalt grov, boks 512003 10 x 1 kg

4258331 Pizzamel Tipo 0 505001 10 x 1 kg

4970885 Fibra 4-kornmel 506507 10 x 1 kg

4352266 Fibra Fullkornshvete 516006 4 x 2 kg

4467601 Havremel 584401 10 x 1 kg

4581690 Surdeigsmel 506401 10 x 1 kg

2812105 Hvetemel siktet 500125 1 x 25 kg

2812014 Hvete sammalt mellomgrov 511025 1 x 25 kg

2812006 Hvete helkorn 515025 1 x 25 kg

1216027 Hvetemel siktet 500120 1 x 20 kg

2816775 Speltmel siktet 502525 1 x 25 kg

2816874 Rug sammalt fin 531025 1 x 25 kg

2816890 Rug sammalt grov 533025 1 x 25 kg

2812378 Kjeksmel 506025 1 x 25 kg

2843522 Møllerens base 551047 1 x 25 kg

2843860 Fullkornbase Dr. Lindberg 551074 1 x 25 kg

2812188 Bakemel 501125 1 x 25 kg

2843837 Havrebase m/ gresskarkjerner 551062 1 x 25 kg

2936136 Pizzamel 505010 1 x 10 kg

MEL

BAKEHJELPEMIDLER

CIABATTA

SLIK GJØR DU
Bland alle de tørre ingrediensene med lunkent 

vann (38-40 °C) og olje. Elt deigen ca. 5 min 

i kjøkkenmaskin eller 10 min for hånd. Ha litt 

olje i bunnen av en bolle og legg deigen opp i. 

Forhev deigen under plast i ca. 1 time. Slå 

deigen sammen med knyttet neve slik at luf-

ten går ut av deigen. Gjenta prosessen 2 –3 

ganger ca. 1 gang i timen. Når deigen har 

hevet ferdig siste gang, strør du rikelig med 

semulegryn på bordplaten. 

Hell deigen forsiktig ut av bollen (uten at luf-

ten går ut av deigen). Form deigen slik at den 

blir rektangulær. Bruk en deigskrape eller kniv 

og kutt 6 – 8 emner, formet som en tøffel  

(Chiabatta betyr tøffel!). Sett dem på plate 

med bakepapir med kuttekanten opp. Strø 

godt med semulegryn over. Hev i ca. 40 

minutter. 

Forvarm ovnen til 250 °C varmluft og sett 

brødene inn på midterste rille, senk tempera-

turen til 200 °C og stek brødene i 20 – 25 

minutter avhengig av ovn. Avkjøl på rist.

DEIG
Surdeigsmel 500 g 2, 5 kg 

Vann, lunkent 3,5 dl 1,75 l 

Tørr gjær ½ pk 2½ pk 

Olje 2 ss 10 ss

Salt 1 tskj 5 tskj

Lag pizzabunnen etter oppskrift på pakken. 

FYLL
Stryk på hvit pizzasaus bestående av Creme 

fraiche og finhakket hvitløk. Ha på topping 

bestående av hakket vårløk, revet mozzarella, 

parmaskinke, soltørkede tomater og sorte  

oliven. Parmaskinken kan evt. også legges på 

etter at pizzaen er stekt.

SLIK GJØR DU
For å få en ekstra sprø og tynn pizzabunn 

benyttes en pizzastein. Varm pizzasteinen opp 

i stekeovnen før du legger på pizzaen. Ikke 

etterhev bunnen. Strø semulegryn på steinen 

før du legger på pizzaen for å unngå at den 

brenner seg fast. Stekes ved 225 °C i 10-15 

minutter. Avkjøl på rist. Topp med litt grønt 

før servering!

PIZZA BLANCO

4 /mollerens.no/storhusholdning

2979045 OPUS 21 bakehjelpemiddel (volum /frys) 705096 1 x 25 kg

2979011 Opus 1000 (ferskholder/volum/fin) 705093 1 x 25 kg

NYHET!
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EPD Basis Lev.Nr Pakning

4165353 Kornbrød 552515 10 x 1 kg

4165866 Havrebrød 552500 10 x 1 kg

4165338 Solsikkebrød 552503 10 x 1 kg

4165361 Grovbrød 552506 10 x 1 kg

4165346 Dansk Rugbrød 552509 10 x 1 kg

4677530 Spelt- og Chiabrød 553503 6 x 400 g

BRØDMIKS

SPELT- & CHIABRØD
Det tidligere lavkarbobrødet vårt har vært  
etterlyst av forbrukerne! Vi har hatt en strøm  
av henvendelser etter at brødet forsvant fra  
hyllene i mai i fjor. Derfor har vi gått i dialog med 
forbrukerne, lyttet og gjordt forbedringer.  
Resultatet er vårt spelt-og chiabrød.

Havren regnes som en av de sunneste råvarene på 
markedet. Det har høyere fettinnhold enn andre korn-
sorter, i norske havresorter er fettinnholdet ca. syv til 
åtte prosent. Mye av fettet er flerumettet og har verdi-
fulle ernæringsegenskaper. Proteinene i havre har  
gunstig sammensetning av aminosyrer  
med høy biologisk verdi.

Sammenlignet med hvete og  
rug, har havre også et høyere  
innhold av betaglukaner, som  
er vannløselige fibre som 
fremmer veksten av gode bakterier  
i tarmen, såkalte prebiotika. Disse kan  
bidra til å stabilisere blodsukkeret og senke  
kolesterolnivået. 

Havre inneholder verdifulle vitaminer og  
mineraler som blant annet jern, sink og  
vitamin B1 og B6, og kan bidra til å dekke  
dagsbehovet av disse. 

Havre inneholder ikke gluten, men må  
holdes adskilt fra andre kornsorter  
for å kunne merkes glutenfri.

 
Det gylne, sunne kornet

OLAF TUFTE ER VÅR HAVREAMBASSADØR 
«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!»
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KALDE OG VARME GRØTER  

-DE SMARTE MÅLTIDENE!

Inneholder få kalorier, mye fiber

Gir lang metthetsfølelse 

Gir energi over tid gjennom sine  
langsomme karbohydrater

Kan bidra til å holde et  
kontrollert blodtrykk. Dette fordi 

havre påvirker kolestrol og  
insulinnivået positivt

Studier viser at havregryn  
bidrar til å redusere kolestrolet

Inneholder jern, som er viktig for 
flere av kroppens funksjoner

Inneholder stoffet lignans som er 
medvirkende til å holde  
hjertet friskt og sterkt

Reduserer kroppens evne til  
å absorbere sukker, noe som  

bidrar til at blodsukkeret holder  
seg stabilt

Jevnt inntak styrker kroppens  
immunforsvar ifølge studier.  
Dette fordi havre inneholder  

Betaglukan, jern, sink,  
magnesium, vitamin E,  

vitamin B1 mf.

Inneholder masse fiber,  
noe som gjør fordøyelsen  

og magen bedre 

HAVREGRYN ER GODT  
OG GJØR DEG GODT

INGREDIENSER
Havregryn 2 dl 1 l

Væske 2 dl 1 l

Tips til væske:  

Du kan bruke hva du måtte ønske; yoghurt 

naturell eller smakstilsatt youghurt, melk, 

vann, surmelk, soyamelk, juice osv, og bland 

gjerne sammen flere av alternativene.

SLIK GJØR DU
Bland sammen havregryn og væske og sett 

dette i kjøleskapet på kvelden. 

Når grøten settes på buffet som frokost og 

evt. lunsj så er ypperlig tilbehør nøtter, ristet 

frø som solsikke og gresskar, bær og frukt. 

Gir en supergod start på dagen og kan gjerne 

også brukes til kurs og konferanser mm.

INGREDIENSER
Havregryn 2 dl 1 l

Væske 4 dl 2 l

Salt 1 klype 1-2 tskj

SLIK GJØR DU
Bland gryn og væske. Lettkokte gryn skal 

kokes mellom 3-5 minutter, mens store 

havregryn kokes mellom 5-8 minutter. Ha i litt 

salt rett før servering.

INGREDIENSER
Havregryn 1½ dl 7 ½ dl

Kokosmelk 2 dl 10 dl

Yoghurt naturell 1 dl 5 dl

Nøtter, f.eks pecan 1 ss 5 ss

Rosiner ½ dl 2 ½ dl

Flytende honning el  

rørsukker 2 tskj 10 tskj

Gulrot, revet 1 stk 5 stk

Kanel 1 klype 1-2 tskj

Salt 1 klype 1-2 tsjk

SLIK GJØR DU
Ha i kokosmelk og yoghurt i en egnet beholder. 

Tilsetthonning, kanel og salt. Bland revet 

gulrot med gryn, rosiner og nøtter. Ha dette i 

melkeblandingen og rør sammen.  

Dekk bollen med lokk eller plast og plasser 

kaldt i kjøleskap, minimum 6 timer. Rør godt 

rundt før servering. Topp gjerne med litt revet 

gulrot og et par rosiner, og en skvis lime. 

KALDGRØT

VARM HAVREGRØT

KALDGRØT MED GULROT

FAKTA OM HAVREGRYN

MED BANAN - Havregryn, vann og en halv 

most banan kokes sammen med tørkede tran-

bær og litt kanel. Topp med et smørøyet før 

servering!

MED BIOLA - Havregryn, ½-part vann og ½ 

part biola kokes sammen. Toppes med masse 

friske bær før servering, og kanskje et lite dryss 

rørsukker og litt revet sitronskall?

Havregrøt kan kokes på vann, melk eller blan-

ding av vann og melk. Det er også fullt mulig 

å bruke kefir, biola og saft fra friske bær.   
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En av dagens store trender er ønske om å leve sunt og spise sunnere matvarer.  

Gryn- og kli produktene er for dem som er opptatt av å spise sunt, som baker  

og lager mat fra bunnen av. Gryn- og kliserien har fått nytt informativt design,  

blant annet med tips og inspirasjon til bruk av produktene. 

EPD Basis Lev.Nr Pakning

4607891 Semulegryn 521090 10 x 550 g

302539 Semulegryn 521025 1 x 25 kg

4607974 Byggryn hele 541198 10 x 550 g

4607917 Polentagryn 589090 10 x 500 g

4607925 Kruskakli 520285 10 x 400 g

4608006 Havrekli 584087 10 x 950 g

4607958 Hvetekim 520390 10 x 275 g

GRYN & KLI

EPD Basis Lev.Nr Pakning

569574 Solsikkekjerner 551679 6 x 500 g

572438 Linfrø 551682 6 x 500 g

572552 Sesamfrø 551685 6 x 500 g

2697324 Gresskarkjerner 551728 6 x 500 g

FRØ

EPD Basis Lev.Nr Pakning

4677647 Havregryn Lettkokte 584103 10 x 750 g

802413 Havregryn store 584225 1 x 25 kg

802405 Havregryn lettkokt 584125 1 x 25 kg

HAVREGRYN

HAVREGRØTBRØD

GRØT
Vann 5 dl 2, 5 l

Havregryn, lettkokte 100 g 500 g 

Gresskarkjerner 80 g 400 g 

Linfrø 80 g  400 g

Ha alt i en gryte og kok til grøt, ca 5 minutter 

eller til den er passe tykk. Avkjøles. 

DEIG
Vann, lunkent 5, 2 dl 2, 6 l 

Hvetemel 540 g 2, 7 kg 

Havremel, sammalt 300 g 1, 5 kg 

Fibra fullkornshvetemel 160 g 800 g 

Salt 20 g  100 g 

Gjær 40 g 200 g

Havregryn, store - til dekor

SLIK GJØR DU
Ha alle ingrediensene i en bolle sammen med 

avkjølt grøt. Eltes i kjøkkenmaskin i ca 10 

minutter. Heves under klede på et lunt sted i 

ca 30 minutter. Del deigen opp i emner á 580 

g og form disse til brød. Dekoreres med store 

havregryn. Etterhev brødene under klede i 45 

minutter til de er ca dobbelt størrelse.  

Sett ovnen på 250 °C, skru ned til 220 °C når 

brødene settes i. Stekes i ca 25 minutter til 

skorpen er gylden. 

mollerens.no/storhusholdning / 11
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Vi i Møllerens er opptatt av å skape de aller beste smaksopplevelsene  
som hele familien vil like, uavhengig av om en har mat-allergier eller ikke.  

Derfor har vi utviklet vår nye serie glutenfrie mel- og bakemikser. 

Produktene er for dem som ikke tåler gluten, men som likevel ønsker å lage og servere  
velsmakende bakevarer. Serien består av 2 helt nye melmikser og 6 bakemikser - og flere er  
under utvikling. I Møllerens har vi spesielt fokus på utvikling av glutenfrie produkter med lavt 

salt- og sukkerinnhold, og mer fiber. Alle produktene er i tillegg uten hvetestivelse. 
Aktuelle produkter oppfyller kravene for nøkkelhullsmerket, og har brødskala på emballasjen  

slik at du lettere kan se hvor grove produktene er. 

Utrolig at det er

MEL- OG BAKEMIKS • GLUTENFRITT
EPD Basis Lev.Nr Pakning

4970216 Fin melblanding 568233 6x700g

4970364 Grov melblanding 568236 6x700g

4860581 Grove rundstykker 568221 9 x 405 g

4860938 Pizzabunn 568206 9 x 300 g

4860425 Boller 568215 8 x 525 g

4674016 Grovbrød med havre 568203 8 x 414 g

4673943 Fiberbrød med solsikkekjerner 568200 8 x 389 g

4860573 Muffins* 568209 9 x 303 g

*Lagerføres ikke hos Asko

NYHET!

NYHET!

Med vår glutenfrie pizzabunn  
vil du alltid oppnå et godt resultat. Denne glutenfrie bakemiksen gir 
deg en skikkelig sprø pizzabunn med den rette smaken og utseende. 

Uten hvetestivelse, egg eller melk. Tilsett kun vann, gjær og olje.
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Smaker nydelig med  
pulled pork, en god salat 
og barbeque saus.

INGREDIENSER
Fin glutenfri melblanding 450 g 2250 g

Sukker 50 g 250 g

Salt 1 ts 4-5 ts

Lunkent vann 3, 5 dl 1, 75 l

Smeltet smør 50 g 250 g

Tørrgjær 1 pk 5 pk 

el. fersk gjær 1/2 pk 2, 5 pk

SLIK GJØR DU 
Rør gjæren ut i godt lunkent vann (35-40 °C), til- 

sett resten av ingrediensene og elt deigen godt 

sammen.

Del deigen i ca. 10/50 biter som formes til  

hamburger- eller pølsebrød, pensle med vann og 

dekorer gjerne med sesamfrø.

La brødene heve lunt og tildekket i 45-60 min eller 

til de har dobbel størrelse.

Stekes midt i ovnen ved 200 °C i ca. 20 min eller 

til de er gylne (avhengig av ovn).

HAMBURGER - ELLER PØLSEBRØD

KNEKKEBRØD

Knus knekkebrød - og bruk det som herlig müsli-

strøssel til yoghurt på frokostbuffeten eller til  

lunsjsnack.

INGREDIENSER
Grov glutenfri melblanding 100 g 500 g

Glutenfri havregryn 100 g 500 g

Linfrø 50 g 250 g

Solsikkekjerner 50 g 250 g

Salt 1 ts 5 ts 

Vann 2, 5 dl 1, 25 l 

Olje 3 ss 15 ss

SLIK GJØR DU 
Bland alle de tørre ingrediensene, og rør 

sammen med vann og olje.

Hell deigen ut på en bakeplate med bakepa-

pir, og bruk en slikkepott eller  lignende til å 

smøre den jevnt utover hele  platen. Pass på 

at deigen blir jevnt fordelt,  om ikke kan den 

bli brent noen steder.

Stek knekkebrød midt i ovnen på 150 °C  

 i 10 min. Ta platen ut og bruk et pizzahjul  

 til å dele opp i passe størrelse. Sett platen  

 tilbake i ovnen og stek videre i 45-50 min  

 eller til knekkebrød er gylne og sprø (avhengig 

av ovn).

NYHETER!
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ROCKY ROAD BROWNIES

EPD Basis Lev.Nr Pakning

2996379 Muffins 552969 8 x 450 g

2610657 Vaffelmik 554057 6 x 1 kg

1778257 Gulrotkake 552772 7 x 570 g

2055598 Sjokoladekake langpanne 554036 6 x 1 kg

2055606 Brownies 554039 6 x 1 kg

KAKEMIKS

DEIG
Brownies 1 kg/pk 5 kg/pk

Smør 200 g 1 kg

Vann 1,5 dl 7,5 dl

TOPPING
Mini marshmallows 50 g 250 g

Smørbukk karameller 15 stk 75 stk

Peanøtter 100 g 500 g

SLIK GJØR DU
Lag Møllerens Brownies som beskrevet på 

posen. Fordel røren jevnt i en smurt eller bake-

papirkledd langpanne. (30 x 37 cm). Stekes 

midt i ovnen i ca 20. min. Mens kaken steker 

gjør du klar toppingen. Når du tar kaken ut av 

ovnen strør du umiddelbart toppingen over 

kaken slik at den smelter såvidt inn i overflaten 

av kaken. Skjær opp i passende stykker.

Bruk en slikkepott fuktet med vann eller en 

varm kniv, da er det lettere å få kaken utover  

i formen. Rocky road brownies er en herlig 

god kombinasjon av søtt, salt, sprøtt og seigt.

EPD Basis Lev.Nr Pakning

415380 Boller 552201 10 x 1kg

BOLLEMIKS

MÜSLIBOLLER MED EPLEFYLL

DEIG
Verdens beste boller* 1 pk 4 pk

Kornbrød ½ pk 2 pk

Havregryn 100 g 400 g

Morgenmüsli 100 g 400 g

Mørk sirup 50 g 200 g 

Fersk gjær 2 pk 8 pk 

Smeltet smør, avkjølt 200 g 800 g

Vann, kaldt (ikke iskaldt) 5 dl 2 l 

Melk (fra kjøleskap) ca 4 dl ca 1,6 l

Eplesyltetøy 

SLIK GJØR DU 
Ha alle ingrediensene i bolle, og elt med kjøk-

kenmaskin, ca 10 minutter. Bruk en slikkepott 

til å få opp alt det tørre i bunnen. Elt/ bland 

til deigen får "temperatur", dvs. den skal ikke 

være kald  

når du holder den inntil underarmen, men 

heller ikke for varm. Deigen skal bli smidig, 

dvs. når man trekker i den med pekefinger 

og tommel, kan man strekke uten at deigen 

ryker lett. 

Tilsett forsiktig müsliblandingen når alt er 

eltet godt sammen. Viktig at ikke deig med 

rosiner/tørket frukt eltes for hardt, da vil  

rosiner og frukbiter knuses.

Del deigen opp i emner på ca 320 gram, 

trilles runde som store boller.  La disse hvile 

i ca 15 minutter. Trykk bollene litt ned - ikke 

flate! Deles først rett over slik at du får to 

"halvmåner". Disse deles igjen i to. Dette blir 

da 4 "kakestykker" som settes på plater med 

bakepapir. Det bør være plass til ca 12 på en 

normal stekeplate.

Lag en grop i hver bolle og legg i en skje med 

eplesyltetøy eller annet deilig fyll avhengig 

av smak og sesong. Forvarm stekeovnen på 

max, ca 240-250 °C. Når bollene har vokst til  

ca dobbel størrelse settes de rett i ovnen, og 

stekes fra 8 - 10 minutter, ikke mer !  
Ikke bruk varmluft på hvetebakst!

Vafler slår aldri feil! Med Møllerens Vaffelmiks serveres de herligste varme vafler på 1• 2• 3 !  
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EPD Basis Lev.Nr Pakning

1684919 Byggris Boil in Bag 553306 9 x 300 g

MIDDAGSTILBEHØR

EPD Basis Lev.Nr Pakning

4676763 Møllerens Havregrøt Original 584900 16 x 65 g

2779601 Havregrøt med kardemomme og frø 584848 16 x 65 g

4068839 GodTur Havregrøt u skker 568102 16 x 65 g

4093886 GodTur Havregrøt u skker  568117 100 x 65 g

414011 Opplagt Havregrøt Original 584803 100 x 65 g

4263059 Opplagt Granola Jordbær og Bringebær 568045 5 x 1 kg

1272772 Morgen müsli med frukt 567832 5 x 2 kg

1979319 4-korn blanding 551532 5 x 2 kg

FROKOST EPD Basis Lev.Nr Pakning

2804631 Havra bar m/ sjokolade 640081 14 x 40 g

2804623 Havra Bar m/ tranebær 640084 14 x 40 g

BARS (FRYS)

EPD Basis Lev.Nr Pakning

2936508 Foccacia 552108 6 x 500 g

4068656 Fibra Pizzabunn Langpanne 552138 6 x 350 g

HVIT SERIE

Prøv å bytte ut tradisjonell ris  

med kjernesunn byggris.  

Møllerens Byggris er 100 % naturlig 

og et glimrende, lettlagd alterna-

tiv også til pasta og poteter. Passer 

også utmerket kald i salater. 

Byggris er rik på fiber, som igjen  

er kolesteroldempende.  

Trenger vi si mer?

SMAKSETT BYGGRISEN
Smaksatt byggris er et godt og sunt alternativ 

til tradisjonell ris. Lag byggsrisen som beskre-

vet på pakken. Deretter kan man velge smak 

utfra hva byggrisen serveres sammen med.

SPICY - Hakk opp solmodne tomater, chili og 

hvitløk og rør det forsiktig inn i byggrisen. 

ITALIAN - Tilsett pesto, enten rød eller grønn 

og hakkede friske urter.   

ASIAN - Bland i finhakket chili, koriander, litt 

currymiks og en skvis lime.

Få en god start på dagen!  
Topp grøten eller granola  

med Møllerens Havre- og Kruskakli 
sammen med din favoritt yoghurt!  

Se mer på mollerens.no
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Benytt deg av vår fagkunnskap  
og la oss sammen skape bakeglede!

Fagkonsulent 

Arild Mellemsæther

Tlf: 48 09 67 19

arild.mellemsether 

@norgesmollene.no

DISTRIKT:

Fra Halden via Oslo til Vinstra 

Fagkonsulent

Thomas Angel

Tlf: 95 72 36 97

thomas.angel@norgesmollene.no

DISTRIKT: 

Buskerud, Vestfold, Telemark,  

Oslo og Akershus

Salgsdirektør  

Elisabeth Viken Klokkervold 

Tlf: 95 25 87 82

elisabeth.viken.klokkervold 

@norgesmollene.no

Salgsjef  

Arnt Marius Omland

Tlf: 48 31 33 30

arnt.marius.omland 

@norgesmollene.no 

Fagkonsulent 

Leif Ingvar Larsen  

Tlf: 48 25 29 90 

leif.larsen@norgesmollene.no

DISTRIKT:

Sør for Stord til Kragerø 

Fagkonsulent 

Stig Arne Ekker 

Tlf: 99 60 42 38

stig.arne.ekker@norgesmollene.no

DISTRIKT:

Midt- og Nord-Norge  

(fra Ålesund og nordover)

Markedskoordinator  

Monica Åkvik 

Tlf: 92 43 93 08 

monica.akvik@norgesmollene.no 

Produktutvikler 
Kim Kirchert

Tlf: 91 71 53 41

kim.kirchert@norgesmollene.no
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