
SMEDENS

INGEN 
DIKKEDARER 
KUN RENE 
             RÅVARERøkologiske



Med en indædt passion for chili 

og tomater og tommelfingrene 

godt skruet på, har Smeden skabt 

ketchup- og chili -oplevelser for 

kendere. Når vi hertil tilsætter  

Orkla Foods Danmarks store 

kendskab til fastfood og street-

food, giver det et samarbejds-

grundlag med masser af  

potentiale for fremtiden.

KETCHUP
EFFEKTEN



Med den ene fod plantet i sin bornholmske smedje og den anden i 

køkkenet, har Smeden udviklet sin helt egen opskrift på ketchup og 

chilisauce. På restauranter, caféer og de lidt mere kræsne kantiner 

over hele landet bliver de hver dag værdsat for deres hammergode 

smag, ærlige kvalitet og skånsomme tilberedning af råvarerne. 

155129 350 G

155133 1 KG

155141 5 KG

155130 350 G

155134 1 KG

155142 5 KG

155131 350 G

155135 1 KG

155143 5 KG

155132 350 G

155136 1 KG

155144 5 KG

RENT, ØKOLOGISK OG  
RØRT MED ÆGTE  
           RÅSTYRKEbornholmsk

ORIGINAL  
KETCHUP

KARRY  
KETCHUP

CHILI  
SAUCE

HOT  
HÅNDVÆRKER



Foodservice  
Hørsvinget 1-3 · DK-2630 Taastrup 
Tel. 43 58 93 00 · www.orklafoods.dk

En lang række af Orkla Foods Danmarks 

produkter har en unik historie, der går 

flere generationer tilbage. Langt de fleste 

af vores produkter er dansk produceret 

og passer til danske opskrifter, dansk 

madkultur og nationalretter. Og ligesom 

de danske madvaner har ændret sig, 

har vi fornyet os og udvidet sortimentet 

gennem tiden. Derfor har nicheprodukter 

også en høj prioritet hos os. Smedens 

ketchup m.fl. er blandt de produkter, som 

imødekommer danskernes stigende ef-

terspørgsel på økologiske nicheprodukter. 

FoodAppeal.dk – lige til spise

Én ting er de rigtige produkter. Noget an-

det er den inspiration, du skal bruge hver 

eneste dag. Derfor lægger vi stor vægt 

på at kunne inspirere og til at udnytte 

de mange muligheder. På vores online 

inspirationsportal, FoodAppeal.dk, få du 

tips og opskrifter til dine serveringer i det 

professionelle køkken. Tilmeld dig vores 

nyhedsbrev og få det hele serveret i din 

indbakke. 

VI KENDER DE  
DANSKE MADVANER

DEN GO’E SERVICE ER LIGE HER ! 
Vores salgskonsulenter er klar med alle de gode produkter, der fuldender din servering 
– og har du brug for lidt inspiration, deler de også gerne ud af deres viden og erfaring. 

Michael Gjesing 
Salgschef 

FoodService 
22 49 39 40

Allan Pedersen 
Konsulent Foodservice     

DK-Øst 
28 92 31 92 

Marianne Stubben 
Konsulent Foodservice     

DK-Vest 
20 30 38 68 

Børge Riege 
Konsulent Foodservice     

DK-Vest 
51 20 35 50

Max Nielsen 
Konsulent Foodservice     

DK-Vest 
22 49 39 52 


