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- Kokken gav krydderifirmaet en udfordring:

"Hvorfor smager krydderier ikke af noget?"

- Den grønne djævel - Wakame - i Nordisk forklædning

- Hvordan får man en sund olie til også at smage godt?
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Masa-Food 

formidler viden, 

 kendskab og salg til 

det danske 

foodservice marked 

for en nøje udvalgt 

gruppe af 

producenter. 

 

 

 

Masa-Food   

bygger på bred 

erfaring indenfor 

foodservice 

markedet, dels som 

selvstændig aktør, 

dels som producent 

indenfor både salg og 

innovation. 

 

 

"Masa-Food's fornemste opgave er, 

at bane vejen så unikke specialiteter 

og produkter kan finde vejen ind i 

foodservice" 

 

 - Søren Madsen       

                 

Masa-Foods vision er 

at være en betroet 

salgspartner med 

dybdegående 

produktviden og 

indsigt i markedet, 

for på den måde at 

skabe maksimal værdi 

og vækst i alle led. 

 

Søren Madsen //+45 53 88 99 23 // agentur@masa-food.dk 

Hvem står bag Masa Food?  
Drivkraften bag Masa-Food er 

Søren Madsen, som hele sit 
arbejdsliv har bevæget sig i 

nærmest alle hjørner af 
foodservice branchen: 

Han er uddannet kok, konditor 
og chokolatier, og har været 

både dessertchef og køkkenchef. 
Han har også været selvstændig 

med egen højkvalitets 
fødevarebutik. 

Derudover har han mange års 
erfaring fra fødevarebranchen, 
dels som konsulent og dels som 
creative manager i innovation.  

Omdrejningspunktet og 
drivkraften har altid været en 

tårnhøj sans for kvalitet og 
stærk faglighed. 

Signaturfoto MASA FOOD
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"Innovation er en ny eller 
 væsentligt ændret måde at forbedre 

organisationens aktiviteter og 
resultater på. Det kan være nye eller 
væsentligt ændrede serviceydelser og 
produkter, arbejdsprocesser, måder at 
organisere arbejde på og måder at 
kommunikere med omverdenen på."

Hvad er
innovation?

Samarbejde med 10 
millioner kokke? Det 

har Per Mandrup 
planer om - få 

historien på side 11

Velkommen til ny 
leverandør i Masa Food 
 Gråsten Fjerkræ - læs 

mere på side 3

Carl J Nielsen blev udfordret 
af en kok på krydderiernes 
smag - læs hvad, der kom 

ud af det på side 5

Kan man lave Wakame 
tangsalat af økologisk 

Nordisk Tang? 
Se mere på side 9

Hvordan skabes den 
ultimative olie, hvor smag 

og sundhed går hånd i 
hånd? Få svaret på side 7

Tema: Innovation

Innovation i
krydderifirmaet  
Carl J Nielsen A/S 
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Økologisk og velfærds fjerkræ til
foodservice

GRÅSTEN  
FJERKRÆ

Dyrevelfærd giver bedre smag og 
kød. God smag tager tid. Hos 

Gråsten lever dyrene længere end 
ved normal konventionel opdræt. 
Smagen når derved at sætte sig.  

Der er vinduer i staldene og 
dyrene følger en normal 

døgnrytme. Der fodres to gange 
dagligt og lyset slukkes om natten, 

så kyllingerne kan hvile.  

#2 Dyrevelfærd?

5 skarpe om 

Gråsten 

Fjerkræ 

#1 Hvem er 
Gråsten Fjerkræ?
Gråsten Fjerkræ med hovedsæde i 
den lille sønderjyske by Kværs, er 
en familieejet fjerkræproducent  
som er 100% danskejet. 
• Vi har specialiseret os i fjerkræ 
og producerer kød af særlig høj 
kvalitet. 
Vores motto er, at mere velfærd 
giver mere kvalitet og mere smag. 
• Vi sælger ferske kyllinger, både 
velfærds og økologiske samt 
Berberie Gourmet ænder, gås, 
kalkun og charcuteri. 
• Gråsten Fjerkræ forarbejder på 
egen fabrik. Det betyder fuld 
kontrol og dermed garanti for 
højeste grad af fødevaresikkerhed. 

#3 Transport og stress? 
Gråsten Fjerkræ har valgt at flytte opdræt og slagtning lige ned syd for grænsen. 

Den stressende transporttid kommer derved ned på et minimum. Nogle af 
dyrene bor ved siden af slagteriet og går selv ind. Stress kan sætte sig og give 

dårligere kødsmag. Når det kommer til dyrevelfærd er Tyskland på flere punkter 
foran Danmark. Hos Gråsten Fjerkræ vælger vi dyrevelfærd og kvalitet frem for 

nationalitet. Det er godt for både dyr og miljø. 

Økologiske ænder er af racen peking og 
mulard, som slagtes når de er 16 uger

Økologiske kyllinger fra 
Gråsten har fri adgang 

til udearealer

http://www.unghanen.dk/


Alle produkter er 100% 
naturelle. Vi tilsætter intet.  
Dvs. kødet ikke ikke er tilsat 

 vand, fostafer og/eller andre 
væskebindende produkter. 

Kvalitets kyllingekød er 
smagfuldt og saftigt med en 

god kødstruktur -  og det vinder 
intet ved at blive tilsat vand. 
Kødet har ikke tendens til at 

blive tørt under stegning, 
pga. den bedre 
opdrætsmetode. 4

#5 Kvalitet?  

#4 Foder og slagtning? 
Luftkøling giver bedre holdbarhed 
og færre bakterier. Efter slagtning 
lufttørres fjerkræet i kølerum ved 
0-2 grader. Dette intensiverer den 
gode smag. En tør overflade har 
bedre holdbarhed end en våd 
overflade. Det gør, at tørslagtet 

fjerkræ kan holde sig ca. dobbelt så 
længe som vandkølet. Og der er et 

mindre stegesvind.  

G Æ L D E R  O G S Å  F O R  
"Du bliver, hvad du spiser" 

K Y L L I N G E R !
Godt foder er også vigtigt for den gode smag i kødet. 

Man bliver hvad man spiser. Og det gælder også for dyrene 

-  så en god og varieret kost er med til at forbedre smagen. 

Fjerkræet får specialfoder og grovfoder, og variationen i 

foderet højner den gode smag

Velfærdskyllinger går i klimatiserede stalde med varme i 
gulvet og frisk savsmuld hver dag.

Velfærdsænder - Gråsten Berberie Gourmet ænder er 
langsomtvoksende, kødfulde ænder med lavt stegesvind

http://www.unghanen.dk/
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Hvor kommer de nye produkter fra? 

De fleste nye ideer tager sit udspring rundt om 

bordet i testkøkkenet. Her er væggene i 

bogstavligste forstand beklædt med krydderier i 

alle afskygninger. ”Når vi sidder her, er det 

svært at holde øjenkontakten, for øjnene 

fanges af de mange farvestrålende og 

forskelligartede krydderier på hylderne, som 

omkranser mødebordet. Og så snart der er 

gang i processen, så kommer krydderierne på 

bordet, så der smages, duftes og vurderes 

konsistens, størrelse osv. Den bedste proces 

starter her ved bordet, for så har vi allerede en 

masse konkret at gå ud fra."

Udvikling sammen med kunder 

Sammen med Masa Food har Carl J udviklet 

”SPICE by Masa Food” som leveres til foodservice  via 

grossister.  Sortimentet består af roasted krydderier til 

kværne – f.eks. hele fennikel frø, hel kommen, diverse 

pebervarianter og knusninger samt pulvere som f.eks. 

karry og paprika. Tit opstår de nye trends netop i 

foodservice branchen, og det kan give en indikator af, 

hvornår trenden rammer bredere. Carl J er hurtige og 

fleksible til at handle på nye ideer, og de tager gerne 

udfordringer om nye smage og ideer op!  

Innovation hos 
krydderifirmaet  

www.cj-nielsen.dk
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http://www.cj-nielsen.dk/
http://www.cj-nielsen.dk/


En kok udfordrede en dag Carl J’s 

kvalitetschef Hanne Andersen med 

sætningen: ”Hvorfor smager krydderier 

ikke af noget?” Da kvalitetschefen havde 

sundet sig lidt, tog hun udfordringen op, og 

straks blev processen med at riste 

krydderierne sat i gang. "Smagene træder 

meget mere frem, når vi rister, og det er 

derfor oplagt at bruge de roasted krydderier 

i storkøkkener, hvor man ikke selv har 

mulighed for at riste krydderier af i 

processen. Ristningen gør også, at 

krydderierne kan anvendes i det kolde 

køkken med optimal smag"  

 

Udfordret af en kok: 
"Hvorfor smager krydderier  
ikke af noget?"

Sådan opstod 

Roast Spice™ 

krydderier

"Ristningen fremhæver ikke kun smagen. I f.eks paprika gøres smagen 

mildere og mere aromatisk, i hvert tilfælde træder den skarpe smag mindre 

igennem, og i stedet bliver krydderiet mere rund i smagen og får en helt 

anden dybde." 

Det er nemt at bruge de roasted krydderier, men Carl J oplever, at 

kunderne faktisk af og til lige skal vænne sig til det, fordi de i starten 

bruger for meget – af gammel vane! 

Prismæssigt er de roasted produkter lidt dyrere pga. den ekstra 

forarbejdningsproces i selve ristningen, men til gengæld sparer brugeren 

den ekstra håndtering, det er at riste, samtidig med at der doseres mindre. 

http://www.cj-nielsen.dk/
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ALMA By G udvikler nye produkter med fokus på 
både smag og sundhed, og f.eks med udgangspunkt i
forskellige presseprocesser. 
Alma By G vil nemlig gerne udfordre den gængse 
opfattelse af hvordan man ”plejer at gøre”. 
En helt ny innovativ pressesproces har set dagens 
lys i samarbejde med Future Food Innovation; 
 Rapsfrø bliver skånsomt bliver presset sammen 
med andre frø (hampefrø, marietidselfrø) urter, 
nødder, frugter, grøntsager og tang. 
Det giver en homogen og sund spiseolie spækket 
med antioxidanter, vitaminer, proteiner og den helt 
rigtige fedtsyre-sammensætning. 

F o r  b å d e  s m a g e n s  o g  s u n d h e d e n s  s k y l d
INNOVATION 

Resultatet er en velsmagende olie som kan 
bruges til f.eks. salat, rodfrugter, stegning og 

bagning - 100% naturlig og yderst sund. 
De forskellige sammensætninger i 

urter, frugter mm. åbner en palette af 
sundhedsfremmende/forebyggende 

spiseolier – som f.eks kan hjælpe til med 
forebyggelse af diabetes 2, hjertekarsygdomme, 

forhøjet blodtryk, bedre tarmflora mm. 

Ingen kompromis med smagen til fordel for sundheden! 

Alma By G er lykkes med at udvikle en skånsomt presset olie 

med sund fedtsyresammensætning, som tilmed smager godt!

...Og vigtigst af alt

http://www.almagroup.dk/
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Teknikken, der anvendes 
betyder at man samtidig med et 
fantastisk velsmagende og unikt 
produkt, sikrer at de 
egenskaber, som de respektive 
urter/frugter indeholder, bliver i 
olien. I andre former for olier 
med tilsætninger af f.eks. urter, 
kommes urterne i efter 
presningen og blandes i olien, 
men det bliver ikke en homogen 
olie som her, hvor det hele 
presses sammen og bliver 100% 
naturligt – uden nogen former 
for tilsætningstoffer eller 
aromaer.  

 
Smagen er det alt afgørende 
for Alma By G. Olierne skal 
smage godt – det har altid 
første prioritet. Det betyder, 
at det er sundhed, der 
smager godt! 
Det sundhedsfremmende er 
ekstremt vigtigt for mange, 
og istedet for at se de 
livsvigtige olier som f.eks. et 
kosttilskud, ja så kan de her 
indgå i madlavning og 
samtidig have den vigtige 
sundhedsmæssige effekt. 
Det bliver altså ikke 
sundheden, der er det 
vigtigste i første omgang, 
men netop det, at olierne 
smager godt og har utallige 
anvendelsesmuligheder i 
både koldt og varmt 
køkken. Sundheden er blot 
en merværdi...   

SMAGEN ER VIGTIGSTE... 

www.almagroup.dk

Pt. findes der ikke 
nogen producenter i 

Nordeuropa som producerer 
efter denne teknologi - 

koldpresset. Teknologien er 
forsøgt anvendt hos enkelte 

olivenolier producenter i 
Italien – dog i begrænset 

omfang.

3 forskere fra Syddansk 
Universitet har arbejdet med at
analysere olierne for alle dens 

egenskaber.

Forskningen hjælper til!

http://www.almagroup.dk/
http://www.almagroup.dk/


Hos Nordisk Tang prøver vi altid at rykke 

grænserne for, hvad der er muligt i 

forhold til at arbejde med tang og 

fødevarer. Fælles for alle vores 

produkter er, at de skal smage hamrende 

godt; de skal bidrage til et godt helbred; 

de skal have en funktionalitet og så skal 

de være sunde og bæredygtige. Allerhelst 

skal de være det hele. 

 

Vi har i en del år efterhånden arbejdet 

med tang i fødevarer – vi har udviklet 

helt nye produkter, som ikke er set før 

og det er sindssygt spændende. 

MEN vi ser også, hvad der sker ude i den 

store verden og hvordan tang bruges i 

andre lande, specielt i Asien.  

Derfor satte vi os for at prøve at arbejde 

med nogle eksisterende produkter og så 

forfine dem ved at bruge økologisk 

Nordisk Tang. 

"  

 

Vi tog fat i den velkendte ”grønne 

djævel” – wakame tangsalat med den 

målsætning at lave et sundt, 

velsmagende økologisk nordisk 

alternativ. 

Det skulle vise sig ikke at være den 

nemmeste opgave at løse, da vi ville have 

et ferskt produkt (ikke frosset), med en 

lang holdbarhed. 

 

 

Vi vidste, at vi med fermentering kunne 

gøre produktet endnu sundere da vi 

gennem en fermentering kunne gøre de 

bioaktive stoffer i tang mere 

tilgængelige og lettere optagelige i 

kroppen. Endvidere kunne fermentering 

være med til at forlænge holdbarheden 

på tangsalaten. 

Tangsalaten fra 
Djursland

"Den grønne djævel"

Fermentering - eller? 

http://www.nordisktang.dk/


www.nordisktang.dk

Det lykkedes os efter godt et års 
arbejde i samarbejde med forskere og 
andre kyndige mennesker at skabe en 
kultur som kunne fermentere tangen! 
Således skabes innovation på mange 
måder i virksomheden. Det kan være fra 
et ønske om at skabe et nyt produkt 
som vi og vores kunder tror vil blive 
populært eller det kan være 
procestekniske udfordringer som gør at 
vi skaber innovation. 
 
I dag sælger vi tangsalaten til en række 
high-end supermarkeder, fiskehandlere, 
sushi restauranter og en række andre 
high-end restauranter.  

10

Nordisk Tangsalat
Vi havde sammen med vores kunder og 
andre fokusgrupper ramt en smag som de 
var enormt begejstrede for. 
Dermed havde vi egentlig opfyldt alle 
parametre for at skabe et innovativt og 
spændende produkt – der var bare et 
problem... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at kunne starte en fermentering, skal 
man bruge en starterkultur som danner 
udgangspunkt for den enzymatiske 
reaktion der skaber mælkesyre. Desværre 
har tangen en enorm antibakteriel effekt, 
og så snart vi prøvede at starte 
fermenteringen, så døde 
mælkesyrebakterierne og fermenteringen 
stoppede. 
Vi måtte således starte helt fra bunden og
udvikle vores egen kultur som var 
resistent over for tangens antibakterielle 
effekt (som vi for øvrigt er super 
begejstret for i alle vores andre 
produkter, da den er med til at holde 
produkterne fri for konserveringsmiddel). 

Tang med antibakteriel 
effekt

Tangsalaten er 
  lavet på økologiske 

   sukker- og vingetang fra nordiske 
     vande, tilsat en asiatisk inspireret             

 marinade, som giver en sødme i form 
af ristet sesam samt en let saltet smag 
fra soyaen. Tangsalaten er fermenteret 

og vi har dermed opnået en sprød 
konsistens alt imens smagen rummer 

en skøn balance mellem surt, sødt, salt 
og umami. Fermenteringen bevarer 

tangens høje næringsværdi og gør det 
nemmere for kroppen at optage de 
 mange værdifulde næringsstoffer.  

Anvendelse:  
Nyd salaten som den er eller som 

tilbehør til fisk, skaldyr eller 
 kylling. Den kan også blandes 

med eks. frisk spinat 
eller lidt revet rødbede.

http://www.nordisktang.dk/
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Gastronomisk madlaboratorium i Vejle 
Kokkelandsholdets tidligere leder står i spidsen for Vejles 

 madlaboratorium, der hjælper fødevarevirksomheder og gastronomer 
med at udvikle ny og spændende mad. 

 
"Fødevarer handler om meget mere end det, der ender på 

tallerkenen. Det er absolut nødvendigt, at kvalitet, stil, form og 
farver er tænkt ind i samtlige processer, når fødevarevirksomheder 

og gastronomer skal udvikle spændende produkter og retter". 
 

Sådan siger Per Mandrup, der står i spidsen for Vejles  madlaboratorium, 
der har navnet Culinary Institute by VejleErhverv. Den tidligere 

mangeårige leder af Danmarks kokkelandshold, bringer et gastronomisk 
netværk og en dyb viden om gastronomi til instituttet, der gør, at Vejle 

tager et kvantespring ind på det gastronomiske Danmarkskort. 
 

"Gastronomer og fødevareproducenter har adgang til vores viden, 
ligesom de kan vælge mellem en masse kursusmuligheder, hvor jeg

og andre madeksperter agerer inspirerende medspillere i 
virksomhedernes arbejde med at udvikle nye og spændende 

madprodukter" siger Per Mandrup. 

Vejles madlaboratorium, der 
holder til i Food Innovation 

House på Lysholt Allé i Vejle, 
henvender sig særligt til hotel, 

restaurant og 
fødevarebranchen, men Per 

Mandrup ser også et potentiale 
for at hjælpe nystartede 
iværksættere inden for 

fødevareområdet

http://www.culinaryinstitute.dk/
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Madinstituttet er den første af sin slags i Danmark og trækker blandt andet
på erfaringer fra Danmarks skandinaviske nabolande, der har haft 

tilsvarende madlaboratorier i flere år. 
- Jeg har besøgt Norges Gastronomiske Institut, Sveriges Måltidens Hus og 
USA’s Culinary Institute of America for at søge inspiration til, hvordan vores 
madlaboratorium i Vejle skulle skabes, forklarer Per Mandrup, og forklarer, 

at besøgene i udlandet har givet masser af næring til etableringen af 
madinstituttet, der i Vejle bliver placeret i et fødevarecentrum i Danmark 

"Brilliant lokal kaviar og 
verdens bedste pølser"

"Vejle og hele Trekantområdet har stolte landbrugs- og 
fiskeritraditioner, og producerer i dag de mest fantastiske 

råvarer. Det skal vi have fortalt hele verden. 
Hvor mange ved for eksempel, at Peter Ålbæk i Farre 

laver nogle af verdens bedste pølser, eller at 
Danmarks bedste ørredkaviar produceres hos 
Brilliant Kaviar i Vejle?", siger Per Mandrup. 

Nordisk inspiration

Verdensklasse i Vejle
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10 millioner kokke...
På madlaboratoriet er afstanden mellem teori og praksis kort. 

Der er sammenhæng med udviklingskøkkenet i Food Innovation 
House, hvor der kan tilbydes kurser og udvikling for 

virksomheder, organisationer og foreninger. 
Fra 2019 planlægger Per Mandrup, at begynde et internationalt 

samarbejde med verdensorganisationen af kokke - 
Worldchefs - der har en medlemsskare på over 

10 millioner kokke fra 107 lande. 
- For gastronomisk interesserede private borgere vil vi også 
tilbyde arrangementer, hvor man for eksempel kan opleve, 

hvilken betydning gode råvarer har for livskvaliteten, og der vil 
være events, hvor man kan træne sine smagsløg og opnå større 
forståelse for madkvalitet, som er en hjørnesten i den spirende 

danske fødevarekultur, forklarer Per Mandrup. 

Per Mandrup, Culinary Institute, 
planlægger stort internationale 
samarbejde med 10 millioner 
kokke...
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Innovation

Hvordan hjælper Culinary 
institute med innovation? 

Lad os forklare det med et sprogligt billede; 
Hvis en fisk repræsenterer en innovativ løsning, så 

kan Culinary Institute nemt tilbyde en fisk. Vi har både 
kompetencen og laboratoriet til rådighed. 

MEN... 
Den helt unikke løsning indenfor fødevareinnovation 

består dog i at fange fisken sammen med kunderne. 
Så får de både en fiskestang OG en fisk, 

så de fremover kan fange alle de fisk, de har lyst til. 
Det er både innovation og empowerment på en 

gang. 

Læs mere om Culinary insitute på www.culinaryinstitute.dk

http://www.culinaryinstitute.dk/
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Kan du bruge trends til noget 
i dit køkken? 

 Innovation foregår hver eneste dag i storkøkkener, restaurationskøkkener 
og alle andre steder, hvor mad-nørdede ildsjæle leger med mad og prøver 
ideer af. Og når man nu er igang med at eksperimentere med råvarer og 
tilberedningsmetoder, så kan man jo skele lidt til nogle af de trends, der 

lige nu er de største indenfor madbranchen, så chancen for at ramme det, 
kunderne vil ha', bliver endnu større! 
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trends, som 

(stadig) er 

hotte i 20181. Flexigan  
Du er helt sikkert stødt på ønsket om mindre 
kød, kødfri dage og måske også helt vegansk 
mad, og det kræver nok lidt tilvænning for kødspiserne at spise kødfri 
menu, men hvis du sørger for at det mætter og selvfølgelig smager godt,
ja så er du nået et godt stykke ad vejen. Plantebaseret mad er nemlig 
(stadig) en af de største tendenser her i 2018, 
og stødt stigende... 

En helt simpel måde at 
holde kødfri dag, er at 
servere 
spinatpandekager eller 
tortillas med rødbede- 
humus, spidskål., 
rødløg, forårsløg, 
granatæblekerner og 
friske koriander. Det er 
virkelig mættende, selv 
for en kødspiser...
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  Foodstyling - Fotografering  

Markedsføring - Opskriftudvikling 
 Kontakt: hej@tinasprogoe.dk  www.tinasprogoe.dk 

www.instagram.com/foodzens 

2.Snacking

3. Clean eating

"Snacks er nu på 

linje med de tre 

hovedmåltider - og 

den mest dynamiske 

trend for 2018"

4 dl. havregryn 
400 g friske dadler u/sten 

2 spsk. kokosolie 
1/2 tsk. salt 
1 dl. cacao 

1 dl. kokos mel 
evt. 2 spsk. rålakridspulver 

Kør havregryn fine i 
foodprocessor og tilsæt de 

øvrige ingredienser. Kør 
indtil massen er 

sammenhængende. Måske 
skal der en smule vand i for 
at samle massen, men ikke 
for meget, så bliver det for 

klistret.  
Tril massen til kugler eller 
form små mini-barer og rul 
eller drys i f.eks. kokosmel 

rørt med stødt gurkemeje og 
kanel, frysetørrede hindbær, 
lakridspulver eller hakkede 

nødder.

Opskrift
Vi "snacker" som aldrig 

før, og forventningerne til 

snacks er større end blot 

et æble eller en kiks. 

Har du prøvet at skabe 

mersalg (og glæde hos 

dine kunder) ved at sælge 

skønne, hjemmelavede 

snacks? Måske sidder 

dine kunder alligevel og 

gnasker en tør muslibar 

fra tanken om 

eftermiddagen?  

En idé kunne f.eks. være 

 snack-kugler med masser 

af fibre og smag.

Snack-kugler

Rene madvarer uden tilsætningsstoffer - mange ønsker at gå tilbage til det mere 
oprindelige og naturlige, også når det kommer til mad. Vi forbinder ikke længere light 
produkter med sundhed, men ønsker istedet at vide præcist hvad vi spiser og hvor det 
kommer fra. Kvalitet, friskhed og naturlighed er nøgleordene i denne trend. Formidlig af 
dine retters oprindelse og indhold er essentielt for gæsterne.

http://www.tinasprogoe.dk/
http://www.tinasprogoe.dk/


MASA-FOOD ON TOUR

INSPIRATION  
FRA ALLE KROGE AF DANMARK

...Og de er 
begejstrede! 

Cremet hyldeblomst eddike, 
granatæble eddike og figen-dadel 
eddike bidrager nu sammen med 

andre udvalgte råvarer til 
Cateringlandsholdets buffet, som 

skal præsenteres til VM 
 

VM for Cateringlandshold 
finder sted i 
Luxembourg  

november 
2018 
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Cateringlandsholdet tester 
cremede eddiker fra 

Alma by G...

Læs mere, følg 

og like Danmarks 

Catering Landshold: 

www.facebook.com/ 

cateringlandsholdet/ 

https://www.facebook.com/cateringlandsholdet/
http://www.cateringlandsholdet.dk/
http://www.facebook.com/cateringlandsholdet/
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Hey - må vi se, hvad DU bruger MASA FOOD 

produkter til? SMS foto og tekst til 53889923, 

så kan det være din ret bliver vist i næste udgave 

af  MASA FOOD MAGAZINE

Masa Food på køkken 
besøg i det Nordjyske



 
UDKOMMER 

 1. DECEMBER 
2018

Søren Madsen //+45 53 88 99 23 // agentur@masa-food.dk 
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Tak for nu 
- og på gensyn 

TEMA VINTER 2018: 
SMAG & KONSISTENS

http://www.masa-food.dk/
http://www.masa-food.dk/
http://www.masa-food.dk/

