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KULDEANLEGG FOR VAREHANDELEN

Vår kunnskap - vårt varemerke

I generasjoner har vi med stolthet solgt smaks-
opplevelsene som skaper visshet om kvalitet. 
Vi har vist våre kunder at hemmeligheten bak 
suksess ligger i en kombinasjon av førsteklasses 
råvarer og dybdekunnskap om prosessene 
som bringer frem råvarenes beste egenskaper. 

Historien, kort og godt
Historien om Hansens Røkeri startet med grunn-
leggeren Olaf Harris Hansen. Etter å ha vært an-
satt i ca. 3 år hos en fi skehandler i Oslo, fi kk han 
interesse for å starte sin egen bedrift i Drammen. 
Denne så dagens lys høsten 1933. Det var på den 
tiden tungt og vanskelig, men bedriften var kom-
met for å bli. Etter ca. 30 år begynte hans sønner 
Ole Martin Harris Hansen og Bjørn Harris Hansen. I 
1970 ble bedriften gjort om til aksjeselskap, hvor Ole 
Martin og Bjørn ble medeiere sammen med sin far. 
I 1975 trakk Olaf Harris Hansen seg tilbake og gut-
tene hans, som han selv sa, overtok driften. Hansens 
Røkeri AS ble etter hvert en betydelig leverandør 
til dagligvaren, fi skehandlere, hotell og restau-
rantbransjen og andre storhusholdningskunder. 

Tiden går
Ole Martin og Bjørn Harris Hansen fi nner etter hvert 
ut at tiden for å fi nne nye drivere er viktig. Store 
endringer på innenlandsmarkedet gjør også sitt 
til at yngre krefter må til. Høsten 2009 blir det be-

stemt at selger driften. Ny eier og driver ble Morten 
Sire. Han har 20 års erfaring fra Hansen Røkeri AS 
og kjenner bedriften på alle måter. Firmaet blir dre-
vet videre i samme ånd som før, med fokus på de 
samme gode produkter og tjenester som tidligere.

Bred totalleverandør
Gjennom årenes løp har vi utviklet oss til å bli en 
veletablert produsent og totalleverandør innen-
for et bredt spekter av matvareområder. Kunde-
basen strekker seg fra hotellnæringen, storhus-
holdninger og restauranter, til cateringselskaper, 
fi skehandlere og kafeer. Vi driver også i en mindre 
skala med utsalg til privatkunder direkte fra våre 
produksjonslokaler, der vi samtidig kan tilby mot-
tak av egenfi sket fi sk til ønsket type foredling.

http://www.buskerudkulde.no


Samarbeid som garanterer for kvalitet 
Hos oss kan du være sikker på at råvarene vi 
henter inn er av ypperste kvalitet. Lang bransje-
erfaring sikrer oss kompetansen som trengs 
for de riktige utvelgelsene av samarbeids-
partnere innenfor hele vårt produktspekter.

Røkeprosessen 
– en hemmelighet vi kan dele   
Vår spesialitet har siden oppstarten i 1933 vært 
kald- og varmrøkt fi sk av alle kjente slag. 
Tro mot tradisjon, kvalitet og smak, gjør vi 
akkurat det samme i dag som for snart 80 år 
siden. Fisken bearbeides og saltes, før den henges 
og tørkes, og til slutt røkes. Vi røker i gamle
steinovner; fyrer med akkurat passe mengde fl is 
og justerer med akkurat passe mengde trekk. 
Summen blir et optimalt resultat med smaken av 
sjeldenhet. 

Trygghet er en selvfølge
Bedriften er en fullt oppdatert og moderne 
produksjons- og handelsbedrift godkjent av Fiskeri-
direktoratets Kontrollverk, samt av Mat-
tilsynet for ompakking av fi sk og fi skevare, 
og omsetting av frossent ferdigpakket kjøtt. 

Våre ansatte har en unik interesse for faget, 
og har gode innarbeidede arbeidsrutiner som 
sikrer deg som kunde den kvaliteten du har krav på.

http://www.hardanger-fjellfisk.no
http://www.hjkyvik.no


Fiskehallen, Vippetangen,
0150 Oslo

tlf. 22 40 33 50
www.skalldyr.com
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GRAVET LAKS OG ØRRET
- en hemmelighet vi beholder

Vår gravlaks og ørret er kjent for sin gode, milde 
smak. Vi benytter benfri filet av beste kvalitet, 
lagt i en saltblanding med dill over noen dager

Til kryddermarinert laks og ørret brukes en
spesiell krydderblanding bestående av en hånd-
full hemmeligheter. Deretter settes dette til mod-
ning, for så å bli varmrøket etter gamle metoder.

FERSK FISK, NORSK OG IMPORTERT
Her nevnes hel fisk av bl.a. torsk m/tilbehør av 
rognlever, tunger. Kveite, laks, ørret, makrell, fjell-
ørret, røye, uer, etc. Vi ønsker også å nevne fileter 
av bl.a.: torsk, sei, lyr, sild, kveite, makrell, laks, 
ørret, uer, etc.

FROSSEN FISK, NORSK OG IMPORTERT
- Hel
- Filet/loins
- Panert
- Porsjonspakket

HJEMMELAGET FISKEMAT
- Fiskepudding/fløtepudding/farser
- Koljekaker/steinbitkaker/seikaker/
   sildekaker 

SKALLDYR
- Fersk og frossen reke m/skall
- Fersk og frossen krabbe/krabbeskjell
- Kongekrabbe rå/kokt
- Blåskjell levende/renset
- Rensede reker, håndplukket/maskinplukket,
  små/middels/store
- Kamskjell
- Østers
- Hummer og kreps
- Scampi rå eller kokt, m/u skall og 
   forskjellige størrelser m.m.

“Råvarene hentes fra fjell-
vann 1300-1400 m.o.h...” 

http://www.skalldyr.com
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FRYSEVARER:

BOIRON FRUKTPURÈ FRA FRANKRIKE
Krt. á 6x1 kg.

- Aprikos
- Banan
- Bjørnebær
- Blåbær
- Bringebær
- Eple
- Fersken
- Fiken
- Jordbær
- Kirsebær
- Kiwi
- Kokos

- Lime
- Mandarin
- Mango
- Markjordbær
- Pasjonsfrukt
- Pære
- Rabarbara
- Rips
- Skogsbær 
(bjørnebær, jordbær, 
blåbær, solbær)

SUSHIPRODUKTER
- Crabfi sh stenger
- Yellowfi n Tuna Superfrozen
- Ebi reker kokte
- Escolar
- Hamachi
- Hokkigai claims
- Rensede kamskjell, alle str.
- King fi sh Marlin sashimi
- Soft shell crabs

ROGN
- Løyerom
- Sikrom
- Lodderogn gul, sort, rød
- Rognkjeksrogn, gul, sort, rød”

Frossen frukt – fruktblandinger
grønnsaker – grønnsaksblandinger

potetprodukter

http://www.sorlandskjott.no
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Fra Pers kjøkken, Sandefjord
- Kjøttpålegg av alle slag, 
  helvekt og oppskåret
- Spekemat, helvekt og oppskåret
- Pinnekjøtt, kuttet/utvannet/kokt/røkt/urøkt

Fra Torgersen kjøtt, Hokksund
- Karbonadekaker, grove 85 g.
- Medisterkaker
- Kjøttkaker

Fra Vestfold kjøtt, Kodal
- Bacon, helsider
- Bacon i skiver u/svor, ca. 500 g. pakker
- Lutefi skbacon, 1 kg. pakker
- Stekte steker av forskjellige slag

Norsk Kylling, Støren
- Gourmethøns
- Kylling, rå eller griller, diverse størrelse
- Kyllinglår/-klubber, rå eller grillede
- Kyllingfi let
- Kalkun, hel, div. str.
- Kalkunfi let m/u skinn

Gårsand AS, Tønsberg
- And gryteferdig
- Andebryst
- Andelår
- Andefett etc.

Fra BRASIL/URUGUAY/NEW ZEALAND/NAMIBIA/
BOTSWANA

Storfe:
- Indrefi let
- Ytrefi let
- Mørbrad
- Entrecôte
- Flatbiff

Fra AUSTRALIA/NEW ZEALAND/URUGUAY/NAMIBIA
Lam:
- Indrefi let
- Ytrefi let
- Surret lammebog u/ben
- Surret lammestek u/ben
- Lammecarre

Fra NEW ZEALAND
- Surret hjortestek u/ben
- Hjortelår
- Hjortecarre
- Hjort ytre/indrefi let
- Hjort fl atbiff
- Hjortemedaljong
- Hjort grytekjøtt

FRA HOLLAND
- Gjøkalvfi let ytre og indre
- Gjøkalv mørbrad
- Gjøkalv entrecôte
- Kalvefi let ytre og indre

mailto:tit-can@online.no
http://www.snadderogsnaskum.no/
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Vi kan kunsten å utvikle kvalitetsprodukter  

Pindsleveien 1B, 3221 Sandefjord , Tlf : 33471700 

Vi kan kunsten å utvikle kvalitetsprodukter

Delikatesser/Sesongvarer   

I tillegg til våre egne delikatesser, sørger vi alltid for 
å skaffe sesongvarer fra de beste norske produsent- 
ene. For eksempel rakfi sk, lutefi sk og viltkjøtt.

For komplett oversikt over 
produkter, varer og tjenester,

Se bestillingsliste/produktkatalog på
 

www.rokeriet.no 

FRA USA/AFRIKA/SVERIGE
- Antilopefi let
- Rådyrlår
- Rådyrfi let
- Rådyr grytekjøtt
- Elgkjøtt stek, ytre-, indrefi let, fl atbiff, 
  medaljong, grytekjøtt
- Røkt elgstek
- Harelår m/bein, harefi let
- Villsvinfi let

Fra SKOTTALND/SVERIGE/FRANKRIKE
- Franske andebryst
- Fasan
- Fasanbryste
- Gås
- Rype
- Rypebryst
- Skogsduer
- Skogsduebryst

VILTKJØTT OG FUGL FRA NORGE
- Reinsdyr, helt dyr (best.vare i sesongen)
- Reimsdyrstek m/ben
- Reinsdyrstek u/ben surret
- Reinsdyr indre- og ytrefi let
- Reinsdyr; -sadel, -fl atbiff, -fi nnebiff, 
   grytekjøtt,   -kraftben, -tunge, -hjerter 
   rå og tørkede
- Ryper m/fjær
- Tiur-røy, orrfugl (begrenset)

Rakafi sk produseres av lokale fjell-
bønder i Skarveheim, fjellene nord i 
Buskerud fylke. Råvarene hentes fra 
fjellvann 1300-1400 m.o.h. og fra Østre 
delen av Hardangervidda. Kvaliteten 
omtales som Norges beste.

Diverse storhusholdning

Som totalleverandør til storhusholdninger og 
storkjøkken, leverer vi et solid og kvalitetsfullt 
spekter av frossen frukt og grønnsaker. Av ut-
valget kan vi blant annet nevne norske bær, 
franske fruktpureer, hjemmelagede salater, grønn-
saker i rene eller blandede poser, samt løk- og 
potetprodukter. Av annen garnityr har vi et 
bredt utvalg av majoneser, dressinger og pateer.

Delikatesser/Sesongvarer   

mailto:oddvar@ostfoldkjott.no
http://www.perskjokken.no


annonseplass
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Jordbær
EPD nr.: 734087

Bjørnebær
EPD nr.: 853242

Rips
EPD nr.: 481788

Banan
EPDnr. 1398460

Helgeroveien 892, Eidsten, 3267 Larvik  -  Telefon 33 16 54 00   
Telefax 33 16 54 01  -  E-post: mail@norrek.no  -  www.norrek.no

Laks- og ørretfilet   |   Levende hummer   |   Torsk

www.seafoods.no

Vagen Seafood_185x55.pdf   1   13-01-2011   13:38:53
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Hansens Røkeri AS
Frydenhaugsveien 2
3041 DRAMMEN

Tlf:    32 26 06 50
Faks:   32 26 06 51
E-post:  post@rokeriet.no
Hjemmeside: www.rokeriet.no

http://www.bm-food.no
http://www.wold-borgersen.no/
http://www.seafoods.no
http://www.norrek.no
http://www.engelsviken.no



