Årets glutenfrie
produkter
Lurer du på hvilke glutenfrie produkter som har
kommet ut i 2015? På de neste sidene finner du
en oversikt med over 100 nye produkter som har
kommet ut på det norske markedet det siste året.

BAKERS

Kjernebrød
Solsikkekjerner og gresskarkjerner bidrar både
med god smak og tilfører brødet fuktighet og
holdbarhet. Rikt på fiber.
Uten hvetestivelse.

Med forbehold om at ikke alle nye glutenfrie produkter er med i oversikten.
NCF har gjort en forespørsel hos leverandører/produsenter av glutenfrie
produkter om hvilke produkter som har
kommet på det norske markedet i 2015.
NCF har henvendt seg til leverandører/
produsenter som NCF er kjent med.

Loff
Smaker som ekte loff.
Uten hvetestivelse.

BAKER HANSEN

Baker Hansen baker ferske glutenfrie brød og
bakervarer hver dag, med unntak av søndag.
Hansens Glutenfrie (brød)
Solsikkebrød
Bakerens Glutenfrie Fiberbrød
Solsikkerundstykke
Gresskarrundstykke
Kaniljebolle
Blåbærmuffins
Knekkebrød
Müsliblanding
Marsipankake
Pepperkakedeig
Pepperkaker
Serinakaker
Brune pinner
Tilgjengelighet: Kan kjøpes i alle 31 bakeriutsalg i Oslo, Bærum, Drammen, Strømmen og
Hønefoss. Fullstendig oversikt over utsalgssteder finnes på www.bakerhansen.no. Man
kan også kjøpe via nettbutikken på nettsiden.

Tilgjengelighet: Begge
produkter selges nå i
100 butikker på Østlandet. Brødene leveres
ferske tre ganger i uken.
For oversikt over hvilke
butikker, se bakehuset.no/glutenfri-utvalgtebutikker.

Bfree

Wraps flerkorn
En wrap med høyt fiberinnhold, lavt fettinnhold og 99 kalorier per wrap. Inneholder
næringsrikt fullkornmel som sorghum, brun
ris, bokhvete, hirse, teff, quinoa og amarant.
Tilgjengelighet: Pliktig sortiment hos Rema
1000, Bunnpris, Meny, Ultra, Kiwi og Spar.
Frivillig sortiment hos Joker.

BEZGLUTEN

Sticks
Glutenfrie saltstenger.
Honey Rings
Glutenfrie honningringer. Brukes med melk
eller bare som snacks på lørdagskvelden.
Tilgjengelighet: Helsekost og dagligvarebutikker med stort utvalg samt allerigikost.no.

BFree bagel flerkorn
En bagel toppet med quinoafrø, linfrø og
valmuefrø. Serveringstips: Smaker best ristet
med ditt favorittpålegg.
Tilgjengelighet: Pliktig sortiment hos Rema
1000, Bunnpris, Meny, Ultra, Spar, Coop OBS.
Frivillig sortiment hos Coop Mega 1,2 & 3.
Nr. 4 - 2015 - glutenFRI
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BROUWERIJ HUYGHE
Mongozo Premium Pilsener
(33 cl/ 4.7 %)
Mild aroma av kjeks, brød og
krydder. Passer til grønnsaker,
skalldyr, thaimat og vietnamesisk
mat. Økologisk og fairtrade.

CRISPY NATURAL

Crunch me!
Snacks av epler og grønnsaker. Tørket, ikke
fritert eller stekt, fettfri og rike på fiber. Finnes
i 6 varianter: Eple, Eple med banan, Eple med
jordbær, Eple med kanel, Gulrot med cajun
krydder, Rødbete med eddik.

Mongozo Buckwheat White
Beer (33 cl/ 4.7 %)
Ølet er tilsatt korriander og appelsinskall, og har en frisk og fruktig
aroma med kryddernoter. Dette
balanseres med en mild humlesmak og en smooth og rund ettersmak som er en anelse syrlig. Passer
som aperitif, til skalldyr, fiskeretter
og salater. Økologisk og fairtrade.

Tilgjengelighet: Finnes i mange av Menybutikkene og frivillig i Spar/Eurospar.

Tilgjengelighet: Ble lansert i mellom 50 til 100 Meny-butikker i september, og vil også være tilgjengelig
for Joker og Spar som da frivillig kan
ta dem inn.

FINAX
NETTOVEKT: 360 g.
INGREDIENSER: Torsk 77 % (Gadus morhua),
Fangstområde: Det Nordøstlige Atlanterhav,
panering 23 % (rismel, kikertmel, maisstivelse,
salt, dekstrose av mais, rapsolje).
OPPBEVARING: Kjølevare 0–+4 °C.
EMBALLASJE: Sorteres som metall og plast.
FORBRUKERKONTAKT: www.coop.no
NÆRINGSINNHOLD/100 g:
Energi
922 kJ / 220 kcal
Fett
11,0 g
- hvorav mettede fettsyrer 0,9 g
Karbohydrat
20,0 g
- hvorav sukkerarter
0,4 g
Protein
11 g
Salt
1,39 g

Panert

torskefilet

KVALITETSSIKRET AV COOP VARESIKRING.
Produsert for Coop Norge Handel
av Berggren AS, Kongsvinger.
RG
NO E
HE-62
E F TA

Gadus morhua
PAKKEDATO:
SISTE FORBRUKSDAG:

COOP

360g
2 stk.

Coop glutenfritt sportsbrød 500 g
Tilgjengelighet: Alle butikker utenom lengst
i Nord.
Coop glutenfritt mørkt brød 500 g
Tilgjengelighet: Alle butikker utenom lengst
i Nord.
Coop crispy panetter kyllingfilet
Tilgjengelighet: Alle Obs, Mega, Prix og store
Extra og Marked.
Coop kyllingpinner 360 g
Tilgjengelighet: Alle Obs og Mega, store
Extra og Marked.
Coop panert torskefilet 360 g
Tilgjengelighet: Alle Obs, Mega, Extra og Prix.
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DET GLUTENFRIE
VERKSTED

Produktene inneholder mindre sukker, mer
fiber og sunne ingredienser i tillegg til at de
er økologiske. Alle produktene er også uten
hvetestivelse.
Loff
Miksen kan man fint lage rundstykker av også,
eller horn og bagetter.
Fiberbrød
Miksen kan også varieres med å for eksempel tilsette tørket frukt, eller flere typer nøtter for variasjon.
Pai
Miksen inneholder to mikser slik at man kan
lage både en vanlig pai/ quiche og en søt pai/
terte. Lavt saltinnhold.
Pannekaker
Helt uten sukker.
Rundstykker uten gjær
Miksen inneholder blant annet sammalt rismel, solsikkefrø, linfrø, sesamfrø og surdeigspulver basert
på quinoa. Lavt innhold av sukker og mettet fett.
Boller
Tilgjengelighet: Miksene selges via profilhusene Meny, Jacobs, Spar, Eurospar, Kiwi, Joker og
utvalgte Matkroken i tillegg til spesialbutikker
som Røtter, Helios, Machmann’s Matmarked,
Helios samt nettbutikkene allergikost.no og
utengluten.no.

Naturell Müsli glutenfri
Inneholder blant annet solsikkefrø, gresskarkjerner, bokhvete, glutenfrie havregryn
og riskrisp. Ikke tilsatt sukker.
Tilgjengelighet: Garantert i noen Meny,
frivillig i resten av Meny og Spar/Eurospar.
Müsli Eple, Pære & Ingefær
En sprø med høyt fiberinnhold og en base
av glutenfrie havregryn, riskrisp og bakte
bokhveteflak. Müslien er smaksatt med
eple og pære, i kombinasjon med ingefær
og honning. Inneholder 25 % gresskar- og
solsikkekjerne.
Tilgjengelighet: Finnes foreløpig i noen
Meny-butikker i Oslo-området og hos allergikost.no og allergimat.no.
Granola Naturell
En bakt, knasende sprø granola med glutenfrie havregryn, riskrisp, bakte bokhveteflak og flerkornsflak. Inneholder 18 % fiber.
Tilgjengelighet: Finnes foreløpig i noen
Meny-butikker i Oslo-området og hos allergikost.no og allergimat.no.
Granola Jordbær & Hyllebær
En bakt, knasende sprø granola med glutenfrie havregryn, riskrisp, bakte bokhveteflak og flerkornsflak, jordbær og hyllebær.
Inneholder 17 % fiber.
Tilgjengelighet: Finnes foreløpig i noen
Meny-butikker i Oslo-området og hos allergikost.no og allergimat.no.

REPORTASJER
Landbrødmix med bokhvete og nypemel
Innholdet av bokhveteflakene og nypeskallmelet bidrar til et saftig, luftig og rustikt
brød. Alle tørre ingredienser finnes i pakken,
inkludert gjær, det eneste man trenger å
tilsette er vann. En pakke gir to store brød.
Tilgjengelighet: Finnes foreløpig i noen
Meny-butikker i Oslo-området og hos allergikost.no og allergimat.no.
Knekkebrød Halvmåne
Sprø og rustikke glutenfrie knekkebrød med
en gyllenbrun, stekt flate.
Tilgjengelighet: Finnes foreløpig i noen
Meny-butikker i Oslo-området og hos allergikost.no og allergimat.no.
Pizzabunner
Når du vil ha en rask pizza, legg på det du
synes er godt og stek i ovnen til den blir
passe gyllenbrun.
Tilgjengelighet: Finnes foreløpig i noen
Meny-butikker i Oslo-området og hos allergikost.no og allergimat.no.
Blåbær & Havre cookies
Lyse cookies med smak av blåbær og havre.
Laktosefrie.
Tilgjengelighet: Meny og frivillig i Spar/Eurospar og Joker.
Finax Gammeldagse Pepperkaker
Sprø pepperkaker fulle av krydder. Uten melk.
Tilgjengelighet: I butikkene nå i julesesongen, frivillig sortiment i Meny og Joker.

FUNKSJONELL MAT

Bønnepasta – Fettuccine og Spaghetti
Laget av økologiske bønner og vann. Konsistensen er overraskende lik vanlig pasta, og
har en nøytral, god smak. Inneholder 42 %
protein og 20 % fiber. Økologisk og vegansk.
Ostekakemix
Crispy bunn av mandler, havre og kokos, og
en luftig ostemasse med mild smak av pasjonsfrukt. Miksen inneholder lite karbohydrat,
mye fiber og protein.
Brødmix med chia og hamp
Brødmiksen er rik på fiber og protein, og inneholder i tillegg Omega-3 og kalsium fra chiafrø
samt komplett og lettopptakelig protein fra
hamp-frø. Brødet er uten egg, melk, gjær og
soya, og har et lavt saltinnhold.
Tilgjengelighet: I alle landets helsekostbutikker og butikk.funksjonellmat.no.

Tilgjengelighet: Fås i utvalgte butikker i
Akershus, Oslo, Telemark, Østfold, Vestfold,
Aust-Agder og Kristiansand. For oversikt over
utsalgssteder, se www.fonix.as.

GENEROUS

FRIA

Gulrotbrød med nyper
Et brød bakt med søte nyper og gulrøtter.
Høyt fiberinnhold (9 %) og lavt sukkerinnhold. Ferdig oppskåret i skiver. Laktose- og
melkefritt.
Tilgjengelighet: Utvalgte Kiwi, Spar og de
fleste Meny («utvalgte» betyr at det er frivillig for butikk om de tar inn varen eller ikke).
Rundstykker med chia
Næringsrike rundstykker med chiafrø og
gresskarkjerner. Høyt fiberinnhold (8,5 %).
Ferdig bakt og spiseklar, 4 rundstykker i hver
pose. Laktose- og melkefritt.
Tilgjengelighet: Utvalgte Joker, Spar og de
fleste Meny.
Julebrød
Brød til julefrokosten. Tips: Prøv julebrød
sammen med juleskinke og grov sennep. Ferdig oppskåret i skiver. Laktose- og melkefritt.
Tilgjengelighet: Utvalgte Spar og Meny.

FØNIX

Formkake med blåbær
Formkake med eple
Muffins med blåbær
Muffins med eple
Muffins og formkaker helt uten hvetestivelse.
Müeslibolle
Müsliboller er energirike og et godt mellommåltid på vei til trening eller tur!
Solsikkebrød
Solsikkebrød uten melk og med et lavt gjærinnhold.

Sylvain speculoos
Håndlagede gourmetcookies full av krydder
(pepperkake). Økologisk.
Celine citron
Håndlagede sitroncookies laget med ekte
smør. Økologisk.
Victor vanille
Håndlagede vaniljecookies med ekte vanilje
og smør. Økologisk.
Charlotte chocolat
Håndlagede sjokoladecookies med sjokoladebiter av belgisk sjokolade, hasselnøtter og
havsalt. Økologisk.

Nr. 4 - 2015 - glutenFRI

39

REPORTASJER
Stella stracciatella
Håndlagede små tynne cookies med biter
av belgisk sjokolade. Økologisk.
Nicole noisette
Håndlagede sprø hasselnøttcookies. Økologisk.
Tilgjengelighet: Helsekost og dagligvarebutikker med stort utvalg samt allerigikost.no.

LOVEMORE

Fylte sjokoladekjeks
Sjokoladekjeks fylt med hvit krem.
Tilgjengelighet: Meny og utvalgte Kiwi og
Spar.

MASALAMAGIC

GG UNIQUEFIBER

GG Glutenfritt Havre & Kanel
Kli knekkebrød med høyt fiberinnhold (17
%). Et smakfullt knekkebrød med frø, havre,
honning og kanel.
Tilgjengelighet: Utvalgte helsekostbutikker
og ggsuperfiber.no. Det jobbes med større
distribusjon.

HANSA BORG

Hansa Lite
Hansa Lite, som har mindre
karbohydrater og færre kalorier enn vanlig øl, har vært
å finne i butikkene i flere år
– men nå finnes det også i
glutenfri variant. Gluten er
fjernet under produksjonsprosessen, noe som gjør
at smaken ikke forandres,
men smaker slik den alltid
har gjort.
Tilgjengelighet: I alle dagligvarebutikker.

lelsen. Fri for hvete/hvetestivelse, laktose,
egg, soya, melk, egg og nøtter.
Tilgjengelighet: Her får man kjøpt Rema
1000, Bunnpris, Meny, Spar, Eurospar, Ultra,
Rimi, ICA Supermarked, Coop Prix, Coop
Mega, Coop Extra, Coop Marked og Coop
OBS. Frivillig sortiment hos Kiwi og Joker.
Pitabrød
Hver pose inneholder to store pitabrød som
kan spises straks de har tint eller varmes noen
minutter i ovn. Fri for hvete/hvetestivelse,
laktose, egg, soya, melk, egg og nøtter.
Tilgjengelighet: Rema 1000, Bunnpris, ICA
Supermarked, Rimi, Eurospar, Meny, Ultra,
Coop Mega og Coop OBS. Frivillig sortiment hos Joker, Kiwi, Spar, Coop Marked
og Coop Extra.
Rundstykker
Hver pose inneholder 4 stk. store rundstykker.
Uten topping og hele korn. Rundstykkene
er ferdig stekte og kan spises når de har
tint, men det anbefales at de varmes noen
minutter i ovnen for den nystekte følelsen. Fri
for hvete/hvetestivelse, laktose, egg, soya,
laktose, egg og nøtter.
Tilgjengelighet: Her får man kjøpt Rema
1000, Bunnpris, Spar, Eurospar, Meny, Ultra,
ICA Supermarked, Coop Prix, Coop Mega,
Coop Extra, Coop Marked og Coop OBS!
Frivillig sortiment hos Joker og Kiwi.

HATTING

Havrebrød
Inneholder 38 % havre, 5,2 % fiber og gir
god metthetsfølelse. Brødet er skåret i skiver.
Kan spises når de har tint, men for den beste
spiseopplevelsen anbefales å steke dem
noen minutter i brødristeren. Fri for hvete/
hvetestivelse, laktose, egg, soya, melk, egg
og nøtter.
Tilgjengelighet: ICA Supermarked, Coop
OBS! og Ultra. I frivillig sortiment hos Coop
Mega, Meny, Spar og Eurospar.
Havrestykker
Hver pose inneholder 4 havrestykker bakt
med 35 % garantert ren, glutenfri havre.
Havrestykkene er ferdig stekte og kan spises
når de har tint, men anbefalers at de varmes
noen minutter i ovnen for den nystekte fø-
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Tikka Masala
I det nord-indiske
kjøkken er tikka
masala gjerne en
del av et stort festmåltid. Tikka betyr
biter og Masala
betyr krydder. En
god tikka masala
skal være en «hot»
og smakfull opplevelse. Ønsker du en
mildere variant, kan
du enkelt justere
med litt matfløte
for å få den styrken
du liker best.
Tilgjengelighet: I fast sortiment hos Meny,
Ultra, Eurospar og CC mat.

NAIRNS

Biscuit Breaks Ingefær
Ingefærkjeks av glutenfri fullkornhavre fulle
av smak. 4 store kjeks i hver pakke.
Tilgjengelighet: Helsekost og dagligvarebutikker med stort utvalg samt allerigikost.no.

LEVEKRAFT

Markset’s brødmix
Brødet har mye fiber, proteiner, sunt fett og
langsomme karbohydrater. Brødmiksen er
økologisk, fri for alle tilsetningsstoffer og har
et lavt saltinnhold.
Tilgjengelighet: Se oppdatert oversikt over
butikker på levekraft.no.

NESTLÉ

Gluten Free Cornflakes
Cornflakes basert på mais.
Tilgjengelighet: Frivillig
sortiment hos Joker, store
Kiwi, Spar, Meny, Ultra. Alle
Rema 1000.

REPORTASJER

NORGESGLASSET
Granola (tre ulike smaker)
Norgesglasset har
kommet med tre typer granola som er
sprø og full av smak:
Granola med hasselnøtter og sultanrosiner, Granola med
tranebær, kokos og
chiafrø og Granola
med cashew, mandel
og kanel. Alle tre er
melkefri.
Tilgjengelighet: Fås
hos alle Christiania
Glasmagasin i hele
Norge samt i nettbutikkene www.cg.no
og www.norgesglasset.no.

REGAL

Grovbrød
Brødmiks med solsikkekjerner, linfrø og sesamfrø. Tilsett gjerne krydder eller andre ingredienser hvis du vil sette ditt eget preg på brødet.
Tilgjengelighet: Rema 1000 og Coop.
Muffinsmiks
Muffinsmiks med glasur, former og strøssel.
Tilgjengelighet: Rema 1000 og NorgesGruppen.

Bisc’Or
Sprø smørkjeks med smak av vanilje. Hvetefri.
Tilgjengelighet: Spar, Meny, Ultra.
Vital Brød
Skivet surdeigsbrød med solsikkefrø, quinoa,
linfrø, sorghum og kastanjemel. Skal hverken tines eller varmes, men kan spises som
det er. Høyt fiberinnhold. Melke- og hvetefrie.
Tilgjengelighet: Kiwi, Spar, Meny, Ultra, Obs,
Mega, Extra.
Flerkornbrød
Skivet surdeigsbrød med solsikkefrø, linfrø,
soyaflak og kli. Skal verken tines eller varmes,
men kan spises som det er. Høyt fiberinnhold.
Melke- og hvetefrie.
Tilgjengelighet: Rema, Bunnpris, Kiwi, Spar,
Meny, Ultra, Obs, Mega, Extra.
Pizza Margherita
Laktose- og hvetefri.
Tilgjengelighet: Rema, Bunnpris, Spar, Meny,
Ultra, Ica Super, Rimi, Ica Nær.
Spaghetti Bolognese
Et porsjonsmåltid som kan varmes i mikrobølgeovnen på 5-6 minutter. Hvetefri.
Tilgjengelighet: Rema, Bunnpris.

SEMPER

SCHÄR

Chocolix
Myk karamell inni en kjeks dyppet i sjokolade. Minner om Twix. 5 sjokolader i en pakke.
Hvetefri.
Tilgjengelighet: Rema 1000, Bunnpris, Obs,
Mega.

Økologisk fullkornspasta Sedani og Linguine
100 % økologisk fullkornrismel.
Tilgjengelighet: Finnes i Meny, Ultra. I frivillig
sortiment hos Spar.
Trio
Smakfulle og saftige rundstykker. Rik på fiber.
Tilgjengelighet: I frivillig sortiment i Obs
Mega.
Kikertchips Chili & Lemon
Kikertchips med chili og sitronsmak.
Tilgjengelighet: Rema 1000, Obs, Spar, Meny,
Kiwi. I frivillig sortiment hos Mega, Prix, Extra,
Joker.
Linsechips Creamy Dill
Linsechips med kremet dillsmak.
Tilgjengelighet: Rema 1000, Obs, Eurospar,
Ultra. I frivillig sortiment hos Mega, Prix Extra,

Spar, Meny.
Triple sjokoladekjeks
Tredobbel sjokoladekjeks med 30 % mørk og
hvit sjokolade.
Tilgjengelighet: Spar, Meny, Kiwi. I frivillig
sortiment hos Joker.
White sjokoladekjeks
Kjeks med hvit sjokolade og paranøtter.
Tilgjengelighet: Rema 1000, Eurospar, Ultra.
I frivillig sortiment hos Spar, Meny.
Wafer Bits Sjokolade
Tilgjengelighet: Finnes i Ultra, Meny, Spar,
Kiwi. I frivillig sortiment hos Joker, Obs, Mega,
Extra.
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SIGDAL BAKERI
Sigdal glutenfri knekkebrød
med havre
Knekkebrødet inneholder glutenfri havre. Havren og frøene
gir knekkebrødet en fyldig og
rund smak.
Tilgjengelighet: Meny, Kiwi
og Spar over hele landet.

TO ØL

Reparationsbajer
Ølet Reparationsbajer har en
middels dyp oransjegul farge, og
dufter av «fruktig aroma med fint
preg av lyst malt, humle, urter og
sitrus», og smaker av «kremet og
frisk, preg av sitrus, lyst malt og
humle».
Tilgjengelighet: Ølet fås i bestillingsutvalget til Vinmonopolet
(men mange har det også inne)
og i noen restauranter.

YOSA HAVRASNACK

3PAULY

Snackperler
Små salte kjekskuler.
Dinos barnekjeks
Små vaniljekjeks formet som dinosaur. Glutenog laktosefrie.
Tilgjengelighet: Helsekost og dagligvarebutikker med stort utvalg samt allerigikost.no.

Lysvold Design

YOSA er laget av finsk fullkornhavre, og er et
alternativ til yoghurt for de som ikke kan eller
ønsker å drikke/spise melkeprodukter.

YOSA Skogsbær
400 g beger
YOSA Fersken og
Pasjonsfrukt 2 x
125 g beger
YOSA Blåbær og
Banan 2 x 125 g
beger (økologisk)
YOSA Citrus 2
x 125 g beger
(økologisk)
Tilgjengelighet:
Mange av Menybutikkene og er
frivillig i Spar/Eurospar.

Maispasta laget på 100% naturlige råvarer. Lavt GI 33.
Inneholder ikke: Gluten, soya, egg eller erteprotein.

R!

NYHETE

Spennende gluten- og melkefrie produkter fra Orgran

Fåes kjøpt hos

Orgran produserer sunne og velsmakende produkter som er fri
for de vanligste matallergenene. Orgran-produktene er tydelig
merket. Det er ikke nødvendig å lete i lange ingredienslister. Orgran
sine produkter er egnet for diabetikere, veganer, vegetarianere
og mennesker med ulike matintoleranser/allergier. Produktene er
ikke tilsatt kunstige fargestoffer, smak eller konserveringsmidler.
Orgran tilbyr ren mat, et variert kosthold og god smak!

Markedsføres av
Haugen-Gruppen AS • Telefon 64 98 60 00
www.haugen-gruppen.no
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Fri for: • gluten • hvete • melk • egg • gjær • soya • nøtter
Importør: Alma Norge AS – www.alma.no

