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Sørlandskjøtt AS er en foredlingsbedrift med produksjon av høykvalitets kjøttpålegg 
som spesialitet. I tillegg til pålegg produserer vi en rekke kvalitets produkter 
til middagsbordet. Vi kan se tilbake på jevn vekst siden starten i 1991. Bak 

bedriften står personer som har drevet med foredling av kjøttvarer i generasjoner.
Vi har forent godt håndtverk, moderne produksjonsteknologi og effektiv drift. 

Dette gjør det mulig for oss å tilby høy kvalitet til gunstige priser. 

Bildene er hentet fra Matprat.no

        
Tlf: 38 18 43 00. E-post: ordre@sorlandskjott.no 
Adresse: Mjåvannsveien 36, 4628 Kristiansand

       

Vår kundekrets er  selvstendige grossister 

som selger våre  produkter videre, og våre 

varer blir  distribuert over hele landet. Vi 

er leverandør til Spesialgrossistene AS og 

har flere kunder innen storhus holdning, 

i tillegg til å være leverandør til torg- og 

messehandlere.

Kvalitets-
leverandør  
i mer 
enn 100 år

Svindland-familien startet opp med slakteri, 

salg av ferskt kjøtt og kjøtt varer  allerede i 1907, 

men rettet seg fra 1960-tallet hovedsakelig mot 

spekematproduksjon. Tradisjonene er tatt godt 

vare på underveis, og i dag er Svindland AS 

en velrenommert og prisbelønt produsent av 

spekemat. Hos oss får du spekepølse i nær sagt 

alle varianter, og vi produserer også for andre 

etter deres oppskrifter.

Eier i tredje generasjon, Kjell Svindland.
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Vi leverer FermaStart startkulturer 
og Neco krydderblandinger til Svindland

Lilleakerveien 23, 0283 Oslo • Tlf.: 22 51 00 70
 kundeservice@neraal.no

www.neraal.no

Sørlandsstubben
Mild som en sørlandssommer, lun som en 

sørlandsvits og rund som en sørlending … 

En pølse som fremstilles av utsøkte råvarer, 

og blir mer og mer populær.

Rødvinspølse
Spekepølse som det smaker luksus av, 

og som det selges mye av på både torg 

og matmesser landet over. Laget av 

førsteklasses råstoffer av svin, storfe, 

får,  rødvin og krydder.

Vårt gode rykte er viktig for oss, og vi sørger 

derfor for at enhver del av produksjons- 

og modningsprosessen foregår på riktig 

vis. Svindland AS er sertifisert i henhold 

til kravene i NS-EN ISO 22000. Kvalitet 

står  sentralt i alle ledd. Belønningen er 

anerkjennelse fra både inn- og utland for  de 

pris vinnende spekepølsene våre. For oss er 

spekemat stor matkunst! 
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BEKLEDNING • REKVISITA • EMBALLASJE • MASKINER

post@bokken.no • www.bokken.no • Tlf. 22 91 44 00

Sørlands Salami
Førsteklasses ingredienser fra svin og 

storfe kombinert med en unik krydder-

blanding  tilpasset den norske gane. En 

pølse med frisk farge og nydelig smak!

Pepperoni
Dette er en av våre bestselgere – og 

en ubestridt vinner på både pizza og 

spekefat! Den er sterk i smaken, med en 

utpreget kryddersmak og mye hvitløk. 

t
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Etiketter til 
alle formål!
www.psi.no | psi@psi.no | 03254

Medlem 

av Norsk 

Kjøtt-
handel

Dagligvare

Spesialgrossistene AS er leverandør til en 

rekke norske  dagligvarekjeder, og sørger 

for at våre produkter finner veien til 

 butikkhyller landet over.

Torg og messe

Vi leverer hele spekepølser til ulike 

aktører innen torg- og  messehandel. 

Vi er også en stor aktør innenfor 

bedriftsgavemarkedet.

Storhusholdning

Servicegrossistene AS står ansvarlig 

for innsalg til hoteller og  restauranter, 

og vi produserer også for gode 

 samarbeidspartnere som Ådne  Espeland 

AS, Holmens AS, Toma Mat AS, Grind-

heim AS og Sørlands kjøtt AS.
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