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Havre på ny måte

Råvare Fabrikk Kompetanse Produkt Forbruker

Leverandør av kornbasert kompetanse 



Råvare Fabrikk Kompetanse Produkt Kunde

- Norsk havre blant verdens beste kvaliteter. 
- Sentrale mottaksanlegg.
- Sortering og lagring.
- Kvalitet  - ikke bare kvantitet.
- Dyrke Økologisk mathavre i Norge.

Leverandør av kornbasert kompetanse
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Råvare Fabrikk Kompetanse Produkt Kunde

- Ny teknisk plattform.
- Varmebehandling – ta «vare» på det sunne fettet.
- Forbedret hygiene i alle trinn.
- Eget system  ved siden av.
- Effektiv og konkurransedyktig.

Leverandør av kornbasert kompetanse
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- Norgesmøllene - 150 års kornkompetanse.
- Felleskjøpet.
- Graminor.
- Nofima.
- Norsk Havreforening.

Leverandør av kornbasert kompetanse 
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Råvare Fabrikk Kompetanse Produkt Kunde



stivelse

protein

cellevegg /fiber



- Norgesmøllene - 150 års kornkompetanse.
- Felleskjøpet.
- Graminor.
- Nofima.
- Norsk Havreforening.

Leverandør av kornbasert kompetanse 
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Råvare Fabrikk Kompetanse Produkt Kunde



Råvare Fabrikk kompetanse produkter Kunde

- Havre til bakeri og  industri - Havriosa ?
- Forbrukermarkedet.
- Nye produkter.
- Norgesmøllene skal være ledene på utvikling.
- Tett samarbeid med kunder.

Leverandør av kornbasert kompetanse-
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• Høyt innhold av umettet fett. Spesielt rikt på linolsyre.

• Kostfiber. Høy andel løselige - påvirker kolesterol og        
..blodsukker positivt.

• Særstilling på mineraler. Rik på jern. 
. (men også zink, kalium og magnesium)

• Antioksidanter – effekt på cellemembran                                 
(gunstig effekt for flere krefttyper)

• Innholdet av B-vitaminer er høyt  (energiomsetning), 
..men også E-vitamin.

• Havre har ikke gluten.

• Lavt og stabil blodsukker – gir god metthetsfølelse.

• God aroma og smak.

• Havre kan merkes med helsepåstander.

Havrens unike egenskaper











Takk for oppmerksomheten
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