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Historien

Historien vår startet så langt tilbake som i 1904. Den gang en liten butikk med utsalg 
over disk.

Nå kan vi se tilbake på år med stor vekst, og det førte til slutt til at vi valgte å bygge større 
produksjonslokaler.

Vi flyttet inn her på Furuset sommeren 2014, i lokaler på 1500 km2. I 2018 doblet vi 
størrelsen på lokalene og har i dag 3000 m2.  Her har vi produksjon og det som skal til 
for å møte en stadig økende etterspørsel.

Vi har et bredt utvalg av kjøttvarer og strekker oss langt for å imøtegå deres ønsker med 
egen produksjon og rask levering

Vi produserer:
Pølser, pålegg, spekemat, posteier, pateer, hamburgere, pinnekjøtt, 
ferdig stekte kaker/karbonader, tørr modning av kammer og vi skjærer ned helslakt med 
spesial kutting etter kundens ønsker



Våre varesortiment

Okse: Norsk fersk hele året
Kalv: Fersk kalv hele året
Svin: Fersk norsk hele året. Fjellgris fra Valdres fra september til jul Skogsgris fra 
Halstenshov Gård, fersk/fryst
Lam: Fersk fra ca 15/8–25/4, Dielam mai/juni
Hjort: Fersk hjort fra Sandane fra september og ut november . Import frossen hjort fra 
New Zealand og Europa.
Elg: Fersk norsk i oktober og november
Reinsdyr: Fersk norsk fra Stensaas fra september til jul( noe etter jul)
And: Fersk og fryst
Kylling: Fersk norsk hele året fra Eng gård og frossen fra Foods
Kidd: Fryst hele året, og fersk i mars og april
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Våre pølser

Våre økologiske produkter

Røkte pølser
Wienerpølser
Grillpølser
Kreolske chilipølser
Sambapølser
Bratwurst Westfalischo røkt
Røkte pølser
Hjorte pølser
Lammepølser
Ostepølser 
Dansk stekepølse
Over Oslo pølsa m/ramsløk
Lammepølse kreolsk
Vossakorv
Chipotle pølser
Blåmuggost pølse

Pølser
Økologisk Røkt Bratwurst
Økologisk Julepølse
+
Økologiske Medisterkaker

Pålegg
Økologisk Provencal skinke
Økologisk Paprikaskinke
Økologisk Pastrami

Rå pølser
Salsiccia 
Merques
Chorizzo pølse 
Bratwurst med karve

Urøkte pølser
Weiswurst
Franske hvitløkspølser
Karriwurst
Rostbratwurst
Engelsk frokost pølse
Medisterpølser
Sossiser
Innmatspølser



Våre pålegg

Håndlaget egenproduserte:

Egenproduserte:

Pastrami,vikingskinke, roastbiff, roastbiff av lårtunge,
okserull,lammerull, ribberull, sylte (rund og lang),
juleskinke, kokt skinke, røkt skinke, glasert skinke

kalkunskinke, kyllingskinke, paprikaskinke, bogskinke,
mortadell, servelat, hotelskinke, provence skinke, 
jalapeno skinke

Posteier og patéer
Grov leverpostei, Fin leverpostei, Pepper Paté, Hviløkspaté 
og Vilt Paté

Egenprodusert bacon: 
Bacon hel/skivet og i terninger
Tørrsaltet bacon hel/skivet
Panchetta hel/skivet

Egenproduserte ferdigvarer:
Karbonader – 70 g, 100 g og 130 g, Hjortekarbonader,
Lammekarbonader, Brun og lys lapskaus, Lunsjkaker,
Kjøttkaker, Frikadeller, Medisterkaker, Kjøttpudding,
Biff Lindstrøm, Stekte Cajunboller, Pulled Pork, 
Pulled Chicken, Lasagna



Spekemat

Egenprodusert Importert/
annen norsk 
leverandørSalami

Salami med soltørkede tomater og parmesan
Fenalår
Westfaler
Mårpølse
Elg salami
Dyrekjøtt
Krydder salami
Øl-snacks
Chorisso speket

Parma skinke
Serrano skinke
Chorizzo
Salami med fennikel
Brescola
Italiensk Salami Calabrisella
Iberico skinke
Lardo italiensk



Våre hamburgere
Vi lager ulike typer 
hamburgere.  
Våre faste vanlige burgere 
er i str 100 g, 125 , 160, 
180 og 200 grams.  
Vi har dem fryst, ferske og 
med ulik fett prosent.  
Vi lager også hamburgere 
ferdig stanset etter ditt 
eget ønsker



Julemat

Ribbe, rå eller ferdig stekt
Medisterpølser
Medisterkaker
Sossiser
Innmatpølse
Dansk medisterpølse
Økologisk grov julepølse
Økologisk svineribbe
Julesaus
Surkål og rødkål
Juleskinker

– rå/kokt, røkt/urøkt og med/uten ben
Pinnekjøtt, produsert hos oss

– røkt/urøkt, naturell/utvannet og kokt/ikke kokt
Kålrabbistappe
Rakfiskfilet fra Valdres
Bacon ternet  (til lutefisken)



Frittgående økologisk gris
fra Spikkerud gård

Økologisk frittgående gris i naturskjønne 
omgivelser på Budor/ Løten. Skogsgrisen 
fra Spikkerud gård lever i Vangsskogene 
ved Løten. De kan gå fritt ute i skogen 
eller legge seg i halmhus når de vil. 
De eter hver dag gras, røtter, blader 
og tilskudd av økopellets fra det lokale 
felleskjøpet. 

Grisene er sosiale dyr som kommer 
springende fra skog/eng når de blir ropt 
på. Ingen tvil om at det er slik vi ønsker 
at dyra skal ha det.

Spikkerud Gård har egen Facebookside 
hvor video og bilder er lagt ut, ta en titt!!



Våre leverandører
Fersk Kylling fra Eng/Holmens Gård 
Litt info Eng Fugl AS
Eng Fugl As holder til i landlige omgivelser i hjertet av jordbruksfylke Vestfold. Vestfold er et lite fylke 
med korte avstander fra lokale Møller til for får dyrene.

Premium
Våre Premium produkter er alle produkter av Gaardskylling. Kyllingen er litt større, lever litt lenger og 
det er stort fokus på dyrevelferd hos produsentene.
Alle produkter fra Gaardskylling er naturelle og ikke tilsatt noe marinade, lake eller andre ingredienser. 
Det meste av dette går til bedre spisesteder, restauranter og Hotell.

Økt Dyreveldferd
For at kyllingene skal få mer variasjon og økt trivsel innføres elementer som flisballer, torvstrø og små 
aktivitetshus de kan klatre på for alle.
Vi ser at økt aktivitet og variasjon er bra både for trivsel og beinhelse. Det er naturlig for kylling å hakke 
og rote i strø, og det får de god anledning til nå, sier fjørfeveterinær, Atle Løvland.

Stensaas slakteri 
Stensaas Reinsdyrslakteri ligger mellom Røros og Brekken og drives i dag av tredje generasjon 
Stensaas. Det som nå er en solid familiebedrift startet så smått med en reinhandel i ny og ne rundt 
1890. Siden da og frem til i dag har vi utviklet oss til å bli et av landets største og mest moderne 
reinsdyrslakteri.
Utviklingen fra gammeldags buskslakting, der bare innvollene og innmaten ble tatt ut før dyrene ble 
fraktet frem til gårds med hest og slede, og frem til dagens drift- og slaktemetode, har vært enorm. Her 
ligger det generasjoner med kunnskap som vi viderefører i dagens moderne drift.

Ren mat fra fjellet
Vår region preges av vennlige, åpne fjell hvor reinen trives, store skoger der elgen holder til og 
glitrende blå fjellvann hvor ørreten vaker i lyse sommerkvelder. Dyrene går på beite i de reneste 
naturområdene som finnes, og vi garanterer at de er fri for medikamenter og kunstig fôring.

Produkter fra reinsdyrslakteriet
Vi har omlag førti ulike reinsdyrprodukter i vårt sortiment; Kvernet reinsdyrkjøtt, mørbrad, strimlet 
mørbrad, flatbiff, ytrefilet, indrefilet, reinsdyrskav, surret stek, røkt hjerte og tørket kjøtt er et utvalg av 
våre mest populære. I tillegg har vi over tretti forskjellige produkter fra både elg, hjort, fisk og annet vilt.

Då hjort fra Europe/Slovenia
– NIMROD WILD TASTE
Familiedrevet firma som har jaktlag 
rundt om i Europa.
Dåhjorten er vill og kan derfor være 
i litt ulike størrelser. 
Men det at den er vill gir en ekstra 
god smak.
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Leveringsbetingelser: 
Levering mandag – lørdag, fritt levert i Oslo 

ved bestillinger over 10 kg

Mailadresse ved bestilling: 
salg@strom-larsen.no

Netthandel: 
www.strom-larsen.no  (link: log in engros)

Informasjon i forhold til 
allergener og innhold: 

matinfo.no eller tradesolution.no

LAYOUT OG TRYKK: SYNKRON MEDIA AS

Professor Birkelandsvei 28 c, 1081 Oslo
Tlf: 22 09 31 81


