Ein smak av norsk natur
A taste of Norway
• Eple
• Pærer
• Plommer
• Moreller
• Bringebær
Sognefrukt er eit selskap som medlemmane eig, og ligg på
Leikanger ved Sognefjorden. Ramma inn av norsk natur på
sitt flottaste og med eit optimalt klima for dyrking, kan vi by
på frukt og bær av beste kvalitet.
Frukta er dyrka på små gardar ved Sognefjorden, den
lengste og djupaste fjorden i verda. Golfstraumen som
kjem opp langs norskekysten, gir eit stabilt og varmt
klima, sjølv om dyrkingsområda ligg langt nord og tett
oppunder Jostedalsbreen. Eit godt jordsmonn, mykje sol
i vekstsesongen og reint, friskt vatningsvatn er viktig for å
dyrka frukt med den gode kvaliteten vi er kjende for.

Ein naturleg del av kosthaldet

Vi fokuserer på modningsprosessen, slik at frukta kan
haustast inn akkurat på rett tidspunkt for å gi optimal fast
leik og smak. At frukta i tillegg er sunn, gjer våre
produkt til ein naturleg del av kosthaldet.
Og nettopp den høge kvaliteten og gode smaken,
har gjort oss til ein naturleg leverandør til
mange av dei største grossistane i Noreg.
Vi ser også eit stort potensial utanfor landegrensene, og vil
satsa sterkt på eksportmarknaden i åra som kjem.

• Apples
• Pears
• Plums
• Cherries
• Raspberries
Sognefrukt is a company owned by members, located in
Leikanger on the banks of the Sognefjord. In an idyllic setting,
surrounded by the most beautiful of Norwegian landscapes
and with the perfect climate for growth, we produce top quality
fruit and berries. Our fruit is grown at small farms along the
banks of the Sognefjord, the longest and deepest fjord in
the world. The Gulf Stream flows north along the Norwegian
coast, providing a stable and warm climate, despite the
northerly location of the farms and their proximity to the
Jostedal glacier. Rich soil, a lot of sun during the growing
season and pure, fresh water for irrigation are all important
elements for growing fruit with the wonderful quality for which
we are known.

A natural part of your diet

We place a strong emphasis on the process of ripening, and
pick our fruit only at the right time to provide top flavour and
firmness. Our fruit and berries are not only full of flavour, they
are also great for your health and should be a natural part of
your diet.
With the high quality and full flavour of our products, we are a
natural supplier to a number of Norway’s largest wholesalers.
There is also a huge potential for our products on interna
tional markets, and we will be focusing on the export markets
in the near future.

Kvalitet og sporbarheit i fokus
Vi har om lag 150 produsentar knytt til selskapet. Felles
for alle er at dei er erfarne og dyktige i faget
og set si ære i å levera høg kvalitet.
Produkta blir pakka effektivt og med varsemd både
manuelt og maskinelt, og vi følgjer dei strengaste krava til
kjemikaliebruk, mattryggleik og sporbarheit. Alle kassane
vert merka med produsentnummer, fruktsort, pakkedato
og leveringsnummer, og kan enkelt
sporast attende til kvar enkelt produsent.
Vi pakkar primært i plastkassar, men er fleksible dersom
mottakaren ønskjer noko anna.

Emphasis on quality and traceability
We work together with around 150 producers. The
common denominators for all our producers are their vast
experience and skills, and the pride they place in deliver
ing high quality produce.
The fruit and berries are packaged efficiently and care
fully, both manually and by machine, and we comply with
the strictest requirements in terms of using chemicals,
food safety and traceability. All our boxes are labelled
with producer number, type, packing date and delivery
number, allowing the products to be quickly traced back
to their producer.
We primarily use plastic boxes for packaging but are
flexible towards other packaging requirements.

Sognefrukt BA, Sognefjordvegen 130, 6863 Leikanger
Tlf. 57653477 | Faks. 57654005 | E-post. post@sognefrukt.no

www.sognefrukt.no
DIN NATURLIGE LOGISTIKK PARTNER FOR FREMTIDEN
• Vi dekker store deler av Norge
• Vi er miljøvennlige og benytter derfor en moderne
bilpark og jernbanetransport
• Vi setter effektivitet og punktlighet i høysetet

NYSKAPING I FRUKT OG BÆR - NYE PRODUKSJONAR OG PRODUKT. PROSJEKTLEIING, FELTFORSØK OG KVALITETSANALYSER.
Njøsavegen 5, 6863 Leikanger. Fax: 57 65 60 85

post@holen-installasjon.no

DIN LOKALE INSTALLATØR
i Sogndal, Leikanger, Vik og Gaupne

Telefon 57 67 75 00
- din elektriker

Fimex as

Org.nr.994 312 324 mva

Importør av spesial utstyr for frukt og bærdyrkere.
Sager, sakser, luftsakser, fuglenett, impregnerte og
plastbelagte stolper, nedbinding,stammebeskyttere, etc.
Tlf: 9570 7000 • Fax: 35955969
E-post: olav@fimex.no • www.fimex.no

BESØK OSS PÅ: www.fimex.no

Me utfører alt innan:
Salg, service og montasje av kjøle
57 67 11 11 / luftkondisjonering
og Tlf.
fryseanlegg
www.sognkulde.no
og varmepumper / kafeteria- og
storkjøkkenutstyr /dataromskjøling og data golv.
Kontakt oss på tlf: 57 67 11 11
www.sognkulde.no

• www.jsnorge.no • NO-13606 • MKR

Logistikk

Kontakt oss. Tlf: 40001788 • post@bamalogistikk.no

