– Sjømat med kvalitet!
20 år i 2015

www.vega-delikatesser.no

Kvalitet fra første stund
Helt siden oppstarten i 1995 har
Vega Delikatesser AS gjort seg bemerket
for fisk- og skalldyrprodukter av høy
kvalitet. Bedriften holder til på Igerøy i
Vega kommune i Nordland, midt i Norge.
I 1999 kunne bedriftens smykke seg med
tittelen «Norgesmester i røykt laks»,
tildelt av Norske Sjømatbedrifters
Landsforening, og siden da har bedriften
vokst jevnt og trutt. I dag sysselsetter
Vega Delikatesser AS 12,5 årsverk, og
har som mål å fortsette veksten og nå
stadig lengre ut i butikkhyllene.
Effektiv distribusjon
Med et hurtig og effektivt distribusjonsnett, både via hurtigruta og landjorda,
kan vi levere fersk- og frossenfisk til hele
landet. I distriktet Bodø – Trondheim har
vi en leveringstid på mindre enn 18 timer
med egne biler eller Hurtigruten.

Vår visjon Vega Delikatesser har som mål å levere ren og sikker
sjømat. Vår virksomhet skal være bærekraftig der
tradisjon og miljø står sentralt, men vi skal også la
oss inspirere til nytenking i vårt arbeid. Vår produksjon
skal foregå i Vegaøyan verdensarvområde.

Kompetente ansatte

Et bredt produktspekter

En av styrkene til den tradisjonsrike bedriften er dyktige
medarbeidere. Flere av de fast ansatte har fagbrev og
solid erfaring. Dette tjener kunden på – intet overlates til
tilfeldighetene, og kun de beste produktene går ut til butikkene.

Vega Delikatesser AS tilbyr et bredt sortiment fisk og skalldyr,
fersk og frossen, lettsaltet og røkt. Mer enn 150 produkter i
tallet. I tillegg følger vi markedstrendene og jobber kontinuerlig
med produktutvikling.

– Fersk sushi til folket!

Skålpakket ferskfisk

Vega Delikatesser AS er den eneste sushiprodusenten
i Norge som lover en holdbarhet på minst seks dager.
Eier og gründer Kato Fredriksen forklarer:
– Det er en utbredt misoppfatning at fisken ikke holder over
flere dager, selv vakuumpakket. Årsaken til at det tradisjonelt
har vært vanskelig å distribuere ferdig sushi i butikkhyllene,
er at selve risen blir steinhard etter kun kort tid. Vega
Delikatesser AS har brukt mye ressurser på å finne en løsning
på problemet, og har knekt koden, forklarer han stolt.

En av de siste markedstrendene som brer om seg er skålpakket
fisk: vakuumpakkede beger på mellom tre og fire hundre gram,
akkurat nok til en utsøkt middag, og et godt alternativ til
ferskvaredisken. Om du ønsker lettsaltet torsk eller fersk
seifilet klar til bruk, så får du det fra Vega Delikatesser.
Skålpakkenes innhold tilpasses våre kunders behov og
ønsker, og vi har bred erfaring på området.

Resultatet er at Vega Delikatesser AS kan levere fersk sushi
fra butikkhyller i Trøndelag og Lofoten. Samtidig begrenses
svinnet, og kundene kan glede seg over deilig sushi.

«De har et kvalitetssystem som fungerer i alle
ledd og har en oppfattelse av service som alle
leverandører bør bruke som skoleeksempel»
Jon Aga, Havhotellene

«Denne laksen er akkurat sånn som den var da jeg
vokste opp på 60- og 70-tallet. Tørr og god røyksmak»

«I dag har vi spist helt nydelig, lettsaltet torsk.
Den var akkurat slik vi ønsker at den skal være.
Da kjøper vi gjerne fra dere flere ganger!»

Myre Fiskemottak AS er en
bedrift i Øksnes Kommune i Vesterålen.
Vi har spesialisert oss på fersk fisk,
både fersk torsk i esker og fileter.
I tillegg til dette har vi bygget opp et
anselig rykte på saltfisk og tørrfiskproduksjon.

Bolstads vei 15, 8430 Myre
Tlf. 76 13 32 00
www.myrefiskemottak.no

OM REKER OG NORDAVIND
Når vinden står på fra nord mellom alpefjell, er
det friskt å drive fiske på Lyngenfjorden. Allikevel
har vi syslet med rekefangst her siden 1950. Det er
fordi vi vet at det kalde og klare havet gir rekene
fra Lyngen en helt unik kvalitet og smak. Så derfor
kommer vi til å fortsette med akkurat det, selv om
fjorden går hvit av nordavinden en gang i mellom.
Fordi vi synes at disse rekene er verdt bryet.
Lyngenfjord leveres av Lyngen Reker AS.
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www.lyngenreker.no

Våre kjerneområder er:
• Nye anlegg og rehabilitering
• Sterkstrøm/svakstrøm
• El-kontroll, DNV-godkjent
• Brannalarmløsninger til landbruk og bolig
• Offshorepersonell

Bernard Martinsen Elektro AS
Postboks 501, 8901 Brønnøysund

Vi har elektrikere på Vega, Sømna
og i Brønnøysund.

Tlf. 75 02 16 67
bmelektro@bmelektro.no
www.bmelektro.no

Vi hos Olavsen AS gratulerer
Vega Delikatesser AS med
20 år i bransjen!
Vi takker for et godt samarbeid
gjennom mange år og ser fram til
et godt samarbeid også i framtiden.

Din lokale storhusholdningsgrossist
Paul Nygaard AS
www.p-nygaard.no • Tlf. 75 11 14 30 • E-post: firmapost@p-nygaard.no

Kontakt Vega Delikatesser AS
Vega Delikatesser A/S
Igerøy
8980 Vega
Tlf. 416 15 008 / 750 36 590
Tlf. daglig leder Liv-Astrid Bang:
952 52 389

Stolt leverandør av saltprodukter
til Vega Delikatesse
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