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Tjen penger til ditt idrettslag, klubb, skoleklasse, 
forening, korps, kor, russe- eller speidergruppe. 
Vi har samlet noen av de mest populære spekepølsene i Norge i små 
populære forpakninger. Pakkene inneholder ferdig oppskårete skiver 
med spennende smaker som kan spises som snacks eller på brødskiva 
når man har lyst på god norsk tradisjonell festmat!
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Vi har samlet de 3 mest solgte vikingsnacks 
smakene i en pakke. Inneholder: Rødvin-
spølse, vikingpølse og baconpølse.
Oppskåret pølse, 45 g pr pakke

Salgspris kr: 99,-
Inntekt til gruppen ved 

salg av 600 pakker 

Kr 23.693, -

Rødvinpølse det smaker luksus av! 
Laget av førsteklasses råstoffer av svin, 
storfe, får, rødvin og krydder.
Allergener: 0

Vikingpølse er sterk på smak, med en ut-
preget kryddersmak med mye hvitløk.  
Vikingene spilte en viktig rolle i utviklingen 
av spekemattradisjoner i Norge. For å få 
den gode smaken i spekepølsene ble de  
tilsatt urter og krydder som vikingene 
brakte med seg til Norge.   
Allergener: 0

Baconpølsen passer utmerket til både søtt 
og salt. Både på brødskiva, pizza, i omelett  
eller som tilbehør til risengryn og rømmegrøt.
Allergener: 0
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Dyrepakken fra Vikingsnacks. Her får du 
en oppskåret pakke av hvert dyr.
Inneholder: Reinsdyr, Elg, Hval og Hjort
Oppskåret pølse, 45 g pr pakke

Salgspris kr: 129,-
Inntekt til gruppen ved 

salg av 600 pakker 
Kr 26 168,-

Reinsdyrpølse er en spekepølse 
med reinsdyrkjøtt fra vidda. En 
eksotisk smak fra den norske 
fjellheimen. 
Allergener: 0
 

Hjortepølse er en kvalitetspølse 
med hjortekjøtt. Eneste risiko 
er at du blir avhengig! 
Allergener: 0 

Elgpølse er en spekepølse med 
kjøttråstoff fra skogens konge. 
Et naturlig produkt for den 
jaktfrelste.  
Allergener: 0

Hvalpølsen er laget av første-
klasses kjøttråstoff fra Vågehval 
og har en fin rund smak som må 
prøves! 
Allergener: 0
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Her får du en flott blanding av milde og sterke pølser 

Inneholder: Rødvinspølse, Vikingpølse, Baconpølse, 
Sterk Pepperoni og Meksikansk Chilipølse
Oppskåret pølse, 45 g pr pakke

Rødvinpølse det smaker luksus av! Laget 
av førsteklasses råstoffer av svin, storfe, får, 
rødvin og krydder. 
Allergener: 0
 
Vikingpølse er sterk på smaken, utpreget 
kryddersmak med mye hvitløk.  Vikingene 
var med å utvikle spekemat tradisjoner  
i Norge. For å sette den ekstra gode  
smaken av spekepølsene krydret man
dem med urter og krydder som vikingene 
brakte med seg til Norge.  
Allergener: 0

Baconpølsen passer utmerket til både søtt 
og salt. Både på brødskiva, pizza, i omelett 
eller som tilbehør til risengryn og rømmegrøt.
Allergener: 0

Elsker du Chilismaken er dette speke- 
pølsen for deg. Chili spekepølse har 
rettes til er en speket snacks pølse 
med mye smak som passer utmerket 
som snacks, tapas, pizza, og noe godt 
å drikke.
Allergener: Sennep

Sterk pepperoni spekepølse har en 
utpreget kryddersmak med mye 
hvitløk. Egner seg utmerket til pizza / 
tapas. Konsistensen skal være litt grov 
og fast med fin farge. 
Allergener: 0

Salgspris kr: 149,-
Inntekt til gruppen ved

 salg av 600 pakker 
Kr 28 853,-
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Vår hittil største pakke med vikingsnacks. 
Her får du hele 7 forskjellige smaker til under 200 kr! 
Inneholder: 
Rødvinspølse, baconpølse, vikingpølse, sterk pepperoni, meksikansk chilipølse, ølpølse og elgpølse
Oppskåret pølse, 45 g pr pakke

Elsker du Chilismaken er dette spekepølsen 
for deg. Chili spekepølse har en speket 
snacks pølse med mye smak som passer 
utmerket som snacks, tapas, pizza, og noe 
godt å drikke. 
Allergener: Sennep

Ølpølse er smakstilsatt med Hansa øl og 
den er god som snacks til god forfrisk- 
ende avkjølet drikke. Den gjør hverdag til 
en høytid. 
Allergener: Gluten

Baconpølsen passer utmerket til både søtt 
og salt. Både på brødskiva, pizza, i omelett 
eller som tilbehør til risengryn og rømmegrøt.
Allergener: 0

Vikingpølse er sterk på smaken, utpreget 
kryddersmak med mye hvitløk.  Vikingene 
var med å utvikle spekemat tradisjoner  
i Norge. For å sette den ekstra gode  
smaken av spekepølsene krydret man
dem med urter og krydder som vikingene 
brakte med seg til Norge.  
Allergener: 0

Elgpølse er en spekepølse med kjøttråstoff 
fra skogens konge. Et naturlig produkt for 
den jaktfrelste.  
Allergener: 0

Sterk pepperoni spekepølse har en ut- 
preget kryddersmak med mye hvitløk. 
Egner seg utmerket til pizza / tapas.  
Konsistensen skal være litt grov og fast 
med fin farge. 
Allergener: 0

Rødvinpølse det smaker luksus av! 
Laget av førsteklasses råstoffer av 
svin, storfe, får, rødvin og krydder. 
Allergener: 0
 

Salgspris kr: 199,-
Inntekt til gruppen ved

 salg av 600 pakker 
Kr 34 013,-



Det finnes vel knapt noe mer norsk enn god tradisjonell spekemat.

Vår produsent av «EKTE NORSK» har vært en kvalitetsleverandør i over 100 år og produserer 
våre spekepølser etter ekte norsk speketradisjon. 

Vi har her i vår salgskatalog presentert 4 ulike pakker med våre mest populære spekepølser med 
salgspris i fra 99,- til 199,- kr og gitt dere en presentasjon hva dere kan tjene på å selge pakkene. 

Dersom dette er av interesse for dere - Ta kontakt for en hyggelig prat, så vil vi hjelpe dere i gang 
med salget!
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