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Leder
Som en del av informasjonsflyten innen Metoskonsernet, flyttet jeg hit med 

min familie fra Finland sensommeren 2009.

Det har vært, og er, interessant å notere at forskjellene og utfordringene 

innen vår bransje, de nordiske landene i mellom, ikke er så veldig store. 

Det er utvilsomt forskjeller i matkulturen, med f.eks. varm lunsj i Finland og 

Sverige, men de store trendene er de samme; større grad av mangekulturell 

arbeidskraft, diskusjon om lokalt produserte råvarer, kortreist mat, tøffere krav 

til miljø og hygiene samt fokus på reduserte kostnader både på investerings- 

og driftssiden – for å nevne noen. 

Hos mange av våre kunder består investeringskostnadene for 3-5%, resterende 

95 - 97% består av kostnadskomponenter som en direkte konsekvens av 

investeringen. Disse kostnader er f.eks. råvare-, personal-, fasilitets-, 

vedlikeholds-, energi- og øvrige kostnader. Gjennom nøyaktig og balansert 

planlegging er det mulig å påvirke disse kostnader, og også kvaliteten på 

virksomheten, slik at krav fra myndigheter og sluttkundene kan imøtekommes 

under hele livssyklusen for investeringen.

Vi i Metos stiller oss ydmykt tilgjengelig for alle våre kunder med all den 

kunnskap og erfaring vi har samlet siden 1790 i samsvar med Metos sine 

verdier; kundetilpasning, kunnskap og kontinuitet.

Leder
Joakim Berndtsson 
Utviklingsdirektør
Metos AS
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Dyreparken
mye & variert for folk & fe !
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mye & variert for folk & fe !
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Dyreparkenmye & variert for folk & fe !

Ved innkjøringen til Kristiansand finner man 

Dyreparken, et eldorado for store & små. Attrak-

sjonene står i kø innenfor portene, en hel opp-

voksende generasjon har siden 1990 identifisert 

seg med sjørøver-gjengen i Kjuttavika. 

Kombinasjonen dyr, aktiviteter, show & tivoli tiltrek-

ker seg titusner av tilreisende hvert år. Lokalt valfarter 

sørlendingene igjennom hele året, for underholdning 

eller hyggelige søndagsturer utenfor turistsesongen. 

Med 695 000 gjester innenfor portene, gjerne opptil 

17 700 personer hver dag, kreves det sitt av serve-

ringstilbudet. Variert tilbud, hurtighet og god logistikk 

er avgjørende for at gjestene forlater parken med 

positive minner, og et ønske om å komme tilbake. 

Metos har siden 1999, jobbet nært med bl.a. spise-

risjefen for å forbedre og tilrettelegge slik at serve-

ringstilbudet blir best mulig – både innenfor høy- og 

lavsesong. 

Ulike kiosker og kafeer er spredt rundt i parken, 

hver med sitt særpreg innenfor sitt område. Dyktige 

interiørarkitekter har pakket konseptene inn i flotte 

former, materialer og detaljer. 

Dyreparkens store nyhet i 2010 er Badelandet som 

åpner 25. Juni. Badelandet blir en ny park ved siden 

av Dyreparken, og er Dyreparkens største enkeltin-

vestering noensinne. Et stort område vil bli spekket 

med innendørs og utendørs vannaktiviteter.

Her finner man spektakulære sklier, vannrutsjebaner 

og Lazy River.  Her blir det noe for både de vågale 

og de rolige badeglade. Og ikke minst for alle al-

dersgrupper.
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Mat i det fri !
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DyreparkenSitt ned & Spis
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DyreparkenKaptein Sabeltanns rike
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Kjøp billetter på dyreparken.no eller Billettservice 
på 815 33 133. Kr 285 per person + gebyr.
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Sous vide 
Tilbake på kjøkkenet!

Sirkulatoren kan festes på en normal GN-kantine. Produkter med ulik størrelse oppnår likt resultat. Disse filetene er kokt i like lang 
tid i samme vannbad.

til å kunne benytte sous-vide metoden som 
jo krever svært eksakt temperaturkontroll. 
I prinsippet kan vakumposer varmes opp 
i hvilket som helst vannbad, men det vil 
være en utfordring å få gjennomført eksakt 
temperaturkontroll.
Dersom temperaturen ikke kan holdes konstant 
så kan man egentlig glemme hele metoden. 
De kristiske punktene for å oppnå høy kvalitet 
og sikkerhet, er korrekt temperatur og tid.

Sirkulatoren varmer opp produktet med en 
tiendels nøyaktighet. Man kan være sikker på at 
man får eksakt kjernetemperatur og at maten 
ikke blir utsatt for for høy varmebehandling. 
Sirkulatoren monteres som oftest på en 
GN-kantine. Dybden bør være min. 200 mm 
med tanke på flottørens bevegelse. Ettersom 
sirkulatoren er veldig liten og kompakt så er 
den lett å flytte mellom steder. Man kan velge 
mellom ulike modeller og det finnes også 
modeller med ekstern kjernetemperaturføler. 
De mest effektive modellene har kapasitet til 

S
ousVide-metoden er på sterk 

fremmarsj i restaurantkjøkken. 

Metoden gjør at smak og aroma 

kommer bedre frem, samtidig som kjøk-

kenets prosesser kan effektiviseres. De 

vakumpakkede produktene tilberedes 

på lav temperatur og med lang tilbered-

ningstid.

På vårt prøvekjøkken i Metos Center har vi tes-
tet et stort sortiment av sous vide-oppskrifter 
og  -apparater. Vi har simulert ulike bruksom-
råder. De beste resultatene fikk vi med fisk, 
kylling, skalldyr samt spesielt de gunstigere 
delene av seigt kjøtt, som fremstår mørt og 
rikt på smak. Selv meget ømtålelige produkter 
som kamskjell, sjøkreps, vilt og fugl, f.eks. 
fasanbryst, har lykkes over forventningene.

SousVide metoden forutsetter helt eksakt 
temperaturkontroll. Der hvor man har et 
Metos SelfCooking Center på kjøkkenet 
vil det være enkelt å komme i gang med 
denne metoden.  For steder hvor sous-vide 
danner basis for tilberedningen i kjøkkenet 
vil det være ressurseffektivt å anskaffe et 
Metos SelfCooking Center med integrert 
sous vide kjernetemperaturføler. Løsningen 
er et ”neopren plaster”. En liten bit teipes 
fast på vakumposen, hvorigjennom man 
stikker den tynne kjernetemperaturføleren. 
Neoprenplasteret holder vakumet intakt og 
det kommer ikke luft inn i posen.

SirKulAtoren tryller frem 
SmAKen

Dersom kjøkkenets ovnskapasitet ikke kan 
bindes opp med de lange tilberedningstider 
som lavtemperaturmetoden krever, så tilbyr 
vi Metos-sirkulator, et prisgunstig alternativ 
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å holde eksakt temperatur i beholdere som 
rommer helt opp til 100 liter (tilsv. ca. 100 
porsjoner à 200 gr.)

når nøyAKtigheten AVgjør

På de avanserte modellene kan man regulere 
temperaturen med en hundredels nøyaktighet. 
Dette gir mulighet for presis tilberedning. 
Koagulering av ulike eggehviteemner kan 
f.eks. kontrolleres nøyaktig , man kan velge 
en ønsket konsistens på produktet.

Bruk av forseglede vakumposer fremhever 
smak og aroma, samt at næringsverdiene 
opprettholdes. Mengden krydder, olje, 
marinader eller urter kan reduseres, 
smakstilsetningene blir i sin helhet værende 
i posen. Ved fremstilling av vaniljesaus kan 

man benytte melk som er en billigere råvare, 
istedet for fløte. Dessuten benyttes færre 
vaniljestenger, som er en kostbar smaksgiver. 

De StørSte forDelene

Du kan i prinsippet tilberede all mat i 
sirkulatoren; fisk, kjøtt, grønnsaker, frukt - til 
og med fond. I tillegg til sirkulatoren trengs 
en vakummaskin, hvor man kan vakumere 
produktene. 

Sirkulatoren kan brukes til direkte eller 
indirekte servering. Ved den indirekte metoden 
tilberedes produktene i forveien, f.eks. seigt 
kjøtt, som trenger lang tid for å bli mørt. 
Produktet kjøles ned og oppbevares for senere 
bruk. Rett før servering varmes kjøttet opp 
igjen til ønsket temperatur.

Ved den direkte metoden tilberedes f.eks. mørt 
kjøtt og fisk. Råvaren vakumpakkes og tilberedes 
i sirkulatoren til ønsket temperatur. Man kan 
også varmholde produktet i sirkulatoren uten 
at smak, konsistens og farge tar skade. Denne 
metoden gir en meget fleksibel tidstabell på 
kjøkkenet. Kjøkkenpersonalet har mulighet 
til å forberede råvarer under rolige perioder 
på dagen. Metoden gir betydelig forkortet 
tilberedningstid i den mest hektiske perioden. 
Sirkulatoren garanterer produktets høyest 
mulige kvalitet ved serveringstidspunktet. 
Hver gang! 

Metoden er veldig nyttig og brukervennlig ved 
f.eks. cateringvirksomhet. Råvaren tilberedes 

Vakumpakkede produkter kan også 
kokes i ovnen med kjernetemperaturføler 
gjennom neoprentape.

og kjøles ned på kjøkkenet for senere å 
transporteres til serveringsplassen. Varmes 
opp til ønsket temperatur, holdes varm, kan 
også behandles straks før servering f.eks. 
grilles eller flamberes. 

Ved hjelp av sirkulatoren kan du overraske dine 
gjester med et ypperlig måltid. Du vil også 
se at du kan utnytte arbeidskapasiteten og 
kjøkkenutstyret gjennom hele åpningstiden
på en kostnadseffektiv måte. 

Mvh Paavo Lintunen
Metos Center, Kerava Finland

til slutt noen egne erfaringer,  
basert på helt ferske råvarer:
- Svinekjøtt tåler lang tid i sirkulatoren og 
resultatet blir meget bra.
- Fjærkre har ikke behov for lang tilberedningstid 
- max. 2 timer - meget bra resultat.
- Vilt - kun kortere tilberedningstid for mørt kjøtt 
i porsjonsstykker - max. 1,5 - 2 timer - 
   mørt som smør.
- Viltkjøtt med mye bindevev/kokekjøtt tåler 
lengre tilberedningstid og blir mørt og godt.
- Fisk tåler å ligge lenge uten av kvaliteten 
forringes.
For optimal smak, anbefales forhåndsmarinering 
og salt/pepper.

Ta kontakt dersom det er ønskelig med test av 
sirkulator. Ring oss på 92 42 88 60.

Sous vide 
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intropris 
7.900,-

Kontakt vår opplæringsansvarlig håvard Bragstad, tlf. 92 42 88 60
*Alle priser er eks mva, miljøgebyr, eXW lager oslo. gyldig tom 15.09.2010

meld deg på demodag!

 16. juni oslo
 25. august trondheim
 1. september Bergen

Påmelding sendes til 
metos.norway@metos.com

forDeler meD SouS ViDe

●  Produktenes naturlige smak beholdes
● Ferskhet, farge og utseende beholdes helt 

frem til servering
● Smakene konsentreres
● Næringsverdiene beholdes
● Svinn og uttørring av produktene elimineres
● Vakuumpakkede produkter har lengre 

lagringstid
● Kostnadsbesparelser p.g.a. minimalt svinn

oppVArmingSSirKulAtor

● Lett å bruke
● Ulike kjeler og kar kan brukes, feks GN 

kantiner
● Lett å transportere og ta med, egner seg 

utmerket til catering selskap
● Produkter av høy kvalitet, sterk pumpe
● Lettlest display
● Alarmsignaler: temperatur- og væskenivå

me-modellen
3 temperaturer i diplayet set-
verdi, faktisk temperatur og 
kjernetemperatur
Følertilkobling
RS 232-tilkobling
Nøyaktighet 0,01°C

Se-Z-modellen
For store kantiner
Maxvolum 100 liter
Bredde 31-66 cm
Dybde 12-19 cm
Nøyaktighet 0,01°C

eD-modellen
Maxvolum 50 liter
Dybde 16,5 cm
Nøyaktighet 0,1°C

tilleggsutstyr, feks:
Kantiner, kjernetemperatur-
følere, neoprenteip,  
HACCP program
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B
FSN (Bransjeforening for stor-

kjøkkenleverandører i Norge) 

har utarbeidet en ny intern 

auto risasjonsordning for teknisk service. 

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Drift og vedlikehold av storkjøkkenmaskiner 
og utstyr er underlagt ”Forskrift om kvalifi-
kasjoner for elektrofagfolk av 1993”. Denne 
forskriften fastsetter blant annet minstekrav til 
kvalifikasjoner for den som skal utføre service 
og vedlikeholdsarbeid på utstyret. I kapittel 2, 
§ 7 i denne forskriften heter det: 
 ”Eier og bruker av elektriske anlegg og elek-
trisk utstyr samt den som driver eller utøver 
virksomhet som omfattes av denne forskrift, 
jfr. § 2, plikter å sørge for at det benyttes per-
sonell som er kvalifisert til de oppgaver som 
skal utføres”.

Det er denne plikten som i henhold til lovverket 
er pålagt alle eiere og brukere av storkjøkken-
maskiner og utstyr som er noe av bakgrunnen 
for BFSN sitt initiativ til å opprette en frivillig 
selvpålagt ordning.

Våre kunder må altså finne ut hvilke bestem-
melser i en stor og omfattende offentlig for-
skrift som gjelder, og så sørge for at de forhol-
der seg til bestemmelsene. Skulle de komme 
i en situasjon der det oppstår skade på liv og 
eiendom, og de har benyttet en servicetekni-
ker uten alle nødvendige kvalifikasjoner så vil 
avkorting i forsikringsutbetaling være aktuelt.

forpliKter Seg

Alle medlemmer av BFSN forplikter seg til å 
etterleve vedtektene i foreningen, og derved 
også forholde seg til norsk lov. Dyktige og godt 
kvalifiserte serviceteknikere i firmaer med de 
nødvendige systemer og kontroll sørger for 
sikker drift av storkjøkkenutstyr. Men, også 
blant disse er det ulik tolkning av regelverket.

 - Nå har BFSN, med god hjelp av DSB (Direk-
toratet for sikkerhet og beredskap), utarbeidet 
et regelverk og kursopplegg for den nevnte 
autorisasjonsordningen. 

Ordningen gjelder storkjøkkenmaskiner tilko-
blet strøm og/eller gass. Mange storkjøkken-
firmaer benytter kun kvalifisert personell. Våre 
kunder må kvalitetssikre dette. Et firma med 
BFSN autorisasjon forplikter seg til å etterleve 
bestemmelsene i ordningen, og kan derfor 
benyttes av våre kunder uten ytterligere kvali-
tetssikring. Det er utarbeidet regler for hvilken 
utdannelse og kompetanse teknikerne skal ha. 
Kurs og utdanning skal være dokumentert av 
hver enkelt bedrift for at de skal være godkjent. 
Nå kan kundene være trygge når de bestiller 
en tekniker fra et firma som er autorisert fra 
BFSN.

”Våre kunder er virksomheter med forsvarlig IK- system. 
Likevel betraktes de i denne forbindelse som ”ikke 
sakkyndige”. Man antar at brukerne ikke har fortutsetning 
for å vurdere om den reparasjonsjobben som utføres er 
sikkerhetsmessig tilfredsstillende eller ikke”

Regelmessig vedlikehold gir økt 
driftssikkerhet og lavere kostnader over tid.
Vi benytter våre mest erfarne teknikerne til 
service-gjennomgang
Dokumenterer ”Trygg mat”
Dokumenterer ”Kvalifisert Service”
Prioriteres ved ordinær service 
Tilgang til  utvidet teknisk support

VeDliKeholD
Vi kan tilby våre kunder vedlikeholdsavtaler for å forebygge driftsstans. 
Avtalene kan omfatte alt fra en årlig gjennomgang av anlegget som av-
sluttes med en statusrapport, til totalavtaler som dekker alt vedlikehold 
av kjøkkenet inkl. utskifting av slitedeler.
 Det er viktig å poengtere at forebyggende vedlikehold øker driftssik-
kerheten og reduserer behovet for akutt service.
 Ta kontakt med teknisk avdeling for utfyllende informasjon om service 
og vedlikeholdskontrakter! 
Kontakt oss på tlf. 98 24 01 42 eller service.norge@metos.com

ny autorisasjonsordning 
fra BFSN
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Vedlikehold       av kjøle- og fryseutstyr
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Det viktigste vedlikeholdet som bruker selv 
kan utføre er å rengjøre kondensator og filter 
regelmessig. Skitten og/eller støvete konden-
sator reduserer kjøleeffekten dramatisk og vil 
forårsake skade på utstyret. 
 Det er viktig å sjekke at avtining av fordam-
peren fungerer normalt . Sjekk også at avren-
ningskanal er åpen slik at vannet renner fritt til 
fordampningspannen.
 NB! Endring i den daglige temperaturlog-
gingen er ofte en indikasjon på at det er behov 
for å vedlikeholde produktet.
- Vifter som er i ferd med å stoppe?
- Tett kondensator?
- Sommertid med høyere omgivelsestempe-
raturer?
 Før man begynner med rengjøring av utstyr 
tilkoblet strøm, er det viktig at man fjerner 
spenningen fra utstyret - TREKK STØPSELET 
UT AV KONTAKTEN!

Det beste rengjøringsverktøyet man kan bruke 
er en oppvaskbørste som hendig fjerner støv i 
kondensatorens gitter. Etter børsting kan man 
støvsuge den synlige delen av kjølemaskinen-
heten. Det løse filteret vaskes og skylles under 
vann ved behov. 

Huskeliste (for regelmessig vedlikehold)
 
- rengjør kjølemaskin (kondensator) og filter regelmessig
- Støvsug alle utvendige, synlige steder på kjølemaskinen.
- ta ut filter og rengjør dette med vann regelmessig
- rengjør skuff- og dørpakninger
- Smør skuffenes geiderskinner
- påse at ventilasjon i kjøkkenet fungerer
- påse at kjøleskapet er fylt riktig slik at kaldluften kan sirkulere fritt
- oppbevar mat i lukket pakning eller beholder m/lokk.

Alle serviceoppdrag bestilles på telefon:       98 24 01 42

Vedlikehold       av kjøle- og fryseutstyr

metoS SentrAlt SerViCemottAK

Metos AS har de siste årene vokst betraktelig 
b.la. gjennom oppkjøp av Bjørgvin Storkjøkken- 
og Vaskeriutstyr AS og Norplan Storkjøkken AS
 Vi har derfor samlet all service i gruppen, 
dette for å gi lettere tilgang og bedre responstid 
på servicebestilling.
 All service skal bestilles gjennom vårt servi-

Før du rengjør 
kondensator, pass på 
at støpsel trekkes ut.

rengjør og sjekk pakninger i skuffer og 
dører. Sjekk samtidig at de lukker seg 
skikkelig.

Det løse filteret kan vaskes og skylles i 
vann.

rengjøring av kondensator ved hjelp av 
støvsuger.

rengjør gitteret på kondensatoren med 
børste og støvsuger.

cemottak, hvor det sitter 3 personer for å hjelpe 
deg.
 Er det ventetid på telefonen får man mulig-
het for å legge igjen beskjed. Her er det viktig 
at man legger igjen navn og telefonnummer. 
Denne beskjeden vil da behandles av vårt mot-
tak som vil ta kontakt  så snart som mulig.
 Service kan også bestilles direkte på mail: 
service.norge@metos.com

Metos AS tilbyr omfattende tjenester som 
teknisk service hos kunden, verksteds-repa-
rasjoner, prosjektering, leveranse og monte-
ring/teknisk igangkjøring samt opplæring. Vi er 
representert på følgende steder i landet med 
egne servicekontor: Oslo, Kristiansand, Moelv, 
Bergen og Trondheim.
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Den nye PRM-forvaskemaskinen 
forenkler arbeidet og gjør 
oppvasken langt mer 
energieffektiv

WD-PrM er 20 ganger så effektiv som 
hvis godset spyles med hånddusj. 
Dessuten sparer maskinen vann og 
gir bedre ergonomi, ved å erstatte den 
tunge manuelle forspylingen.

● miljøvennlig, sparer vann og 
 oppvaskmiddel
● ergonomisk
● godset er nesten rent etter 
 en effektiv forvask
● hetten åpnes og stenges 
 automatisk
● større kapasitet
● brukervennlig, ingen sprut

Sparer
- vann
- strøm
- oppvaskmiddel
- CO2
- arbeidstid

fordeler
- personalet slipper den tunge manuelle
 forspylingen
- mindre sprut gir bedre arbeidsmiljø
- gir større kapasitet sammen med 
 hettemaskin
- reduserer behovet for å skifte vann
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Hettemaskinene WD-6 og WD-7 fra 
Metos kan leveres med kondensatorer 
og enheter som varmer opp inntaks-

vannet med varmen som maskinen avgir. 
Denne løsningen anbefales for kjøkken 
som produserer varmtvann med en egen 
bereder, og som har hettemaskinen koblet til 
kaldtvannskranen.
Når hetten åpnes, suger kondensatorer inn 
dampen som slippes ut. Dampen brukes 
så til å varme opp inntaksvannet. Denne 
løsningen sparer dessuten indirekte strøm, 
siden den reduserer oppvaskmaskinens 
behov for ventilasjon. Arbeidsforholdene 
ved oppvaskmaskinen blir vesentlig bedre. 
Varmen gjenbrukes ved at det brukte vannet 
fra maskinen blir ført gjennom en innebygd 
varmeveksler som varmer opp maskinens 
inntaksvann.
Forvaskemaskinen PRM fra Metos er utstilt på 
plass i Rosenholmsveien 4A, Oslo.

Varmeveksler
• kvalitetsløsning som minimerer spillvar-
men som forsvinner ut i avløpet
• sparer en tredjedel av energien, eller 
0,11 kWh per kurv
• oppvaskmaskinen krever ikke tilkobling til 
varmtvannskranen

Dampkondensatoren
• gir bedre romtemperatur og arbeidsmiljø
• reduserer behovet for luftkondisjonering 
– ypperlig for steder med dårlig ventilasjon
• reduserer strømforbruket med en tien-
dedel, og med 0,13 kWh per kurv når den 
brukes i kombinasjon med en varmeveksler
• gir kortere tørketid for godset

Metos har lansert tre nye løsninger som 

gir bedre ergonomi og energieffektivitet i 

kjøkken som er utstyrt med hettemaskiner.

hetten kan fungere automatisk:
Når forvaskemaskinen oppdager en innkommende kurv, lukkes hetten, 
og forvasken starter automatisk. Godset spyles grundig i 30 sekunder 
med 200 liter såpevann som er gjenvunnet fra oppvaskmaskinen. 
Hetten åpnes, og kurven skyves inn i oppvaskmaskinen. Kurvene som 
ikke trenger skylling, kan skyves gjennom PrM-forvaskemaskinen og 
rett inn i oppvaskmaskinen. Forvaskemaskinen starter bare hvis kurven 
stanser inni den. Brukeren trenger ikke å røre bryteren eller hetten, et-
tersom programmet startes automatisk når kurven skyves inn.

Godset som ikke trenger skylling, går rett inn i  
oppvaskmaskinen

Effektiv forvask

Den innebygde viften suger damp 
inn i kondensatoren. Dampen brukes 
til å varme opp inntaksvannet, mens 
sval luft strømmer ut i rommet.

utnytt spillvarmen

Ergonomien i kjøkkenet blir bedre, siden 
den manuelle forspylingen erstattes 
med Metos PRM-forvaskemaskin, som 

monteres før en hettemaskin. Forvaskemaski-
nen krever ikke egen vanntilførsel, siden den 
gjenbruker såpevannet fra oppvaskmaskinen. 
Forvasken skjer med effektive pumper som 
hindrer skitten i å komme inn i oppvaskmaski-
nen. Dermed kan man bruke et kortere vaske-
program enn tidligere.
I kombinasjon med et separat sorteringsbord 
blir helheten svært effektiv. Takket være den 
maskinelle forvasken holdes oppvasktiden, 
oppvaskresultatet og kostnadene alltid under 
kontroll, selv om det skulle variere hvor skit-
tent godset er.
Brukeren kan velge enten å gi kurvene en 
maskinell forvask eller å mate dem rett inn i 
oppvaskmaskinen, avhengig av hvor skittent 
godset er. I mange kjøkken fører forvasken til 
skjulte utgifter i form av større forbruk av vann, 
strøm og oppvaskmiddel.
- En manuell forspyling kan føre til at godset 
vil være altfor skittent, noe som fører til at 
vannet i oppvaskmaskinen må skiftes unødig 
ofte. Og selv om det lengste vaskeprogram-
met blir brukt, blir oppvasken kanskje likevel 
ikke helt ren. Men det er heller ikke så lurt 
med en altfor grundig forspyling med tanke 
på vannforbruk og anvendt arbeidstid. Den 
maskinelle forvasken er en utmerket løsning 
for disse utfordringene, sier produktsjef Timo 
Värpiö, og legger til at ergonomien samtidig 
er forbedret.
- I mange storkjøkken er forvasken noe av det 
som gir mest rom for forbedringer med tanke 
på ergonomien. Den maskinelle forvasken re-
duserer mengden av ensidige bevegelser og 
kjedelige rutiner.
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Kampanje
metoS proff KjøleBenKer 

Metos Proff kjølebenker med 2 eller 3 kjølte skap og kjølt GN skuff over kjølemaskin, 
slett topplate med avrundet fremkant. 

Metos Proff2 1600x650x900 mm 230/50/1  0,6kW NÅ Kr 17.890,- *
Metos Proff2 1200x650x900 mm 230/50/1  0,6kW NÅ Kr 15.890,-*

metoS luX 60 oppVASKmASKin 

Med tømmepumpe
Elektronisk, programerbar
Inkl såpe- og tørremiddel injektor

MM lux 60El 600x610x850 mm 400/50/3  6,6kW NÅ Kr 13.350,- * 1)

MM lux 60El 600x610x850 mm 230/50/1  3,36kW NÅ Kr 14.050,- *
1) Finnes også i 230/3/50  

metoS pACojet 

Pacojet blander og moser frosne ingredienser uten å tine dem. Produktene holder 
seg ferske i fryseren helt til de skal serveres. Dermed får du alltid et sluttprodukt i 
perfekt kvalitet, med jevn konsistens og naturlig smak, servert ved rett temperatur. 
Resten kan legges tilbake i fryseren, uten at det tiner i mellomtiden, og kan tas fram 
ved senere behov. Du trenger ikke kaste bort mer mat! 

Pacojet Set 4144890 200x360x500 mm 230/50/1  1,0kW NÅ Kr 19.390,- *
4x beholdere 4144895  NÅ Kr  910,- *

fra 15.890,-

fra 13.350,-

19.390,-

metoS iSterningSmASKin CB 425A

Utførelse i rustfritt stål 18/8, som er enkelt å holde rent. Som kjølemedium benyttes 
det miljøvennlige CFC-frie R404. Modellene har 3/4” vanntilkobling. Alle gulvmodeller 
har kondensator med luftfilter som enkelt kan åpnes og rengjøres.
Kapasitet 45 kg/døgn, isbitens vekt 7 g, binge 25 kg

CB 425A 4131396 500x580x870 mm 230/50/1  0,45kW NÅ Kr  7.660,- *

inkl. 4 ekstra 
beholdere

*Alle priser er eks mva, miljøgebyr, eXW lager oslo. gyldig tom 15.07.2010

7.660,-
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Ring telesalg tlf.: 9242 8860
for å bestille produktet  allerede nå ! 

* Alle priser er oppgitt eks mva og miljøgebyr, EXW lager Oslo. 
Frakt og eventuell montasje tilkommer til prisen, salgs og 
leveringsbetingelser i hh til BFSN. 

1.080,- 350,- 490,-

7.900,-

*Alle priser er eks mva, miljøgebyr, eXW lager oslo. gyldig tom 15.07.2010

metoS SirKulAtor – nøyAKtig & perfeKt 
reSultAt hVer gAng

Med Sous Vide oppnår man fordeler som jevnere kvalitet, bedre farge og vitamin-
innhold på grønnsaker, forbedret logistikk og økonomi. Retter produsert med Sous 
Vide-teknikk er lette å lagre på kjøl. Før servering varmes varen opp i den opprinnelige 
vakumforpakningen, porsjonene er raskt ferdige og holder en meget høy kvalitet. Sous 
Vide mattilberedning tilbyr et nytt alternativ til tradisjonelle produksjonsmetoder. Utnytt 
ditt kjøkkens produksjonseffektivitet gjennom å produsere porsjonene når det trengs.
Maxvolum 50 liter, dybde 16,5 cm, nøyaktighet 0,1°C

Metos ED 4163540 130x150x330 mm 230/50/1  2,3kW NÅ Kr  7.900,- *

metoS – SteKeBrett til KomBiDAmper

Granittemalljert GN 1/1-40 mm 4154869 NOK 490,- *
Aluminium, emalljert GN 1/1 4214733 NOK 350,- *
Grill & Pizzabrett GN 1/1 4215309 NOK 1080,- *

Kjøp tre, betal for 2, få den billigste på kjøpet !
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Ciao! 
metos SelfCooking Center –

pizzakonsept har kommet!!

P izza er en av favorittene på norske 
 restauranter, og passer for et bredt  
 klientell og som både lunsj og mid-
dag. Selv om det ikke er okkult med 

pizzabaking og -krydder, vet alle kulinarister 
at alle pizzaer er forskjellige. Metos SelfCoo-
kingCenter tilbyr et utmerket ”enkelt og lett”-
konsept for baking av sprø og smakfulle pizzaer 
- selv til store kundegrupper. Utgangspunkt for 
dette konseptet er kvalitet, stekeresultat (satt 
av kokken) og stor kapasitet som overvinner 
de tradisjonelle ovnene.

Ordet ”pizza” finner vi på mange språk rundt 
om i verden, og smaker til både små og store 

ganer. Pizza tilbys fra småbedrifter som f.eks. 
små gatevogner og familierestauranter helt 
opp til à la carte restauranter. Ved hjelp av piz-
zakonseptet kan man servere kvalitetspizza 
selv til store kundegrupper. Metos SelfCoo-
kingCenter er et utmerket alternativ til de tra-
disjonelle steinovnene. Fordelen med ovnen er 
større kapasitet, effektiv bruk av plass, kortere 
forvarming og mer effektiv bruk av energi.

Metos SelfCookingCenter kan selvfølgelig 
også brukes til nesten all annen matlaging. 
Ovnens kapasitet og hastighet forsikrer at all 
annen matlaging ikke bare er et tall på papiret, 
men også noe som stemmer i virkeligheten.

høy proDuKSjonSKApASitet  
og Kort SteKetiD

I Metos SelfCookingCenter blir de ferske, 
tynne og sprø pizzabunnene ferdig stekt på 
2 - 3 minutter. Avhengig av diameter på pizza-
ene kan man steke 1-2 pizzaer på hver eneste 
geider, og resultatet blir like bra uansett om 
du steker 1 eller 10 pizzaer i ovnen samtidig.
Nye bestillinger på pizza kan lastes fortløpende 
inn i ovnen selv om ovnen allerede er ”i arbeid”. 
Ovnens program holder orden på innlastings-
rekkefølgen. 
Ved store arrangementer kan halvferdige piz-
zaer, såkalt convenience-pizzaer, stekes og 
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Ciao! 
metos SelfCooking Center –

pizzakonsept har kommet!!

Bakebrett i teflonemaljert aluminium sikrer sprø pizzabunn og rask steking.

serveres til 120 personer på 7-8 min. Til denne 
mengden brukes egne teflonbelagte, runde 
bakebrett gjerne sammen med en tallerken-
vogn på hjul. På denne måten får man pizzaene 
hurtig ut til serveringsstasjonen hvis denne 
ligger i litt avstand fra produksjonskjøkkenet. 
På lik linje med stekingen så stiller også for-
varming av ovnen i toppklasse. Kald ovn er 
stekeklar etter ca. 5 min. Restvarmen fra en 
nylig benyttet ovn forblir lenge i ovnskammeret 
og gjør at ovnen ikke må holdes konstant varm 
for å være klar for steking når bestillingene 
tikker inn.

Metos SelfCookingCenter har et veldig  effektivt 
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Avhengig av pizzabunnens diameter, kan man steke fra 1 til 10 pizzaer på hver geider samtidig. Nye pizzabestillinger kan lastes inn
forløpende etterhvert som de kommer. Panpizza på Ø40cm kan også stekes i Metos SelfCookingCenter.

energibruk og den har betydelig kostnadsbe-
sparende strømforbruk sammenlignet med 
tradisjonelle pizzaovner.

utmerKet SteKeKVAlitet

For at pizzabunnen skal kunne stekes ferdig 
på kort tid, trengs masse varm energi. Metos 
SelfCookingCenter sikrer denne prosessen 
med en effektiv, automatisk stekeprosess sam-
men med et eget bakebrett spesielt utviklet 
for pizza-konseptet. Steketidsprogrammet må 
lagres av bruker for hvert enkelt produkt - men 
kun 1. gang. Metos SelfCookingCenter’s eget 
LevelControl-system sørger deretter automa-
tisk for å bruke det lagrede programmet for 
det valgte produktet. Ovnen varsler når hver 
enkelt pizza er ferdig.

I over 20 år har Leipäkulta OY’s adm.dir. Ali 
Turpeinen jobbet med pizzadeiger. I mars 2009 
var han sammen med Metos kjøkkensjefer for 
å teste ut pizzaoppskrifter og konseptet. Han 
var veldig overrasket over ovnens egenskaper, 
og sier:
 - Jeg ville sagt at stekeresultatet er  m ins t 
like bra som tradisjonelle pizzaovner. Konseptet 

ser også ut til å passe alle typer pizzabunner. 
Ettertraktet stekeresultat får man umiddelbart 
og deretter er det bare barnematen å produ-
sere jevn kvalitet.

Metos kjøkkensjefer har oppdaget det samme 
som Ali Turpeinen. De har, i sine egne kravstore 
tester, stekt både sprø, tynne pizzabunner og 
pan-pizza i ulike størrelser samtidig. Det er 
testet mange kombinasjoner med størrelse og 
antall i ovnen samtidig. Pizzabunnene i testene 
har variert mellom ferske, frosne, ferdige  og 
halvferdige produkter.

Så lett Som BAre Det!

Å bruke pizzakonseptet i Metos SelfCoo-
kingCenter er enkelt. Både ferske og halvfer-
dige pizzaer har egne, automatiske program-
mer ferdig i Metos SelfCookingCenter. Hvis 
man har ulike typer pizzaer som skal stekes, 
setter man på programmet for hver pizza det 
gjelder og overlater til SelfCookingCenter’s 
LevelControl-system å sørge for at hver eneste 
pizza får riktig steketid.

Brukeren behøver ikke å huske steketider. Han/

hun setter bare på klokken til vedkommende 
geiderhylle, og når ovnen signaliserer, viser 
displayet hvilken pizza som er ferdig. Når piz-
zaen er tatt ut er geiderhyllen igjen ferdig til 
bruk for neste pizza.

Overvåkingen av steketiden er også så intel-
ligent at for hver gang døren åpnes forlenges 
steketiden automatisk litt pga tapt varme. Var-
metapet er i praksis lite, fordi når døren åpnes 
så sørger automatikken for at viften stopper 
på under 5 sek.

uBegrenSeDe muligheter

Metos SelfCookingCenter er dog mer enn 
bare en pizzaovn - pizzasteking er bare en 
av mange sektorer hvor ovnens intelligente 
stekeprosesser er til stor hjelp på kjøkkenet. 
Metos SelfCookingCenter egner seg til nesten 
alle former for matlaging hvor koke- og/eller 
stekeprosesser inngår. Vi kan bl.a. nevne:
 - halvferdige, friterte produkter stekes i hen-
dige stekekurver uten å tilsette ekstra fett. 
Ovnen steker poteter på halvparten av tiden i 
forhold til de tradisjonelle ovnene.
 - langtidssteking over natt ved lave  t e m -
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peraturer, ”svinnet” er kun 8 - 10%.  Metos 
SelfCookingCenter ”jobber  mens man sover” 
og operativgraden til ovnens investering øker.
 - grilling av kjøtt og fisk i store mengder. Ved 
bruk av spesielt egnede grill- og bakebrett får 
produktenes overfalte et preg av grillstriper.
 - steking av egg på multibakebrett.
 - steking av spareribs
 - steking av hel gris til grillfest.

Mulighetene med Metos SelfCookingCenter 
er nærmest grenseløse.

flere AnDre forDeler

Å betjene Metos SelfCookingCenter er enestå-
ende enkelt. Man trenger ikke å programmere 
ovnen - den støtter seg til automatiske proses-
ser når matvarene lastes inn i ovnen. Bruker 
trenger bare å ”fortelle” ovnen hva slags pro-
dukt som er lastet inn (”velg produkt”) og der-
etter definere ønsket sluttresultat (f.eks. bru-
ningsgrad på maten) - det er alt!! Ingen trenger 
å tenke på matlaginsprosedyrer, temperaturer, 
tider, fuktighet eller hastighet på viften. Det er 
bare teknikk. Metos SelfCookingCenter kjen-
ner produktene og hva som er best for dem. 

hva er riktig pizza?
Matlaging er en kunst, og dette gjelder også for 
pizza. Det finnes ikke en feil eller riktig måte å 
lage pizza på - de aller fleste har sin egen måte 
å lage pizza på. Wikipedia har definert pizza på 
følgende måte: ”Pizza er en italiensk pai som 
består av en bunn med ulikt fyll på, som f.eks. 
tomatsaus, ost og andre valgfrie produkter.” 
Generelt sett er det kanskje akkurat sånn, men 
vi vet alle at det finnes utrolig mange variasjo-
ner - det er bare fantasien som stopper oss - og 
det står ikke på viljen til å prøve nye varianter!!

Det flerspråklige ordet ”pizza” kommer fra det 
italienske språket og betydde opprinnelig ”flere 
typer mat på deigbunn”. Det er trolig at ordet 

stammer fra latin med bakgrunn i det latinske 
verbet ”pincere” som betyr å mose. Du kan 
fremdeles høre noen rope ”Che pizza!” som 
betyr ”For et rot!”

Med de forskjellige forannevnte definisjonene 
av pizza, kan man vel likevel si at pizza er veldig 
god mat. Ved å velge forskjellig type fyll og gar-
nityr, og i tillegg bytte ingrediensene i deigen, 
kan man lage god og balansert næringsrik mat. 
Pizza behøver ikke å se ”rotete” ut i det hele 
tatt. Alle som lager pizza bør ha såpass mye 
selvrespekt at man ikke tillater noen av sine 
ansatte å rope ”Che pizza!” (”for et rot”) over 
sin mat eller i sin restaurant.

Bruker velger bare ønsket resultat fordi det 
er en smakssak. Metos SelfCookingCenter 
reduserer, på en avgjørende måte, svinnet i 
mange produkter fordi den velger automatisk 
de beste omstendighetene for matlagingen.

I Metos sortimentet finnes 6 forskjellige 
størrelser av Metos SelfCookingCenter. Alle 
størrelsene krever kun gulvplass på ca. 1 m2. 
Ytterligere muligheter har man ved å sette 2 
ovner oppå hverandre, og på den måten får 
man større plass og bedre fleksibilitet til å 
lage forskjellig mat samtidig - gulvarealet er 
det samme!

elementene i piZZAKonSeptet

I konseptet hører selvfølgelig Metos SelfCoo-
kingCenter til med sine automatiske matlagins-
prosesser. Ferske pizzaer stekes på de spesiel-
le pizzabakebrettene som finnes i 2 størrelser: 
GN-standard 530x325mm eller større størrelse 
400x600mm. Convenience-pizza (halvferdig) 
stekes på runde pizzabakebrett - max. dia. på 
pizzaen er 280 mm. De runde pizzabakebret-
tene er spesielt laget og planlagt for bruk sam-
men med tallerkenvogn.
 

I en 20 geiders Metos SelfCookingCenter 
kan man steke 120 stk. såkalte Convenience-
pizzaer (halvferdige pizzaer). De er ferdig på 
7-8 minutter. For denne type selskap brukes 
et eget teflonemaljert, rundt stekebrett i 
aluminium som passer sammen med Metos 
tallerkenvogn. 
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metos

 

øvrig tilbehør

grill- og 
pizzabakebrett
 
Dette GN-standardiserte multifunksjonsbret-
tet hjelper deg til å oppnå stabil kvalitet enda 
fortere. Med ett og samme brett kan man 
steke ekte, sprø italiensk pizza på bare ca. 6 
min. og ved å bruke andre siden får man flotte 
grillstriper til grillprodukter (kylling, fisk, kjøtt, 
grønnsaker).

Spesialkantene på brettet hindrer at den emal-
jerte overflaten ikke skrapes opp under lagring. 
Brettet er utstyrt med hull slik at det kan hen-
ges på veggen når det ikke er i bruk. Brettet 
er produsert i spesial aluminiumskompositt, 
som sikrer den utmerkede varmeoverførings-
egenskapen. Emaljen sørger også for å forhin-
dre fastbrent mat, og tåler temperatur opptil 
+300°C. Tåler oppvaskmaskin.

Artikkelnr.: 4215309
Veil. listepris pr. stk. kr. 1080,00
Prisen er ekskl. frakt og mva.

SelfCooking Center 

Kombinert Grill- og Bakebrett -  
kan brukes på begge sider!

Multibaker

Pizza Dish

multibaker - 
porsjonsbakebrett
Multibaker - porsjonsbakebrettet lar deg steke 
store kvantum speilegg og/eller omelett i en 
håndvending. Brettets teflonbelagte overflate 
forhindrer fastbrent mat. Anbefalt max.temp. 
er +270°C. Tåler oppvaskmaskin. 

Artikkelnr.: 4215310
Veil. listepris pr. stk. kr. 670,00
Prisen er ekskl. frakt og mva.

pizza Dish - 
pizzabakebrett
Ved store arrangementer er alltid Convenien-
cepizza populært blant publikum. Dette krever 
stor kapasitet og stabil kvalitet, og da vil Pizza 
Dish - pizzabakebrett være et riktig valg. Sam-
men med Metos Selfcooking Center modell 
202’s tallerkenvogn kan man lage ca. 100 piz-
zaer på 8 min. Bakebrettet er i teflonbelagt 
aluminium som hindrer fastbrent mat og sørger 
for lett rengjøring.
Pizza max. dia. 280mm. Anbefalt max.temp. 
er +270°C. Tåler oppvaskmaskin. 

Artikkelnr.: 4215311
Veil. listepris pr. stk. kr. 150,00
Prisen er ekskl. frakt og mva.
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Pizza Dish

lA Deg  
inSpirere

800 g Benfri filet av sik

3 stk. Mandariner

1/2 dl OlivenOlje

 sOrt pepper

 salt

1 ss sitrOnsaft

3 ss ristet Mandelflak

300 g ChaMpignOn

1,5 dl seterrøMMe

 gressløk

 pepperrOt

 salt

 pepper

 salat

Champinonene renses, kuttes 
i småbiter og blandes sammen 
med rømmen. Krydres med revet 
pepperrot, salt og pepper.
 

friSKt følge
 
Hvit fisk med en anelse tropisk 
frukt. Det må bli en hvitvin! Og 
en riesling fra Østerrike med sin 
lille anelse mer tropiske smak enn 
naboen Tyskland er en svært god 
match. Og det uten at det koster 
skjorte og havrelefse. For hvem vil 
vel ha havrelefser når man heller 
kan få et stykke ekstra fisk… 
 

Domäne Wachau, Riesling Ter-
rassen Federspiel 2008 (Hvitvin, 
Østerrike, Vinmonopolnr.20448, 
Distriktsutvalg)

Solid kvalitet i en deilig fersk vin. 
Toner av sitrus og eple gjør dette 
til en velegnet match for hvit fisk 
med friskt salatfølge. Området 
Wachau er selve indrefileten 
i Østerriksk vinproduksjon og 
sannsynligvis det mest kjente av 
landets vinområder, men totalt 
står de kun for 3-4% av den 
samlede produksjonen. Dette 
området gir viner av druen riesling 
i verdensklasse.

Del filetene opp i skiver og legg 
dem i 10% saltvann i ca. 3 timer. 
Legg dem deretter i en lav GN-
form. Filetene stekes/kokes i 
Metos Self Cooking Center; velg 
“stek” og “lavtemp.steking” 
Delta-T 200°C og kjernetempe-
ratur 420°C.

Lag en valgfri salat og anrett file-
tene på denne.
Presset mandarinsaft blandes 
sammen med olje og sitronsaft. 
Smakes til med salt og peppes.

Som tillegg kan man gjerne ser-
vere rømmechampignon.

Porsjert sik
med mandarinvinagrette

  MAGAZINET  29



www.metos.com

Hvis du allerede har artikkel-
nummeret på produktet, kan 
du taste inn dette her og 
trykke “Seach”.

Produkter - velg ulike områder i menyen 
til venstre. Klikk på riktig produkt for å 
laste ned beskrivelse i pdf-format eller 
installasjonsveiledning.

Velg norsk flagg !

Skriv inn dine opplysninger og vi 
sender katalog. Katalogen kan og-
så lastes ned under valget ”Metos 
Katalog PDF” i menyen til venstre.

Send oss dine spørsmål, fore-
spørsler eller meninger og vi 
vil ta kontakt med deg.

Her har man ulike 
menyvalg i menyen 
til venstre

Her kan du laste ned vårt sys-
tembibliotek. Pass på at instruk-
sjonene under nedlasting følges 
slik de er beskrevet.
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 Kontaktinformasjon er endret siden _______ / _______

 Ønsker å bestille Metos Magazinet

 Ønsker å bestille Metos Produktkatalog

 Ønsker at dere tar kontakt

Navn  _______________________________________________________

Firmanavn __________________________________________________

Vei-/postboksadr. ____________________________________________

Postnr./-sted _________________________________________________

Adresseendring (fyll inn de opplysningene som er endret):

Nytt navn ___________________________________________________

Ny adresse __________________________________________________

Ny postadresse ______________________________________________

Nytt postnr. _________________________________________________

Annen info  __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ønsker du flere eksemplarer av metos magazinet eller  
vår produktkatalog fritt tilsendt? eller har du byttet adresse?

fyll inn dine opplysninger i nedenstående skjema og send 
oss på fax i dag. 

Du kan også ringe vårt telesalg på 92 42 88 60 eller sende 
oss en mail på: metos.norway@metos.com

Vår nyeste katalog kan du laste ned i pdf-
format på våre nettsider www.metos.com
Klikk på det norske flagget og velg Metos 
Produktkatalog PDF i menyen til venstre.

SEND DIN SVArFAX TIl FAXNr.:  22 62 31 71

eller send oss en mail til metos.norway@metos.com

Svarfax
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metos AS

Salg Telf 9242 8860

Service Telf 9824 0142

reservedeler Telf 9824 0143

Administrasjon Telf 9824 0146

metos.norway@metos.com

www.metos.com

Hovedkontor Oslo

Rosenholmveien 4A

1252 Oslo

Fax 2262 3170

Metos Moelv

Storgata 111 

2390 Moelv

Fax 6235 1901

Metos Kristiansand

Ægirsvei 10, inng. B

4632 Kristiansand

Fax 3804 2671

Metos Vestfold

Berg

3158 Andebu

Fax 3344 2883 

Metos Trondheim

Tempeveien 35

7037 Trondheim

Fax 7396 6183 

Metos Bergen

Kanalveien 46

5063 Bergen

Fax 5520 8910
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Returaddresse:
Metos AS
PB 184 Holmlia
1203 OSLO B

Økonomi


