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Vi har igjen gleden av å presentere 
en ny utgave av Metos Magazinet - 
den tredje i rekken.

Den 10.09.2010 passerte Metos 25 år, og med dette er vi et at de eldste 

fi rmaer i Norge innen vår bransje. Disse årene har gitt oss mye historie 

og kunnskap “i huset” som vi skal fortsette å videreutvikle sammen 

med våre kunder. Det er viktig for oss å være kundeorienterte i form av 

å være lydhør overfor kundenes ønskemål og behov. På denne måten 

videreutvikles både kundenes og vår egen kunnskap.

Metos vil fortsette å holde fokus på å utvikle produkter som reduserer 

belastningen på miljø og drifskostnader.

En av nyhetene i 2010 er Metos PRM forvaskemaskin som forenkler 

arbeidet og gjør oppvasken mer energieffektiv. Fordelene med denne 

maskinen er mange, vi kan bl.a. nevne at personalet slipper den tunge 

manuelle forspylingen noe som gjør arbeidet mer ergonomisk. Man 

sparer også vann og strøm og får en større kapasitet sammen med 

hettemaskin som igjen er kostnadsbesparende for bedriften.

Førjulstiden er godt i gang, og mange av våre kunder har hatt en hektisk, 

men positiv tid. Snart senker julefreden seg og det er tid for å hygge 

seg med venner og familie før et nytt og ubrukt år banker på døren.

Den 8. - 11. februar 2011 er det igjen tid for storhusholdningsmessen 

SMAK 2011 på Lillestrøm. Du fi nner oss i hall C, stand 01-17. Invita-

sjonskort vil bli sendt pr. post i januar, men ønskes fl ere tilsendt så 

kontakt oss på metos.norway@metos.com så sender vi fl ere så langt 

beholdningen rekker. 

Vi ønsker med dette alle våre kunder 

en riktig god jul og innholdsrikt nytt år.

Leder
Per Knudsen 
Daglig leder
Metos AS
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“Mat på Sentrum”
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SENTRUM VIDEREGÅENDE SKOLE – FAKTA

- er en fl ott bygning som samler skole og folkebibliotek. Det 

har vært en lang prosess frem til ferdig bygning, men det er 

blitt en fl ott arbeidsplass og en ny og moderne skole med 

hovedvekt på yrkesrettede fag. 

Elevene har fått fl otte fellesområder som ”gata” med sitte-

skulpturen ”Drift” og kantine. I tillegg til at lokalene er nye 

med alt av interiør, er også det meste av utstyret som elevene 

og lærerne skal bruke i læringsarbeidet nytt, dette har gitt 

rekordmange søkere til skolen.

”

Historien sier at byggingen av ny folkeskole 
i Kongsvinger i 1924 var blitt så dyr at hele 
kommuneøkonomien led. Skolebygningen har 
stått i alle år og har fått en sentral del i den nye 
Sentrum Videregående skole- og folkebibliotek. 
Sentrum Videregående skole består av tidli-
gere Kongsvinger Tekniske fagskole og gamle 
Sentrum videregående skole. Disse to skolene 
holdt til i hver sin bydel i Kongsvinger, men i 
2002 ble Kongsvinger Tekniske fagskole lagt 
ned og de videregående skole-klassene ble lagt 
under Sentrum Videregående skole. Samtidig 
startet generalplanarbeidet for en ny videregå-
ende skole i Kongsvinger. I byggeperioden ble 
store deler av skolen samlet på Rasta, men i 
desember 2008 kunne ca. 600 elever og 120 
ansatte fl ytte inn i nye lokaler. Og for første 
gang ble skolen nå samlet under ett tak.
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Bygget er på om lag 14.000 kvadratmeter brut-
to, og av dette utgjør folke- og skolebiblioteket 
1500 kvadratmeter. 

Metos startet prosjekteringen basert på teg-
ninger og ideskisser fra storkjøkkenkonsulent 
Ormåsen. For å sikre god planlegging i alle 
faser av prosjektet jobbet vår prosjektkonsu-
lent Erling Slaatten tett sammen med både 
innkjøps- og montasjeavdelingen i regi av hhv 
Inger Huse og Frode Arvesen. Ormåsen var 
også en nær samarbeidspartner gjennom 
hele prosessen, og det ble mange turer opp 
til Kongsvinger for kontrollmåling og besikti-
gelser etterhvert som byggingen skred frem 
og vegger og søyler kom på plass. 

Vel vitende om at en komplisert og omfattende 
leveranse sto for døren, sørget Frode Arvesen 
for at et team av montører fi kk alt utstyret inn 
på riktig plass, montert og igangkjørt i tide. Det 
var mange tonn utstyr som skulle inntranspor-

teres og fordeles på ulike deler av nybygget. 
Alt sammen gikk veldig bra takket være god 
planlegging og oppfølging underveis.

Da alt utstyr var montert og teknisk igang-
kjøring hadde funnet sted, var det klart for 
ferdigbefaring. Denne ble forestått av Erling 
Slaatten og salgsansvarlig Geir Lyshaugen. Geir 
fi kk også den hyggelige jobben med opplæring 
og gjennomgang av leveransen.

KANTINEN

Sentrum Videregående skoles kantine er et 
hyggelig samlingssted for alle på skolen. Foru-
ten å være skolens sosiale sentrum, får man 
kjøpt varm og kald mat til rimelige priser. Kan-
tinen tilbyr dagens rett, smørbrød, baguetter, 
rundstykker, kaker, varme og kalde drikker. De 
satser også på en grønn kantine og har egen 
salatbar.

STUDIETILBUDET RESTAURANT- 
OG MATFAG

Skolen har hatt Restaurant- og Matfag som 
studietilbud siden slutten av 1980-tallet, og det 
har vært, og er, et populært tilbud i regionen. 
I dag har skolen ca. 60 elever på Restaurant- 
og Matfag fordelt på 2 Vg.1-grupper, 1 Vg.2-
gruppe Matfag med spesialisering mot baker- 
og konditorfaget, samt 1 Vg2-gruppe Kokk- og 
servitørfag.
Hotell- og næringsmiddelfag søker stadig 
kreative unge mennesker som kan utnytte 
alle typer råvarer og liker å bruke fantasien til 
å komponere nye retter.

Avdelingen legger vekt på trivsel, ryddighet og 
godt arbeidsmiljø. Det benyttes mange peda-
gogiske læremetoder for å møte enkelteleve-
nes behov. Lærerne opplever mer motiverte 
elever hvor kulisser og omgivelser er perfekte 
for økt lærelyst. 

Hege Røe

“Mat på Sentrum”
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Fazer F8 Food er den nyeste restauranten i 

Stockmann varemagasin, Helsingfors. Det 

tilbys mange forskjellige menyalternativer 

med free fl ow prinsippet rundt den øyformede 

kjøkkenløsningen.
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Fazers F8 Café er en «utekafé» høyt oppe under taket. Den store og luftige 
plassen gjør stemningen trivelig til tross for det store antallet plasser.

Fazers F8 Sweet innebærer, som navnet tilsier, nettopp søt sjokolade og jord-
bær med champagne.
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Helt siden begynnelsen av 1930-tallet 
har Stockmanns varehus i sentrum av 
Helsingfors vært byens stolthet, og har 

vært toneangivende når det gjelder å hente 
mote og eleganse fra kontinentet og gjøre det 
tilgjengelig for hele folket.
Stockas klokke har vært et begrep i mange tiår 
allerede. Det året varehuset slo opp dørene, 
var de kvinnelige heisførerne og rulletrappene 
en severdighet som lokket langveisfarende. 
De første minnene jeg selv har, går tilbake 
til 1960-tallet, da jeg dyppet hendene i det 
runde fi skebassenget i leketøysavdelingen i 
fjerde etasje, og siden trykket nesen mot glas-
set der Märklins fl otte elektriske lokomotiv og 
Scalextrics racerbiler ventet på noen som ville 
kjøpe dem.

Lysgården midt i varehuset med de fi re åpne 
etasjeplanene fungerer fremdeles utmerket 
sett fra et kommersielt perspektiv. Denne byg-
gemåten står fremdeles sterkt i forretnings-
sektoren. Utviklingen går naturligvis videre, 
og Stockmann har blitt stadig mer inneklemt 
på tomten, etter hvert som det kommersielle 
senteret i Helsingfors har vokst seg stadig 
større og erobret plass fra gamle kontorkvar-
terer i bykjernen. I forrige tiår fi kk kundene 
som besøkte Stockmann, kanskje et temmelig 
trøstesløst bilde av varehuset, i og med alle 
de avskjermede avdelingene og korridorene, 
stillasene og de besværlige passasjene både 
innendørs og utendørs. I løpet av fl ere år med 
byggingsarbeid har Stockmann nå oppdatert 
varehuset i Helsingfors slik at det tilsvarer de 
forventningene som ble skapt på 1930-tallet. 
Kvarteret kan ikke vokse i bredden. Bygningen 

har derfor blitt utvidet under jorden og på taket. 
Taket er nå høyere og større, og parkeringshal-
lene under jorden er ombygd til annet bruk. 
Centralgatan er hovedsakelig blitt endret til gå-
gate ved varehuset. Noen steder under jorden 
er arbeidet bare kommet halvveis. Alle kriker 
og kroker vil være ferdige på forskjellige tids-
punkter, og når det aktuelle prosjektet faktisk 
vil stå klart, vil vi først få vite når arbeidsbrak-
kene rundt varehuset er borte.

Allerede sist høst opplevde kundene en gan-
ske stor endring. Varehuset hadde vokst og 
gjenfunnet en del av sin gamle glamour, i og 
med at åttende etasje igjen ble tatt i bruk som 
restaurant. Fazer Amica åpnet Fazers nye re-
staurantverden F8 for å betjene varehusets 
kunder. Stockmann og Fazer Amica har allerede 
samarbeidet i 20  år. Restaurantverdenen vil 
stå endelig ferdig på slutten av dette året, da 
den får enda noen hundre plasser. I personal-
kantinen, som også opprinnelig lå i samme 
etasje, blir nå både matsalen og kjøkkenet 
modernisert i løpet av vinteren.

Allerede nå lever restaurantverdenen opp til 
forventningene. I helheten inngår nemlig fl ere 
servicekonsepter og forskjellige interiører som 
kundene kan velge mellom, slik at de kan fi nne 
det alternativet som passer best. Allerede på 
1930-tallet var det en opplevelse å besøke 
varehuset, og slik er det også i dag. Bilder kan 
bare til en viss grad formidle stemningen som 
Fazers F8 tilbyr de besøkende.

Fazers F8 er en restaurantverden som er bygd 
opp rundt fi re konsepter: Food, Café, Street og 

Sweet. Food er en restaurant som er betjent 
fra lunsjtid til varehuset stenger. Restauranten 
samler matgjestene i salen rundt det åpne 
kjøkkenet. Maten er lagt frem på fl ere steder, 
og kundene kan servere seg selv etter selv-
betjeningsprinsippet. Kokkene tilbereder visse 
porsjoner for kundene. I utvalget fi nner man 
smaksopplevelser i hele spekteret fra tradi-
sjonell husmannskost til middelhavslandenes 
og Asias kjøkken. Alternativt kan man bygge 
opp måltidene med utallige kombinasjoner fra 
salatbaren. Når heisdøren åpner seg i åttende 
etasje, åpenbarer Fazers F8 Café seg foran oss. 
Til tross for beliggenheten, vil den kunne kalles 
en utekafé, siden interiøret domineres av en 
gammel husfasade med klassiske vinduer som 
har blitt bevart under det store glasstaket. F8 
Street er en bar der man stopper når man skal 
planlegge neste trekk, mens F8 Sweet byr på 
en deilig stund med champagne og sjokolade, 
som selvsagt serveres ved bordet.

Til høsten åpner Fazer ytterligere to restau-
ranter, F8 Easy og F8 Fine, samt en trivelig F8 
Bar. Når «åttan» står ferdig, kan opp til 850 per-
soner nyte smaksopplevelsene samtidig. Til 
høsten omfatter restaurantverdenen et areal 
på hele 2300 kvadratmeter. Fra leverandørens 
synspunkt kan jeg konstatere at alle kjøkken 
i etasjen har tilgang til kjøkkenmaskiner med 
en teknologi som hører til den mest moderne 
i bransjen, også med tanke på miljøet. Men 
som sagt, utviklingen går videre og historien 
forteller – det er bare himmelen som kan sette 
grenser for dette huset.

Juha Björklund

Fazers F8
på Stockmanns tak
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Fazer F8 Cafe fungerer etter free fl ow prinsip-
pet. På buffetene fi nner man alt fra salte og 
søte alternativer til velsmakende retter, også 
for de mer kresne .

Bordservering på Fazer F8 Sweet.
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All mat dekkes med gjennomsiktig lokk, som 
hindrer at maten blir kald. Til høyre dagens 
lunsj. I bak bakgrunn salat- og suppebuffet.

Fazer F8 Food kjøkkenøy tilbyr mat fra alle kan-
ter. I front wok tilberedning, til venstre grillin-
je, i bakgrunnen husmannskost og til høyre 
suppeavdeling.
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I mai 2009 ble personalrestauranten ved 

Metos utstyrt med et energimålingssys-

tem. Dette har gjort det mulig å overvåke 

energiforbruket både for forskjellige pro-

sesser og for enkeltapparater. Målingen 

har gitt konkrete resultater som det har 

vært mulig å dra nytte av både i det 

daglige arbeidet på kjøkkenet og i kjøk-

kenplanleggingen og produktutviklingen. 

I juni ble systemet oppdatert slik at det 

også ble mulig å måle vannforbruket.

Siden det testes ut ny teknologi på kjøkkenet, 
er energi- og vannforbruket alltid et granskings-
kriterium. I april ble de fi re eldste kjøleanleg-
gene byttet ut med nye energieffektive model-
ler, og er et konkret eksempel på nytten som 
kan oppnås i et genuint anvendelsesmiljø. Ved 
å bytte ut kjøleskapene sparte man også strøm 
for cirka 800 euro (over 6000 kr) på årsbasis. 

Målesystemet er blitt utviklet i det eksiste-
rende kjøkkenet, og har gitt et svært godt bilde 
av utfordringene ved installasjon og bruk. Sam-
men med samarbeidspartnerne har vi utarbei-
det en løsning som passer for et nytt anlegg, 
der det er mulig å ta hensyn til målebehovet 
allerede i de første tegningene over elektrisi-
tets- og vannsystemet. 
– Vi viser også gjerne frem apparatene og re-
sultatene som vi har oppnådd med dem, så 
velkommen på besøk, sier Paavo Lintunen. 

-ulike metoders påvirkning 
på energiforbruk i 

kjøkkenet 

ENERGIFORBRUK

– Vi viser også gjerne frem apparatene og resultatene som vi har 
oppnådd med dem, så velkommen på besøk, sier Paavo Lintunen. 

14  MAGAZINET



Målesystemet for energi- og vannforbruket på 
personalrestauranten ved Metos er utviklet 
med programvaren PowerLogic ION Enterprise 
fra Schneider Electric. Systemet samler 
automatisk inn informasjon om forbruket, og 
gjør det mulig å skreddersy rapportene etter 
hva som trengs på kjøkkenet.

Kjøkkenpersonalet kan om nødvendig angi den 
daglige porsjonsmengden i systemet. På denne 
måten får man et sammenlignbart forholdstall 

Vannforbruket under lupen

for effektiviteten, det vil si energiforbruk per 
ferdig porsjon. I juni begynte man å måle det 
totale vannforbruket. Senere er systemet satt 
opp slik at forbruket av kaldt og varmt vann måles 
hver for seg. Dessuten ble oppvaskmaskinene, 
kombiovnene, trykkokeren og gryten utstyrt 
med egne vannmålere. Hvis du ønsker mer 
detaljerte tekniske opplysninger om systemet 
eller installasjonen, kan du kontakte de neden-
stående ekspertorganisasjonene, som har 
levert systemet.

Etter tilberedningen kjøler 
kombigryten Metos Proveno 
ChillPro maten ned til +3 °C

Målesystem: 

Schneider Electric: Yki Kaisalo 

yki.kaisalo@fi .schneider-electric.com,

tlf. +358 500 606 987

Installasjoner: 

Saku-Tek: Jarkko-Pekka Pennanen 

jarkko.pennanen@saku-tek.fi  

tlf. +358 50 556 7280

Nye Metos 
Proveno ChillPro
En del av testprosjektet på Metos Kjøkken-
Center er den nye Metos Proveno ChillPro. 
Kjøkkensjef Paavo Lintunen forteller 
– Vi kan tilby kundene en unik mulighet til å 
teste grytens egenskaper med produkter fra 
deres egen spiseseddel. Dermed kan vi helt 
konkret se hvordan grytens effektive avkjø-
ling forenkler prosessene slik at arbeidet går 
raskere. 

Takket være systemet kan maten både til-
beredes og umiddelbart avkjøles til oppbe-
varingstemperatur i samme gryte. Tilbered-
ningsprosessen blir vesentlig raskere, og 
arbeidssikkerheten bedre, ettersom det ikke 
lenger er nødvendig å håndtere maten manu-
elt. Færre arbeidstrinn fører også til at risikoen 
for forurensninger blir vesentlig redusert. Et 
selvkontrollsystem styrer tilberedningssekven-
sen gjennom hele prosessen. 

Etter tilberedningen kjøler kombigryten Metos 
Proveno ChillPro ned maten til +3 °C. Den 
raske avkjølingen skjer med vann som nesten 
holder frysepunktet, og som sirkulerer i man-
telen og vispen i gryten. 

Kjølevann produseres ved hjelp av en isbank 
som plasseres på de tekniske plassene i kjøk-
kenet. Helheten er utstyrt med et system for 
løpende måling av energiforbruket, slik at det 
blir mulig å regne ut driftskostnadene gjennom 
hele levetiden. 
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Paav

SKJÆRGÅRDENS 
KARDEMOMMEPANNEKAKE 
MED RABARBRAKOMPOTT 
OG MASCARPONEMOUSSE

100 PORSJONER

4 L MELK 
5 DL GRØTRIS 
4 DL HVETEMEL 
12 EGG 
3–4 DL SUKKER 
2 TS SALT 
8 TS MALT KARDEMOMME 
150 G SMØR I TERNINGER 

Kok ris i melk i kombigryten Me-
tos Proveno. Bruk programfunk-
sjon nr. en. Når grøten er klar, stil-
ler du inn på funksjonen: Avkjøling 
/ 50 ºC / 15 opm / pulserende om-
røring. Apparatet varsler når angitt 

avkjølingstemperatur er nådd.
Visp egg og sukker lett, og ha det 
i grøten. Tilsett salt, hvetemel og 
kardemomme. Bland ingredien-
sene i grøten ved hjelp av gryten s 
miksefunksjon.
Hell røren i et cirka 1,5 cm tykt lag 
oppi Metos QuanTanium GN1/1-
20. Formene har non-stick-belegg. 
Strø smørterningene øverst. Visp 
i Metos SelfCooking Center med 
prosessen: Tilbehør / Kasseroller 
/ Gratenger / Middels farge. Øn-
sker du en mørkere skorpe, kan 
du også velge gratengfunksjonen 
«Kera». Apparatet råder deg til å 
bruke et steketermometer. Hvis 
du prøver oppskriften på ovnen 
hjemme, stiller du ovnen på 
175–200 °C og tiden på 20–40 
minutter.

Innstillingene avhenger av ovnen. 
Følge nøye med på stekingen.
Ovnspannekaken serveres kald 
eller varm. Du kan variere denne 
smakfulle oppskriften ved å tilføye 
for eksempel sitronskall eller myn-
te i grøten.
Grøten kan også kokes i Metos 
VarioCooking Center.
Du får raskt et godt resultat hvis 
du bruker den automatiske pro-
sessen: Desserter / Rispudding.
Koketiden kan angis etter tilbe-
redningsanvisningen på risens 
emballasje. Normalt ligger den 
på cirka 40 minutter. Apparatet 
ber deg tilsette melken og instal-
lere steketermometeret. Deretter 
vises ikonet «steng lokket» på bil-
deskjermen. Metos VarioCooking 
Center varmer opp melken og ber 
deg så om å tilsette risen.
Når du har valgt OK, tilbereder ap-
paratet grøten automatisk. Under 
tilberedningen avgir apparatet et 
signal når det er på tide å røre om 
i grøten.
Apparatet varsler når grøten er fer-
dig. La den kjøle seg ned en liten 
stund. Tilsett blandingen av egg 
og sukker, smakstilsetningene og 
hvetemelet.

Rør om og hell deigen i Metos 
QuanTanium GN1/1-20-formene. 
Strø smørterningene øverst. Tilbe-
red på forannevnte måte i Metos 
SelfCooking Center.
Det er svært enkelt å rengjøre 
Metos VarioCooking Center etter 
risgrøten. Ingen produkter svir seg 
i dette apparatet, ettersom pro-
sessen styrer koketemperaturen 
nøye.

RABARBRAKOMPOTT 
SOUS-VIDE

100 PORSJONER

3 KG FERSK RABARBRA

(2,5 KG SKRELLET)
1,1 KG SYLTESUKKER 
10 STJERNEANIS 
5 KANELSTENGER 
5 VANILJESTENGER 
5 GELATINPLATER 

Skrell rabarbraen hvis den har tykt 
skall. Tynne stilker kan brukes som 
de er. Skjær stilkene i små biter 
på cirka 3–4 cm. Bland i sukker, 
kanel, stjerneanis og halve vanil-
jestenger. Legg gelatinplatene 
en stund i bløt i kaldt vann. Skjær 
dem så i mindre biter, og strø over 

LA DEG 
INSPIRERE
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vo Lintunen
Paavo 

Lintunen
Kjøkkensjef 

på Metos 
Center

rabarbraen.
Legg blandingen i vakuumposer, 
og lukk posene med Metos va-
kuumpakker. Lag kompott av den 
vakuumpakkede rabarbraen med 
Metos-sentrifugen. Når større 
partier skal tilberedes, er det mer 
økonomisk å bruke Metos Self-
Cooking Centers dampfunksjon 
eller kombigryten Metos Proveno. 
Still temperaturen på 88 °C og ti-
den på 14 minutter. Rist vakuum-
posene lett når du tar dem ut av 
apparatet. Avkjøl posene i Metos 
hurtigavkjølingsskap. Dermed er 
produktet klart til servering.

VANILJE-MASCARPONE-
MOUSSE

100 PORSJONER

3 L PISKET KREM

1 L MASCARPONEOST 
5 DL SUKKER 
0,3 DL VANILJESUKKER 
REVET SKALL FRA 2 APPELSINER

Still inn kombigryten Metos Pro-
veno på kjølefunksjonen +10 °C. 
Velg skraper og visper som blan-
dingsredskap for gryten. Tilsett 
Mascarponeost i gryten, og still 

mikseren på pulserende omrøring 
og maksimalt omdreiningstall, 140 
omdreininger per minutt.
La gå i cirka 1 minutt. Tilsett re-
vet appelsinskall, vaniljesukker, 
sukker og pisket krem. Fortsett 
vispingen til moussen er porøs og 
har passende konsistens.
Slik kan du bruke Proveno-gryten 
til å tilberede en stor mengde for 
eksempel mousse eller saus som 
skal vispes opp. Det er også mulig 
å tilberede marengs i en fei.

KARDEMOMME GIR PANNE-
KAKEN EN EKSTRA PIFF

Denne oppskriften på ovnspan-
nekake med ris stammer fra 
skjærgården i Sør-Finland. An-
dre pannekaker i samme stil er 
Ålandspannekaken, som lages 
på semulegrøt, og Gotlandspan-
nekaken som lages på risgrøt, og 
som smakstilsettes med mandel, 
safran og krem. Grunntanken er 
den samme, det vil si at råvaren 
er ny eller gammel grøt tilsatt egg 
og smakstilsetninger, og at den 
stekes i ovn. 
I denne oppskriften bruker vi ris 

med kardemomme som smaks-
tilsetning. Det overraskende er at 
en svært billig og smakfull dess-
ert kan skapes med såpass enkle 
ingredienser. I skjærgården ble 
denne delikatessen også spist 
som hovedrett. 
Men hvor lett var det i tidligere 
tider å få tak i disse eksotiske rå-
varene? Det er dokumentert at ris 
ble dyrket allerede på 4000-tal-
let f.Kr. Risen kom til Finland på 
1600-tallet. Allerede på begynnel-
sen av 1800-tallet var risgrøt en 
ettertraktet festrett. Skipsfarten 
medførte at bruken av ris ble van-
ligere på midten av 1800-tallet. 
De første pannekakeoppskriftene 
stammer antakelig også fra den 
tiden.
Kardemommen (Elettaria carda-
momum) var kjent allerede på 
700-tallet f.Kr. Både romerne og 
grekerne hentet store mengder 
kardemomme fra India. Også i dag 
er India verdens største produsent 
av kardemomme. På 1400-tallet 
begynte araberne å bruke dette 
krydderet i sin «arabiske vin», ga-
hwa, som vi i dag kjenner under 
navnet kaffe. Kardemommen ble 
et populært krydder i Europa i mid-

delalderen av den enkle grunn at 
den skjulte smaken av bedervet 
mat. I dag er kardemommen det 
tredje dyreste krydderet i verden 
etter safran og vaniljestang. Kar-
demommen er også en vakker 
potteplante, og mange dyrker 
den i hagen.
Prøv kardemomme til for eksem-
pel is, fruktsalat, sjokolade eller 
forsiktig i grillretter sammen med 
karri. (Kilde: Wikipedia)
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Novabuffet Øya Sykehjem

Serveringslinje Sticos

Kantine Øya Sykehjem

Kantine Dragvoll

Serveringlinje Dragvoll

Oppvaskløsning Dragvoll

Salatbuffet Sticos
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Metos Gastrosteam 
og Gastromix 
kombidampere

Gastromix GEV
● programmerbar; 99 programmer 

med 9 undervalg hver
● 31 forhåndsprogrammerte 

programmer
● rask nedkjøling av kammeret
● vaskeprogram
● manuell kontroll av 

fuktighetstilsetninger
● lys i ovnskammeret
● dampgenerator 
● 1-trinns vifte
● automatisk sjekk av 

grunnfunksjoner før start
● temperaturkontroll

Gastromix GEM
● programmerbar; 99 programmer 

med 9 undervalg hver
● 64 forhåndsprogrammerte 

programmer
● rask nedkjøling av kammeret
● automatisk vaskeprogram, tilkobling 

for fl ytende vaskemiddel
● automatisk fuktighetskontroll, 

mulighet for manuelle justeringer
● lys i ovnskammeret
● dampgenerator
● 6-trinns vifte
● automatisk sjekk av grunnfunksjoner 

før start
● temperaturkontroll
● multisensor for temperaturmåler
● forsinket startfunksjon 0-24 timer
● rense- og avkalkningsprogram for 

dampgenerator
● 3 forskjellige bruningsnivåer
● Delta T-funksjon
● 10 liter rensemiddel
● HACCP interface for lagrings-

mulighet med USB-utgang 

Multisensor temperaturmåler er 
standarutstyr for Gastrosteam GEM 
og ekstrautstyr for Gastromix GEV

Metos Gastrosteam GEM, 
automatisk vaskeprogram 
sparer tid.  

METOS Gastromix GEV og Gastrosteam GEM er kombidampere, 
som er produsert ved bruk av den nyeste ovnteknologi. De 
er allsidige, brukervennlige og effektive. Høy kvalitet sikrer 

førsteklasses tilberedningsprosess. Selvforklarende kontrollpanel med 
enkle valgmuligheter forenkler daglige gjøremål. Ovnskammeret er lett 
å rengjøre.

GEV kombidampere har solid og holdbar konstruksjon i rustfritt stål. 
Grunnleggende funksjoner er justerbar dampkoking og varmluft med jus-
terbar fuktighetskontroll, samt multifunksjon for begge. 99 programvalg 
med 9 underprogrammer hver. Valgmulighetene er enkle å programmere.
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10-geiders modell

20-geiders modell

6-geiders modell

● Ovnskammer GN 1/1
● Kapasitet 6 x GN1/1-40 eller 3 x GN1/1-65, geideravstand 70mm
● Kan leveres med geidere 5 x GN1/1-65, geideravstand 85 mm
● Programmeringsmuligheter
● Rask nedkjøling av kammeret
● Hånddusj
● Dør med dobbelt glass
● Ekstrautstyr: løs geiderpakke inkl. mobilt stativ og geidere

● Ovnkammer GN 1/1
● Kapasitet 10 x GN1/1-40 eller 5 x GN1/1-65, geideravstand 70mm
● Kan leveres med geidere 8 x GN1/1-65, geideravstand 85 mm 
● Programmeringsmuligheter
● Rask nedkjøling av kammeret
● Hånddusj
● Dør med dobbelt glass
● Ekstrautstyr: løs geiderpakke inkl. mobil vogn og geidere

● Mobil vogn GKS 21, kapasitet 20 x GN1/1-40 eller 10 x GN1/1-65, geiderav-
stand 67mm

● Mobil vogn GKS 15, kapasitet 15 x GN1/1-65, geideravstand 85mm
● Programmeringsmuligheter
● Rask nedkjøling av kammeret
● Hånddusj
● Dør med dobbelt glass
● 1 mobil geidervogn er inkludert i leveransen

Ovnen monteres på understell som er tilgjengelig som ekstra utstyr. Grunn-
funksjoner er: justerbar dampkoking mellom 30°C-130°C, justerbar varmluft 
og fuktighet mellom 30°C - 300°C samt multifunksjon mellom 30°C - 300°C.

Metos Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling 
GEM T06T 4241001 890 x 825 x 810 400V 3N~ 8,0 kW 16A 
GEM T06T/5 geidere 4241046 890 x 825 x 810 400V 3N~ 8,0 kW 16A 
GEV  T06P 4241004 890 x 825 x 810 400V 3N~ 8,0 kW 16A 

Ovnen monteres på understell som er tilgjengelig som ekstra utstyr.  Grunn-
funksjoner for kombidampere er: dampkoking mellom 30°C-130°C, juster-
bar varmluft og fuktighet mellom 30°C - 300°C, og multifunksjon mellom 
30°C - 300°C.

Metos Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling 
GEM T10T 4241002 950 x 825 x 1090 400V 3N~ 16,0 kW 32A 
GEM T10T/8 geidere 4241047 950 x 825 x 1090 400V 3N~ 16,0 kW 32A 
GEV  T10P 4241005 950 x 825 x 1090 400V 3N~ 16,0 kW 32A 

Metos Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling 
GEM T21T/20 4241003 950 x 825 x 1950 400V 3N~ 31,8 kW 63A 
GEM T21T/15 4241044 950 x 825 x 1950 400V 3N~ 31,8 kW 63A 
GEV  T21P/20 4241006 950 x 825 x 1950 400V 3N~ 31,8 kW 63A  
GEV  T21P/15 4241045 950 x 825 x 1950 400V 3N~ 31,8 kW 63A  

Gulvmodell med GN1/1 mobil geidervogn. Grunnfunksjoner for kombidam-
pere er: justerbar dampkoking mellom 30°C-130°C, justerbar varmluft og 
fuktighet mellom 30°C - 300°C, og multifunksjon mellom 30°C - 300°C.

Metos Gastromix GEV T06P

Metos Gastromix GEV T10P

Metos Gastrosteam GEM T21T
Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Alt utstyr kan også leveres i 230V.
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Metos stativ for Gastro ovner 

Metos stativ for Gastromix og Gastrosteam 6- og 10- geiders model-
ler. Riktig stativ sikrer at ovnen blir festet korrekt, og er trygg i bruk. 
Stativets utførelse er i rustfritt stål. SP stativet har 14 geidere for 
GN1/1 (i lengderetning). I midten er det plass for bakebrett, rist etc.

Mobile vogner

Metos GKS 21 mobile vogn

Metos SS T10 geiderkassettpak-
ke med kassettvogn CR T10

Stativ  Artikkel  
Stativ SR T06 4241007 hylle 
Stativ SP T06 4241009 14 GN geider 
Stativ SR T10 4241008 hylle 
Stativ SP T10 4241010 14 GN geider 

Mobile vogner  Artikkel  
Geiderkassettpakke* SS T06 4241023 geideravstand 65 mm 
Geiderkassettpakke* SS T10 4241024 geideravstand 65 mm 
Geidervogn GKS 21 4241011 490x715x1845 mm 
Geidervogn GKS 15 4241043 490x715x1845 mm 
  *styreskinner inkludert
Kassettvogn for geiderkassetter Artikkel  
Kassettvogn CR T06 4241029 405x900x1100 mm 
Kassettvogn CR T10 4241030 405x900x950 mm 

Renholdsprodukter  Artikkel  
Ovnsrens 10 liter 4241038  
Avkalkningsmiddel 10 liter 4241039 for GEM modeller 

Geiderkassett og geidervogn for 6- og 10- geiders ovn
Geidervognen har et stort, avtakbart håndtak, som gjør den enkel å 
håndtere selv når den er  fullastet. Dobbelsidig lås for GN kantiner. 
Geiderkassettpakken leveres med 1 geidervogn og geiderskinner 
inkludert. Kassetvognen har 4 hjul, hvorav 2 er med bremser. Den har 
også spill-/kondenseringsbrett i bunnen med avløp.

Geidervogn for 20-geiders ovn
GKS kassettvogn har 4 hjul, hvorav 2 er med bremser, avtagbart hånd-
tak, spill-/kondenseringsbrett med avløp og låssystem for GN-kantiner 
foran og bak på vognen.

Renholdsprodukter

Kjernetemperaturføler
Kjernetemperaturføler  Artikkel  
Kjernetemperaturføler SC 4241018 for GEV modeller 
Sous Vide nål SE 002 4241019 for vakumpakkede produkter 

Metos kjernetemperaturføler

Metos Gastrosteam og 
Gastromix tilleggsutstyr

Metos SP stativ med 
14 GN geider

Metos SR stativ med hylle
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Kampanje
METOS MASTER LUX 60 
OPPVASKMASKIN

Med tømmepumpe
Elektronisk, programmerbar
Inkl. såpe- og tørremiddelinjektor
Kan plasseres under benk 
230V eller 400V/3/50 eller 230V/1/50

Kampanjepris kr. 13 990,- *

13.990,-

1.650,-

7.660,-

Ring METOS salgsupport i dag 
på tlf. 92 42 88 60
eller send oss en mail; metos.norway@metos.com

* Alle priser er eks. ,mva, miljøgebyr, EXW lager Oslo. 
Frakt og evt. montasje tilkommer til prisen, salgs- og 
leveringsbetingelser i ht. BFSN. Kampanjen er gyldig 
t.o.m. 31.01.2011

METOS CB 425A 
ISMASKIN

Gulvmodell
Mål: 500x580x870 mm
Utførelse i rustfritt stål
Kapasitet 45 kg/døgn
Binge 25 kg

Kampanjepris kr. 7 660,- *

METOS X100 
KAFFETRAKTER

Trakter 1,8 ltr. ca. 6 min.
Mauell vannpåfylling
2 varmeplater
230V/1/50

Kampanjepris kr. 1 650,- *

Vil du bestille 
allerede nå?

METOS MASTER HOOD130 EL 
OPPVASKMASKIN

Elektronisk, programmerbar
Isolert dobbel hette
4 vaskeprogram
Diagnosefunksjon
GN1/1 får plass i vaskerommet
Energisparefunksjon
Fri høyde 400 mm
Tilpasset 500x500 kurver
Tankvolum 42 ltr.
Støynivå 64 dB(A)
Inkl. tørremiddelinjektor
230V eller 400V/3/50 - 10,5 kW

Kampanjepris kr. 21 500,- *

21.500,-
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Besøk oss på stand C01-17

Metos AS
Kontakt oss på: 

Tlf. 924 28 860

Mail: metos.norway@metos.com

Web: www.metos.com

I januar 2011 
kommer vår nye 
produktkatalog!!

Vil du ha fl ere 
eksemplarer tilsendt, 
send oss en mail 
på metos.norway@
metos.com eller benytt 
svarfaxen på siste side.
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Åpningstider:
Tirsdag  08. feb.  kl. 10-17
Onsdag  09. feb.  kl. 10-20
Torsdag  10. feb.  kl. 10-20
Fredag  11. feb.  kl. 10-17

SMAK09 Fotograf Ole Petter Opøien 

Smak 2011 er et spennende møtested 

for alle aktører innen hotell, serverings-

bransjen, institusjon, service- og daglig-

varehandel, og er delt inn i temaene mat 

og drikke, dagligvare, utstyr, interiør og 

design samt vin og brennevin. 

Smak 2011 avholdes på Norges Varemes-

se, Lillestrøm og besøkes blant annet av 

storbrukere, innkjøpere og beslutnings-

takere fra bransjene nevnt ovenfor. Som 

besøkende får du mulighet til å benytte 

deg av alle sansene dine: du kan se, 

smake, ta/kjenne på, lukte og høre. 

Smak 2011 er arenaen hvor du treffer 

etablerte og nye leverandører og produ-

senter. Messen er også en utmerket arena 

for å pleie etablerte relasjoner, møte 

nye kontakter og utvide eget nettverk av 

forbindelser.

Ønsker du invitasjonskort, ta gjerne 

kontakt med oss på  metos.norway@

metos.com. Du kan også registrere deg 

på internett.

Velkommen til 
SMAK 2011 !! 
- bransjens viktigste møteplass

Du er herved 
invitert til å 
besøke oss på 
stand C01-17.

Vi ønsker deg velkommen inn på vår stand til en hyggelig prat.
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www.met os.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 fl agg !

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 fl ere 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 vår salgsupport 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 i 
januar.
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

God Jul!

P
OSTEN NORG

E

P
. P.  P O R T O  B E TA

LT

Returaddresse:
Metos AS
PB 184 Holmlia
1203 OSLO B

Økonomi


