DIN LEVERANDØR AV ALLERGIMAT
KJØP TRYGT.
HOS OSS ER ALT GLUTENFRITT

Jonassen & Co AS er din leverandør av allergimat, med Norges beste utvalg av
gluten- hvetefrie produkter. Alle våre produkter er garantert glutenfrie. Vår
produktportefølje inneholder også en rekke produkter innen kosthold og livsstil.
Vi har mange spennende gourmet produkter som setter en ekstra spiss på ditt
utvalg, fra hjemmelaget Norsk potetflatbrød til ORGRAN (verdens største
multikategoriprodusent av gluten og alergenfri mat). Mövenpick kaffe Et
stort utvalg av frukt/urte-te, produkter for lavkarbodietter og sukkerfrie
spesialiteter er også med i vårt rikholdige sortiment. Vår kunder er dagligvare,
helsekost og spesialforretninger, bakere, hoteller og sykehus.

Karusell-innhold 1

Hos oss får du glutenfritt fra alle de store kjente produsentene, alt på et sted,
også varianter du kanskje ikke finner andre steder. Spennende produktnyheter
og nyskapende trender innen allergimat vil alltid være på plass. Våre produkter
for lavkarbodietter spenner seg fra en rekke sukkererstatninger til ferdige
brødmikser, alle er også glutenfrie. Ett godt utvalg av glutenfri
lakris. Teekanne er vårt temerke, en av verdens største produsenter av frukt
og urte-te. Kjent for sine spennende smaker og unike kvalitet. Vårt utvalg
omfatter alt fra grønn te, urte-te, frukt-te til spesial te tilpasset årstidene eller
te laget spesielt for barn. Nytt er en helt ny serie med økologisk te.
Vi har ett stort utvalg av sukkerfrie godsaker.(Drops, karameller og sjokolade)

Nyheter
•

Turtle

GLUTENFRITT -...
Les mer

•

NUTRI FREE

GLUTENFRITT DU DRØMMER
OM: EN REKKE GLUTENFRIE PRODUKTER DU KANSKJE HAR...
Les mer
•

Balviten glutenfritt

VI FØRER NÅ ET GODT UTVALG GLUTENFRIE BAKEVARER FRA
BALVITEN HALVSTEKTE BAGUETTER - BRIOCHE - SALTSTENGER FRØBRØD
...
Les mer

•

Nye produkter fra MooFree

Les mer
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Jonassen & Co AS
Jonassen & Co AS startet i 1972 og er ledende grossist innen allergikost og
andre spesial kategorier. Vi er spesialist på gluten og hvetefrie varer og har
landsdekkende distrubisjon til dagligvare, helsekost, bakere og institusjoner.

