Et hav

av ressurser
Sotra Fiskeindustri er lokalisert på Glesvær i Sund Kommune, ca 45 km vest
for Bergen. I spektakulære omgivelser med Nordsjøen som nærmeste nabo,
viderefører vi lange tradisjoner i et distrikt hvor fiskeri og oppdrett har vært
drevet i lange tider.
Vår unike beliggenhet gir både nærhet til naturens ypperste råvarer og god
tilgjengelighet i det globale markedet. Dermed får vi de beste forutsetninger for
å kunne tilby punktlige leveranser til kvalitetsbevisste kunder over hele verden.
Sotra Fiskeindustri har vært en del av næringen siden 1980. Det har gitt oss
unik erfaring og ekspertise om alt fra sunn fiskehelse, til riktig råvareforedling
og god mattrygghet. Gjennom kontinuerlig utvikling på alle områder, skal vi
stadig styrke vår posisjon i markedet.

Sotra Fiskeindustri - siden 1980

•
•
•
•
•

lokal virksomhet - globalt marked
lang tradisjon - moderne produksjon
unik beliggenhet - god tilgjengelighet
høy kompetanse - erfarne medarbeidere
solid merkevare - kvalitetsbevisste kunder

Smaken

av kvalitet
Sotra Fiskeindustri tilbyr i dag et variert utvalg produkter innen fersk og
røkt laks og ørret. Med moderne avdelinger for slakteri, frysepakking,
filetproduksjon og røkeri, legger vi stor vekt på kvalitet i alle ledd av
verdikjeden.
Fordi vi har alle fasiliteter samlet på ett sted, oppnår vi både en mer effektiv
produksjon og et bedre sluttprodukt. Faktisk tar det mindre enn to timer fra
våre avdelinger mottar den levende fisken til den er klargjort for frysing,
filetering eller røking.
Foruten en produksjon som baserer seg på de ferskeste råvarer, jobber vi
kontinuerlig med fiskehelse og mattrygghet. Det betyr at vi kan garantere
førsteklasses kvalitet, full sporbarhet og detaljert dokumentasjon på alle
leveranser.

Ferske råvarer - suveren smak

•
•
•
•
•

internasjonale standarder som BRC, HACCP og GlobalGap
gode rutiner for kvalitetskontroll og avvikshåndtering
kontinuerlig dialog med offentlige myndigheter
høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere
regelmessige revisjoner

Skånsomt

og hygienisk
Sotra Fiskeindustri har eget slakteri og pakkeavdeling for produksjon
av fersk eller fryst laks og ørret. Våre topp moderne fasiliteter, dyktige
medarbeidere og avanserte system for sporbarhet, gir oss full kontroll
gjennom hele prosessen.
Hos Sotra Fiskeindustri er god fiskehelse en selvfølge. Derfor legger
vi stor vekt på riktig oppbevaring i forkant av slakting. Med våre seks
ventemerder kan vi overvåke og fordele fisken på en måte som sikrer
både velferden til fisken og kvaliteten på produktene.
All fisk blir skånsomt bedøvet og hygenisk avlivet for optimal fiskehelse
og mattrygghet. Den slaktede fisken blir kontrollert og kjølt ned, før den
blir pakket på is. Det tar kun 1-2 timer fra levende fisk blir pumpet inn
i slakteriet, til den ligger klar til innfrysning.

God fiskehelse - bedre produkter

•
•
•
•
•

fersk eller fryst laks og ørret
skånsom og hygienisk avliving
topp moderne produksjonslinje
leveringsklar fisk innen to timer
avansert system for sporbarhet

Stolt leverandør av vakuumposer, laksebrett og folie siden 1983
• Vi lagerfører alle standard formater vacuumposer i
90 my og 130 my.
• Våre laksebrett er 100 % resirkulerbare, uten aluminium og fare for oksydering. Kun miljøvennlig PE.
• Våre laminerte poser m/trykk er viden kjent.
• På våre poser ligger trykket mellom lagene av
pa/pe så posen får en flott, blank finish, uten fare for
avskraping av trykket.
• Vi leverer laminert og coextrudert film i alle bredder/
kvaliteter og våre priser utkonkurrerer de fleste.
• Vi har film som tåler innfrysing av nitrogen.
• For nærmere informasjon, ta kontakt med:

EmbaNor AS

Kirkegaten 31, 4006 Stavanger
Telefon: 51 52 50 60
epost: bjarne@embanor.no

www.embanor.no

Laksebrett og vakuumposer til fiskeindustrien

magma

tiden er inne...
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Vikar- & Personalutvelgelse

KontAKtinFo:
Magma Consulting Askøy
Storebotn næringspark 53H
n-5309 Kleppestø – norway
www.magmaconsulting.no
tlf: +47 932 59 277

Magma Consulting AS er et bemanningsselskap
som formidler vikarer og foretar personalutvelgelser
Vi har i en årrekke samarbeidet med blant annet Sotra
Fiskeindustri AS for å ivareta
deres bemanning behov ved
anlegget på Glesvær. Magma
Consulting AS har kontorer på
Askøy, Ålesund og Florø samt
samarbeidspartnere i andre
europeiske land som gjør oss
fleksibel i henhold til hvor vi
henter personale fra.

LøSninGer: Vi skreddersyr løsninger som tilfredsstiller kravene satt fra deres bedrift. Vår måte å
håndtere kunden på skal alltid oppleves positivt –
vikaren skal føle seg ivaretatt på samme måte.

VeLLyKKet utVeLGeLSe: Vi ser det også
som en bekreftelse på at vår personalutvelgelse
har vært vellykket dersom deres bedrift ønsker å
ansette noen av våre tidligere vikarer i fast jobb.

tiLStedeVæreLSe: det er viktig for oss å komme
på besøk til deres bedrift. Slik vil vi gjøre oss kjent
med arbeidsoppgavene som må dekkes inn, gå
gjennom stillingsbeskrivelsene og oppleve miljøet
på arbeidsplassen. På denne måten finner vi den
rette vikaren.

i dette tilfelle kan vi hjelpe til og utarbeide retningslinjer for ansettelsen.

Førsteklasses

filet
Sotra Fiskeindustri har et høyteknologisk anlegg for produksjon av fersk og frossen
filet, av laks eller ørret. Vår hypermoderne produksjonslinje gjør at vi tilfredsstiller
selv de strengeste krav til hygiene og mattrygghet.
Våre fasiliteter har avanserte maskiner og tilhørende utstyr både for filetering og
trimming av fisk. Fordi prosessen er tilnærmet 100 % automatisert, oppnår vi
større effektivitet samtidig som vi holder den gode kvaliteten konstant.
Hos Sotra Fiskeindustri har vi både pre-rigor og post-rigor filetproduksjon. Normalt
tar det mindre enn to timer fra den ferske eller fryste fisken er pakket som ferdig
filet og kan leveres direkte til kunden eller vårt eget røkeri.

Avansert prosess - konstant kvalitet

•
•
•
•
•

pre-rigor eller post-rigor filet
automatisert produksjon
strenge krav til hygiene
overlegen kvalitet og smak
ferdig pakket filet innen to timer

For kresne

ganer

Helt siden tidlig 80-tall har Sotra Fiskeindustri markedsført og solgt røkt laks og
ørret under varemerket Sotra Seafood. Våre prisvinnende kvalitets-produkter er i dag
anerkjent blant kresne sjømatelskere over hele verden.
Gjennom årene har vi i Sotra Fiskeindustri kontinuerlig videreutviklet våre metoder
for røyking og emballering. For oss handler det om å bevare den klassiske smaken,
samtidig som vi tilfredsstiller dagens krav til kvalitet, mattrygghet og holdbarhet.
Vårt mål er å skape den perfekte balansen mellom tradisjonelle
produkter og moderne produksjon. I Sotra Fiskeindustri
oppnår vi denne balansen ved å forene vår unike
erfaring med omfattende forskning og avansert
teknologi.

Tradisjonelle metoder - moderne produksjon

•
•
•
•

global eksport under merkenavnet Sotra Seafood
kaldrøkt, varmrøkt, gravlaks og marinert
vakuumpakket for optimal holdbarhet
effektiv produksjonslinje - god kvalitetskontroll

Sotra Fiskeindustri velger sine underleverandører på bakgrunn av deres solide kompetanse,
gode produkter og evne til problemløsning. I denne brosjyren finner du noen av våre samarbeidspartnere.

Tradisjon
og nyskaping

The Eurofins Group have a broad assortment of
microbiological, chemical and sensory analysis for
marine raw materials.
Contact us for more information and to discuss
what your company need of analysis.
Eurofins Food & Agro Testing Norway AS
Møllebakken 50, 1538 MOSS
Telephone: +47 09450/+47 9450 4126
E-mail: mat@eurofins.no

Erko Seafood AS:
Den foretrukne
produsent av
føsteklasses laks.

Trygg leverandør av arbeidsklær,
verneutstyr, fortøyning og rekvisita

tradisjon kvalitet samarbeid
Egersund Net AS Handelsavdeling
5397 Bekkjarvik
Man - Fre: 8 - 16
Tlf.: 55 08 85 00
handel@egersundgroup.no

Telefon: 69 87 70 00

www.egersundnet.no

«Din profesjonelle samarbeidspartner innen hygiene, kvalitet og miljø»

•
•
•
•
•
•

Egenkontroll & IK-Mat
Næringsmiddelrenhold & kjemi
Hygienekonsept & renholdsplaner
Kurs (HACCP, hygiene, revisjon)
Miljøsikringsutstyr
Revisjoner

Kontakt oss på firmapost@hygienegruppen.no eller 53 69 52 00

www.hygienegruppen.no

Ta kontakt på telefon 55 90 47 60

www.onoffbemanning.no

Produsent av brosjyrer, hjemmesider og film

• 10 års erfaring fra fiskeribransjen
med rekruttering og utleie av
arbeidskraft
• Fornøyde kunder, kvalitetssikrede
vikarer
• Avtaler ihht. Vikardirektivet
• Store konsernavtaler

Betinget sponsing koster bare hvis medlemskapet blir brukt

3 dagers sykefravær = 12 mnd. trening
www.sprekogblid.no

www.profil-media.no

Verdensledende i utvikling, produksjon
og levering av papirbasert emballasje

Smurfit Kappa
Norpapp

www.smurfitkappa.com

Xylem løser all væske- og
biprodukthåndtering
Hardangerveien 72 - Seksjon 18, 5223 NESTTUN
Tlf 55 92 54 80 - epost: firmapost@xyleminc.com

Sotra Fiskeindustri AS
Porsvika, 5381 Glesvær
Norway

Telefon: 56 32 79 00
Telefaks: 56 33 84 97
E-post: info@h66.no

Les mer på
www.sotrafiskeindustri.no

