




Sushi tok virkelig av i Norge under Nagano-OL i 1998. Dette var det første store
steget for nordmenn inn i Sør-Øst Asias spennende kulinariske verden. Selv om
kinesiske retter på den tid hadde vært tilgjengelig i Norge i flere år allerede, så var
det den japanske matkunsten som virkelig vekket interessen for asiatiske smaker
blant nordmenn.

Etter at sushi hadde fått sitt feste i norsk matkultur, økte også interessen for andre
asiatiske smaker og Thailand sto klare til å følge Japan inn i det asiatiske skiftet i
Norge. Thailandske retter har en mer fyldig og aromatisk smak enn de japanske
som igjen er mer soyabasert. De to kulturenes ulikheter førte til en utvidelse av
kundegrunnlaget og antallet asiatiske restauranter vokste voldsomt. De siste årene
har også vietnamesiske retter gjort seg gjeldende i norsk kulinarisk historie.

De asiatiske smakene er i dag å regne som vel integrerte smaker i norsk 
matkultur og de har kommet for å bli. 



Alna har i mange år utviklet og produsert et mangfold av sauser for den norske
gane. Utvikling av asiatiske smaker startet opp i samarbeid med Godtlevert
Gruppen i 2016. Utrolig mange positive tilbakemeldinger fra kunder gjorde at Alna
nå legger mer arbeid i denne kategorien. 

Vi har nå utviklet vår egen asiatiske serie av sauser, tilrettelagt for storhusholdning
i første omgang.

I 2020 ble Terje Burum ansatt som produktutvikler for
Alna. Dette bidro til økt kunnskap om asiatiske smaker og
større etterspørsel i markedet. Terje var med i
etableringen av Norges første asiatiske restaurantkjede og
har hatt lengre jobboppdrag i både Japan og Thailand.
Disse erfaringene har bidratt til bred kompetanse innen
det asiatiske kjøkkenet.

 



Teriyaki Alna 2,5 L
3 kg/F-pak

EPD: 6164586

Hoisin Alna 2,5 L
3,3 kg/F-pak

EPD: 6164560

Sweet Chili Alna 2,5 L
3 kg/F-pak

EPD: 6165666

Sriracha Alna 2,5 L
2,8 kg/F-pak

EPD: 6164578

Soyasaus Alna 2,5 L
2,8 kg/F-pak

EPD: 6164602

F-pak: 2,5 L
D-pak: 3 x 2,5 L

T-pak: 56 (14 x 4)



Sriracha
Thailandsk saus basert på rød chili. Sausen har
en litt søt og hvitløkaktig smak. Den er oppkalt
etter byen Si Racha i Thailand, hvor den først
ble produsert. Den brukes som en dipsaus for
retter som vårruller og dumplings, og som
smaksforsterker til nudler og wok. Den brukes
også som ingrediens i marinader, dressinger og
sauser.

Sweet Chili
Thailandsk/kinesisk søt saus med varm styrke
av chili. Den kan brukes som dip, marinade
eller glasur for kjøtt og grønnsaker, og
serveres ofte til retter i asiatisk stil. Den kan
også brukes til å spice' opp smørbrød, burgere
og mer.

Hoisin
Stammer fra det kantonesiske kjøkken i Kina.
Sausen har en søt og fyldig smak. Brukes ofte
som en dipsaus til vårruller og dumplings, men
kan også brukes som marinade, wok-saus eller
en base for andre sauser. Den er også svært
ofte brukt i tilberedelse av pekingand.

Soyasaus
En svært populær grunnsaus i asiatisk
matlaging. Den har en salt, umami-smak og
brukes ofte som dipsaus eller marinade til fisk,
kjøtt og grønnsaker. Den brukes også til å gi
smak til supper, sauser og wok.

Teriyaki
En populær grunnsaus i det japanske kjøkken.
Sausen har en søt-salt smak og kan brukes i en
rekke retter, som marinader, wok, glasur og
som dip. Den er også populær til grilling av
kjøtt og sjømat.



Alle grønnsaker utenom gulrot kuttes i grove biter.
Gulroten kuttes i tynne skiver

Kuttes i terninger eller strimler
Brunes i steke-/wokpanne med matolje eller hvitløksolje
Tilsett Alna Sriracha saus ved behov for mer styrke

Tilsett forskjellige smakskombinasjoner ved behov. Eks.
hvitløk og chili
Tilsett Alna Teriyaki etter ønsket behov. Sausen skal
kun glasere wokblandingen 

Denne retten kan også lages som wok på følgende måte:

Grønnsaker: Løk/sjampinjong/squash/paprika/gulrot/purre 

Animalske proteiner: Scampi/svin/kylling/okse/fisk*

Bland grønnsakene og proteinene sammen

Blandingen stekes i panne eller varmes i ovn på ca. 180
grader til ønsket serveringstemperatur 

*ved ønske om å bruke fisk må dette stekes i ovn for seg
selv og glaseres til slutt med Alna Teriyaki og Alna
Sriracha. Dette for at fisken ikke skal gå i oppløsning.
 
Serveres med ris og hakket koriander som tilbehør.



Alle grønnsaker utenom gulrot kuttes i grove biter. Gulroten
kuttes i tynne skiver

Kuttes i terninger eller strimler
Brunes i steke-/wokpanne med matolje eller hvitløksolje
Tilsett Alna Sriracha ved behov for mer styrke

Bløtlegges eller kokes (de fleste eggnudler kan bløtlegges i
ca. 20 min. med kaldt vann)
Kokte nudler må kjøles ned
Drener nudlene og bland med litt matolje

Grønnsaker: Løk/sjampinjong/squash/paprika/gulrot/vårløk 

Animalske proteiner: Scampi/svin/kylling/okse

Bland grønnsakene og proteinene sammen (wokblanding).

Nudler

Før steking blandes 2 deler nudler og 1 del wokblanding sammen
og glaseres med Alna Teriyaki.

Blandingen stekes i panne eller varmes i ovn på ca. 180 grader
til ønsket serveringstemperatur. 
 
Serveres med Alna Sweet Chili og eventuelt hakket koriander
som tilbehør.



Alle grønnsaker utenom gulrot kuttes i grove biter.
Gulroten kuttes i tynne skiver

Kuttes i terninger eller strimler
Brunes i steke-/wokpanne med matolje eller hvitløksolje
Tilsett Alna Sriracha saus ved behov for mer styrke

2 liter kyllingbuljong
2,4 dl Alna Soyasaus
1,4 dl sukker
Smak til med Alna Soyasaus for ønsket saltmengde

Bløtlegges eller kokes (de fleste eggnudler kan bløtlegges i
ca. 20 min. med kaldt vann)
Kokte nudler må kjøles ned
Drener nudlene og bland med litt matolje

Grønnsaker: Løk/sjampinjong/squash/paprika/gulrot/vårløk 

Animalske proteiner: Scampi/svin/kylling/okse

Shoyu buljong - 6 porsjoner

Nudler

Porsjonér nudlene i bollene og topp det med kjøtt og
grønnsaker. Hell deretter kokende Shoyu buljong over nudlene
til det dekker ca. 2/3 deler av nudlene. Drypp noen dråper
sesamolje over retten for ekstra umami-smak. 

Serveres med Alna Sriracha og Alna Hoisin saus som tilbehør.



Konkurransedyktige priser
Autentiske smaker
Produsert i Norge
Inneholder ikke MSG

Alnas asiatiske sauser produseres i Norge, i motsetning til de fleste andre
asiatiske sauser som produseres på andre siden av kloden. 
Dette gir oss et stort fortrinn med tanke på tilgjengelighet for våre kunder og CO₂
avtrykket vi etterlater oss. Vi ønsker i tillegg å trekke frem norsk standard som et
uttrykk i denne sammenheng. Med dette mener vi at våre produkter gjenspeiler
kvaliteten vi yter helt fra råvarene kommer inn på lager, og til sluttproduktet står
ferdig produsert i andre enden. 
Etter hver produksjon utfører vi tester i vårt laboratorium slik at våre kunder kan
forvente lik kvalitet hver gang, og være trygge på produktene de serverer. 

Vi ønsker å trekke frem følgende fordeler:



 

 



www.alna.as


