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Ruller videre med mer
fisk i butikk og bil

Fra i dag ruller Dag Erland Olsen, Terje Maudal og Dag Alexander
Olsen i Smakfullt også ut sin egen fiskebil. Fiskebilen skal levere
fisk og delikatesser på døra hver mandag og onsdag.

Cuong Nguyen, Glen A. Tveit
og Myo Thit Hø ser frem til å
få utvidet Smakfullt-butikken i
Hunnsvegen. De skal ta over
lokalene etter Bare Brød,
vegg i vegg. Ikke nok med
det. Smakfullt ruller også ut
egen fiskebil fra i dag.
Torbjørn Aurvåg
*torbjorn@gjoviks-blad.no

– Dette blir spennende. Vi har
også catering. Vi har ikke plass
til alt. For oss er det en bra situasjon at Bare Brød har flyttet ut,
men også litt trist siden vi var
gode naboer, sier Cuong Nguyen.
For på nyåret skal Smakfullt
fisk og delikatesser utvide lokalene. Nisjebutikken eies av
Smakfullt Storkjøkken AS.
80 millioner
I år er det 10 år siden Dag Erland

I år er det 10 år siden Dag Erland
Olsen og Terje Maudal startet opp
Smakfullt Storkjøkken AS. I år forventes det en omsetning på nærmere 80 millioner kroner.

Olsen og Terje Maudal startet
opp Smakfullt Storkjøkken AS. I
år forventes det en omsetning på
nærmere 80 millioner kroner. Det
begynte først med lokaler i
Minnesund. Etter tre år flyttet de
inn i Damstedet i Hunndalen. I
dag har bedriften 12 ansatte, sju
egne biler, pluss en innleid bil. I
Smakfullts egen butikk i
Hunnsvegen er det tre ansatte.
Butikken i Hunnsvegen kjøpte
Smakfullt i 2011. Da het den
Gjøvik fisk og skalldyr.
Mye å gå på
– Da har vært for liten fart i
Gjøvik sentrum. Vi har etter
hvert klart å øke omsetningen,
selv om det gikk mange år før vi
gikk i pluss. Vi har nå fått butikken til å gå rundt. Men vi burde
hatt dobbelt så stor omsetning. Vi
har mye å gå på, ser eierne Dag
Erland Olsen og Terje Maudal.
Men de kvier seg ikke for å
satse. 7. januar stenger de butikken. Da skal de ta over lokalene
etter Bare Brød.
– Vi skal slå sammen alt til et
stort lokale. Butikken blir nesten
dobbelt så stor, forteller Olsen og
Maudal.
Det blir også tre egne kundeparkeringsplasser i bakgården,
pluss gateparkering.
– I dag har vi for liten plass.

Myo Thit Hø, Cuong Nguyen og Glen A. Tveit hos Smakfullt fisk og delikatesser i Hunnsvegen ser frem
til å utvide butikken på nyåret. De skal ta over lokalene etter Bare Brød.

Vi får ikke vist frem varene våre.
Etter utvidelsen kan kundene
komme inn og se alt hva vi har.
Et bysentrum bør bestå av en slik
butikk med mat og delikatesser
Nå håper vi at folk benytter seg
av den, sier Maudal.
De regner med av butikken
blir stengt i fire til seks uker
under ombyggingen.
– Kundene skal få handle likevel. Vi skal ha på plass en løsning før vi stenger, forsikrer
butikkdriverne.
Fisk på døra
Fra i dag av ruller Smakfullt også
i gang sin egen fiskebil.
– Vi skal levere på døra hver
mandag og onsdag ettermiddag
og kveld. I forkant må folk ringe
eller sende e-post med bestillingen. Fiskebilen er noe vi har tenkt
på lenge. Vi bruker tilgjengelige
biler. Nå vil private kunder få de
samme varene som restaurantene
får, sier Olsen.

Smakfullt fiskebilen har utkjøring i Vestre Toten, Østre Toten
og Gjøvik.
– Er det noe du ikke finner så
spør, oppfordrer de ferske fiskebildriverne. – Vi har fått bestillinger allerede. Dette har vi tro
på. For oss er det også flere ben å
stå på. Men det gjelder å ha litt
tålmodighet. Vi gjør dette for å få
et marked til, sier Smakfullt-eierne.
Store leveranser
Smakfullt er en av åtte grossister
som eier Lerøy sjømatgruppen.
Dette er et landsdekkende nettverk med ledende leverandører
av sjømat og delikatesser til storkjøkkenmarkedet. På kundelista
finner vi hoteller, restauranter,
forsvaret, sykehus og sykehjem.
Det geografiske nedslagsfeltet
ligger i hele det indre østlandsområdet.
– NATO-øvelsen i høst var
stor for oss. Da leverte vi til nær-

Julebasar for små og store på Fredheim
Julebasarer og åresalg er gode
inntektskilder for korps som
Fredheim skolekorps.
Korpsbevegelsen på dette nivået
er helt avhengig av foreldrenes
innsats gjennom dugnader og
økonomiske drypp som slike
arrangementer. Søndag ettermiddag var det tid for årets julebasar i skolens fellesareal, etterfulgt av et åresalg med mange
flotte gevinster, gitt av det lokale næringsliv og butikker. Hele
scenegulvet i salen var dekket
av små og store gevinster som

ble trukket ut på årenummer.
I en tilstøtende sal var det dekket langbord med hjemmebakte
kaker og salgsbord med julebakst i
bokser og annet, som gikk lett
unna, alt til inntekt for skolekorpsets videre drift.
I forkant av kaffe, kaker og åresalg, var det konsert med små og
store musikanter, til glede for alle
foreldre, søsken og besteforeldre
som fylte salen. Fredheim skolekorps er inne i en god medvind
med 45 medlemmer, etter at de
også åpnet for SFOs sine brukere.

mere 15.000 personer fordelt på
fem-seks leirer. Da var det stort
trøkk, forteller Olsen.
80 prosent av omsetningen er
avtaler og anbud. Blant annet
leverer bedriften sjømat til alle
sykehjemmene i GLT-regionen.
Sykehuset Innlandet står også på
kundelista. Av lokale restaurantkunder kan vi nevne Lasse Liten,
Chaplin og Fahlstrøm.
– Vi leverer det beste av kjøtt,
fugl, fisk, vilt og ost. Vi blir ikke
rike av dette, marginene i matbransjen på grossistsiden har gått
nedover. Dette må vi ta ut i
volum. Vi har økt jevnt og trutt
hele tiden, sier Olsen og Maudal.
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Det var mye godt på langbordet på julebasaren til Fredheim skolekorps,
der folk gjerne forsynte seg av fatene. (Foto: Odd Martin Hesjadalen).

