Godtebutikk for matglade
GJØVIK: Fisk og skalldyr i alle
varianter, storfekjøtt, viltkjøtt,
pattegris, rype, andebryst, ... og
masse spennende oster. Dette er
en liten bit av utvalget Terje
Maudal og Dag Erland Olsen kan
tilby fra sine nye butikk i
Hunnsveien.
John Berget

Gjøvik Fisk og Skalldyr valgte å stenge
butikkdørene lørdag. Allerede mandag
overtok Olsen og Maudal nøklene til
den tradisjonsrike ﬁskebutikken i Gjøvik. Denne uka brukes til å pusse opp
lokalene, og allerede førstkommende
fredag åpner den nye forretningen
«Smakfullt Fisk og Delikatesse».
Som butikk- og selskapsnavnet indikerer, blir det langt mer enn et rikholdig ﬁskeutvalg i diskene. Maudal
og Olsen driver som kjent matgrossist virksomheten Smakfullt Storkjøkken fra før. De er storleverandør av
all slags ﬁsk, skalldyr, kjøtt i alle varianter, oster og mye annet til blant
annet restaurantbransjen. Nå ønsker
de å tilby sine varer over disk til gjøvikenserne. Hele produktspekteret
kan selvfølgelig ikke ligge klart i hyllene til enhver tid, men det Maudal og
Olsen ikke kan skaffe, er nesten ikke
verdt å nevne.
– Gjøvik sentrum har hatt en negativ utvikling de senere årene. Dere er
ikke redde for å satse i byen?
– Det er jo sant at den ene forretningen etter den andre har stengt i
sentrum. Og når Per (Nyhus Dorati
red. anm.) måtte gi seg, sa vi at dette
går ikke an. Gjøvik må jo ha en ﬁskog delikatesseforretning, sier Dag Erland som har spesielle følelser for den
gamle ﬁskebutikken.

SMAKFULLT: Terje Maudal (f.v.) og Dag Erland Olsen har lenge ønsket å åpne en ﬁsk- og delikatesseforretning i Gjøvik. Nå er de snart i gang med et rikt vareutvalg innen både sjømat, kjøtt og oster.
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Det var nettopp her han ﬁkk sin første jobb som unggutt i 1982. Siden har
han vært i bransjen. Og nå eier og driver han selskapet Smakfullt Storkjøkken AS sammen med Terje Maudal. I
mars ﬂyttet de inn i nybygde lokaler i
Damstedet. Disse lokalene leier de av
Syljuåsen AS, men fra nyttår overtar
de også eierskapet av eiendommen
med kjølelokaler i Damstedet.
Smakfullt Fisk og Delikatesse AS er
et rent datterselskap av storkjøkkenselskapet hvor Olsen eier 60 prosent
og Maudal 40 prosent. Delikatesseforretningen leier lokalene i Hunnsveien
med Maudal som styreleder.

TRADISJONSRIK: Fiskebutikken i Hunnsveien er en av Gjøviks
mest tradisjonsrike forretninger. Tidligere eier og driver ga seg
sist lørdag. Allerede fredag åpner en ny ﬁsk- og delikatesseforretningen.

