Rejer &
Skaldyr
i lage & olie

- PEOPLE ENJOY OUR SEAFOOD!

Rød Koral - Luxus i lage
Pandalus borealis
Et højkvalitetsprodukt af friske rejer fra
Skagerak, som landes i Danmark. Fiskerne er
kontraktligt tilknyttet fabrikken. Rejerne koges,
pilles og lægges i lage på vores egen fabrik i
Hanstholm. Vi kan levere i plastspande med
200, 400, 900 og 1000 g drænet vægt.

Varenumre: RL

Nordsø rejer i lage
Pandalus borealis
Rejerne fanges på Fladengrund og er en anelse
mindre og lysere i kødet. De landes ligeledes
i Danmark også på kontrakt. De koges,
pilles og lægges i lage på vores egen fabrik i
Hanstholm. Meget velsmagende og velegnede
til salatproduktion. Vi kan levere i plastspande
med 200, 400 og 900 g samt med 6,5 kg drænet
vægt.

- people enjoy our seafood!
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Varenumre: NL

XL-BRAND Canadiske rejer i lage
Pandalus borealis
Rejerne importerer vi frosne direkte fra
producenter i Canada - kogte og pillede, kommer
dem i lage og pakker her på fabrikken. Et
prisbilligt alternativ til vores to øvrige Pandalus
borealis rejeprodukter. Råvarens kvalitet er helt
i top og der er tale om et førsteklasses produkt
indenfor denne kategori af lagerejer. Vi leverer
i plastspande med 900 g drænet vægt.

Varenumre: XL

- people enjoy our seafood!

Black Tiger i lage/hvidløgsolie
Penaeus Monodon
Black Tiger rejer. Importerer vi direkte
fra Sydøstasien. Vi koger dem på vores
egen fabrik i Hanstholm og kommer dem i
henholdsvis lage eller hvidløgsolie. I forhold
til konkurrerende produkter, som importeres
frosne og færdigkogte fra Asien, opnår vi ved
produktionen i Hanstholm høj bakteriologisk
sikkerhed. Råvarens kvalitet er helt i top - et
førsteklasses produkt. Vi kan levere i plast
og glas med 900 g drænet vægt eller 6,5 kg
plastspande.

Varenumre: BL, BO & VO

- people enjoy our seafood!

Pink Tiger i lage
Peneaus vannamei
Pink Tiger rejer, som ligeledes kommer fra
Sydøstasien. Kvalitet på højde med Black
Tiger - et førsteklasses produkt. Vi kan levere i
plast med 900 g eller 6,5 kg drænet vægt.

Varenumre: VL

Pink i lage
Peneaus spp.
Pink rejer fra Sydøstasien.
Vi kan levere i plast med 900 g drænet vægt.

Varenumre: WL

- people enjoy our seafood!

Krebsehaler i lage/hvidløgsolie
Procambarus clarckii
Krebsehalerne importerer vi selv direkte fra
producenter i Kina. De er kogte og pillede og
kommes i lage eller i hvidløgsolie og pakkes
her på fabrikken. Krebsehaler er et godt og
prisbilligt alternativ til rejer. Råvarens kvalitet
er helt i top og der er tale om et førsteklasses
produkt. Vi kan levere i plast og glas med 900
g indvejet vægt eller 6 kg plastspande til f.eks.
salatproduktion.

Varenumre: KL & KO

Surimi i lage
Theragra chalcogramma
Surimi-chunks, som vi importerer direkte fra
producenter i Asien. Et kvalitetsprodukt med
højt indhold af fisk. Vi kan levere i plast med
900 g indvejet vægt.

Varenumre: CL

- people enjoy our seafood!

Fra fiskeindustri
til levnedsmiddelindustri
Taabbel blev grundlagt i 1896 i Thisted
og er et solidt og stabilt firma, der har
udviklet sig fra at være en mindre fiskeindustri til en højteknologisk virksomhed.
Taabbel er blandt de førende på markedet og producerer bl.a. frosne fiskeprodukter og rejer i lage til cateringbranchen i ind- og udland.

Tæt på fisken
I 1967 flyttede virksomheden til Hanstholm tæt ved de store fiskebanker i
Nordsøen. Den strategiske placering
gør det let for virksomheden at indfri sit
ufravigelige krav om fiskeråvarer af høj
kvalitet

For Taabbel er kvalitet alfa og omega
Friske råvarer, specialudviklet forarbejdning og fryseteknik sikrer indbydende produkter, der bevarer
den naturlige smag og næringsværdi.
Taabbel har en veludbygget kontrolenhed med laboranter og biolog. Det sikrer, at vore produkter
lever op til alle de kvalitetskrav, der stilles af de store internationale virksomheder. Det gælder såvel
den bakteriologiske som den tekniske kontrol.
EU-godkendt egenkontrol baseret på HACCP-princippet og ISO 9002-certificeret rengøring.
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