
Møte om KBS- marked 11.04.08 

Domstein Enghav AS 



Vår utviklingsretning

• Domstein Enghav skal utvikle, produsere og 

markedsføre sjømat innen ferskt, kjølt - og 

frysesegmentet. 

• Domstein Enghav vil gjøre dette gjennom: 

- å produsere i egne merker.

- å produsere i handelens merker.

• Tyngdepunktet er i det norske og svenske 

markedet. Eksport til utvalgte markeder i 

Europa. 



Mål

Strategier

Planer

Behov

Produkt     

Salg      

Ansatte: Kunnskap og prestasjon

Ledelse

Vår evne til verdiskapning



Sunt

• Omega 3 i fet fisk

• Rikt på vitamin A og D, jod og selen

• Fritt for sukker

• Forebygger hjerte- og karsykdommer

• Styrker mental helse

• Styrker kroppens immunforsvar



Smakfullt

• Nye smaker er kommet inn i kostholdet, benytte disse også til fisk

• Eksotiske smaker

• Sterkere smaker

• Ønsker mer smak



Enkelt

• Raskt å tilberede

• Lett å tilberede 

• Lite fiskelukt

• Slippe å ta på rå fisk

• Sunn ”fast food”



Megatrender
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Trender ved målgruppen

Aldersgruppe 20 – 40 år:

• Nye spisevaner

– Eksperimentelle med nye smaker

– Tidsklemme

• Opptatt av helse og sunnhet

• Visuelle utrykk viktig

• Lite prissensitiv

• Økt fokus på miljø og bærekraft

• Tradisjonell mat på ny måte

• Flere enmannshusholdninger



Utvikling ferskfisk

Erfaring fra ’Testdisk’
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Kategoriutvikling – ferskt 

Retning: Mer smak og convenience

Økt bevissthet mellom helse og mat

Fiskedisk

Naturell

Forbruker-

pakket

Fersk 

bearbeidet



Utviklingsretning – fersk fisk

Nuggets

2 komponent

Kokte

Naturell

Forbruker-

pakket
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forbrukerpakket

Hel fisk

Filet
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Eksotisk 

fisk
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Nuggets – ”Stiv Kuling”

• Nuggets med Pepper

• Torskefilet skåret i biter 

med panering 

• Middag med tilbehør eller god som snacks

• Appellerer til yngre forbrukere

• Meget gode tilbakemeldinger ved 

demonstrasjoner og arrangementer



Porsjonsfisk med saus

• Fisk Bordelaise

• Sei med løksaus

• Fisk Tex Mex

• Fisk med Karibisk saus

• Porsjonstykke av fisk med saus på toppen. 
Sausen smelter over fisken ved oppvarming 

• Enkel tilberedning – rett i ovnen

• Gode smakskombinasjoner



• 3 varianter

– Grillpølse av laks

– Ostegrill av laks

– Chiligrill av laks

• 40% laks

• Inneholder 1g Omega3 pr 100g (grillpølse av laks)

– 350 mg EPA og 130 mg DHA 

• Ost og chili, populære smakstilsetninger

Grillpølse av laks



Pølsepålegg av laks

• 2 vaianter

– Laks

– Krydderlaks

• Milde på smak

• Gode alternativ til dagens pålegg

• Inneholder 1,2g Omega 3 pr 100g

– 330mg EPA og 430mg DHA



Enghav og miljø

Produkt og miljø



Kortreist mat

• Vi har nærhet til produksjonsstedene våre med bredt sortiment

• Produksjon av naturelle og panerte produkter i Måløy

• Produksjon av fiskegrateng, panerte produkter og andre 

produkter med høy foredlingsgrad i Kungshamn



MSC 

• Fokus på bærekraftig fiske og ressursforvaltning

• MSC – Marine Stewardship Council

– Opprettholdelse og gjenoppretting av fiskebestander med utsatte arter

– Opprettholdelse av økosystem

– Utvikling av effektive styringssystemer med hensyn til bl.a. biologiske, økonomiske, 
miljømessige og kommersielle aspekter

• MSC sertifisert for Alaska Pollock i Kungshamn

• MSC sertifiseringsprosess for linefanget Torsk og Hyse, og notfanget Sei



Økologiske produkter

• Økende marked for økologiske produkter

– 35% økning fra 2005 til 2006 ACNielsen Sept. 2007

• Fabrikk i Kungshamn Krav – sertifisert og produserer et utvalg 

av økologiske produkter

• Krav er Sveriges kontrollorgan for økologiske produkter på linje 

med Debio i Norge. Krav også godkjent for bruk i Norge



Domstein Miljøgaranti



Domstein Miljøgaranti

• Ansvarlig ressursforvaltning

• Bærekraftig fiske

• Miljøvennlig bearbeiding

Tredjeparts sertifisering



Domstein Miljøgaranti


