Jomfruhummer

- PEOPLE ENJOY OUR SEAFOOD!

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)
Sortiment:
Taabbels program består af landproducerede hummer, søpakkede hummer, jomfruhummer haler samt jomfruhummer
skaller.

Forpakning:
Jomfruhummerne er pakket i æsker á 800g. nettovægt, 6 eller 12 æsker pr. master.
Jomfruhummer haler og jomfruhummer skaller er pakket i 5 kgs. kartoner.

Taabbel brand

Varenummer:
Landproducerede jomfruhummer:
JHU0204
JHU0407
JHU0812
JHU1316
JHU1720

2-4 stk. pr. 800g.
4-7 stk. pr. 800g.
8-12 stk. pr. 800 g.
13-16 stk. pr. 800 g.
17-20 stk. pr. 800 g.

Søpakkede jomfruhummer:
JHS0204
JHS0407
JHS0812
JHS1316
JHS1720

2-4 stk. pr. 800g.
4-7 stk. pr. 800g.
8-12 stk. pr. 800 g.
13-16 stk. pr. 800 g.
17-20 stk. pr. 800 g.

Jomfruhummer haler:
JHA0000 Produktionshaler, 5 kg./karton

Jomfruhummer skaller:
JSK0000 Skaller, 5 kg./karton

- people enjoy our seafood!
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For yderligere information eller tilbud, venligst kontakt Taabbel, Tlf.: +45 9796 1677

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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