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Hos Credin i Juelsminde har de mere end 80 års erfaring i at udvikle 
og implementere bageriprodukter og ingrediensløsninger hertil.

Kunderne skal have kvalitet og gode løsninger
Credin producerer brød-, kage- og cremeblandinger til bagerimar-
kedet. Kvaliteten af produkterne er i højsædet, og der skal hele 
tiden udvikles nye og bedre løsninger.

Fokus på fødevaretrends 
Gennem de seneste år er der kommet mere fokus på, hvad der egentlig 
er i de fødevarer, vi alle sammen køber. Det betyder også, at der er flere 
end tidligere, som ønsker glutenfrie, laktosefrie og hvedefrie produkter. Og 
netop her har Credin valgt at sætte ind. De har investeret i en allergen kontrolleret 
produktion, som gør, at de kan sælge produkter, som er ”fri for”.  Credin forsøger altid 
at forstå kundens behov og tilpasse løsninger, så der er tilfredsstillende produkter til 
alle. Derfor har Credin også en bred palet af ingrediensløsninger, der strækker sig 
over alt fra bagemidler til økologiske specialiteter.

Medarbejdere på Credin
Credins medarbejdere er ansat i en af Nordens største fødevarekoncerner, Orkla. 
Derfor er der også mange muligheder i form af interne netværk og arbejdsgrupper 
i Credin og på tværs i koncernen, og der arbejdes konstant med medarbejdertil-
fredshed internt i virksomheden. Du kan se mere om Credin på www.credin.com.

Credin ∙  Palsgaardvej 12, 7130 Juelsminde ∙  www.credin.com ∙  Tlf.: 72 24 30 00

Bageriprodukter for enhver smag

Bjerre Kød er en slagtebutik med eget slagteri, og siden januar 2010 
har den været ejet af Lars og Linda B. Kjerkegaard. 

Bjerre Kød slagter og producerer selv
Hos Bjerre Kød er der en tradition for selv at slagte og producere de varer,
som sælges fra butikken. Lars udpeger derfor også selv de dyr, som han ønsker 
at købe hos landmanden, og her er det selvfølgelig vigtigt at understrege, 
at der er dyrlægekontrol før, under og efter slagtningen. Mens én landmand 
leverer grisene, så er der flere forskellige, som leverer kreaturer, 
så kunderne kan vælge mellem hereford, limousine og charolais. 

Bjerre Kød · Bjerrevej 346, 8783 Hornsyld · bjerre-koed.dk · Tlf.: 75681511
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God tandbehandling kræver erfaring, godt håndværk, 
ekspertise og veluddannet personale, det bedste udstyr 
og kvalitetsmaterialer. Det kan du være sikker på at få som 
kunde hos dentist.dk. Vi tænker økonomisk og langsigtet 
og på, hvordan vi navigerer udenom problemer og store, 
dyre behandlinger i fremtiden. 


