Melposene så kanskje ikke så innbydende ut i starten. Både de grå
og hvite papirposene for Jyttemelet,
og emballasjen for de øvrige produktene har fått modernisert designet de senere årene.

Cirka 28.500 eskser med ertebrød er bakt og sendt ut fra Holmen Crisp
i løpet av november. Sammen med desember er dette årets mest travle
måneder for daglig leder Camilla Rostad, og fire polske medarbeidere.

I mølla produseres fire ulike typer glutenfritt mel, som fylles over i separate tanker. Holmen Crisp er den eneste som produserer glutenfritt mel
i Norge.

Hektiske dager
og gryende voksesmerter
I erte- og potetbrødets høyflatbrødet i den andre enden. Nobert
Jachimczyk pakker, merker og klargjør
sesong har Camilla Rostad
vekst i tankene, når hun nå er kartonger.
– Våre produkter er garantert rørt av
i full gang med å videreføre
menneskehender, sier Rostad.
farsarven ved Holmen Crisp
Et fint år
på Kapp.
Ragnhild Fladsrud
rf@totens-blad.no

Camilla Rostad har i år overtatt det formelle ansvaret i familiebedriften Holmen
Crisp, etter at faren, Håkon Rostad,
måtte gi tapt i kampen mot kreften i
oktober i fjor. Etter en forkortet svangerskapspermisjon, har hun siden august
stått på for fullt, for å videreføre farens
livsverk med rømmebrød, potetbrød,
ertebrød, og glutenfritt mel på Kapp.

– Vi har hatt et fint år. Det ser foreløpig
ut til at omsetninga vil gå 30-40 prosent
over budsjett, sier Rostad. Det er et
nøkternt budsjett, men daglig leder tror
bedriften vil nå sitt beste år resultatmessig noensinne.
– Mye av året har vært brukt på opprydning i eget hus, hvor både prisjusteringer, reforhandling av distributøravta-

– Vi har startet jobben med å se på
alternativer for å utvide, enten ved å
bygge på eksisterende eller flytte annet
sted, forteller Rostad. Siden det lages
både glutenfrie og glutenholdige produkter, kan det også være et alternativ å
ha to fabrikklokaler.
Utvikling av nye produkter ligger
også i planene framover, og bedriften er
i startgropa med utvikling av nye glutenfrie mikser, og nye rene mel-alternativer for å utvide Jyttemjøl-serien.

Meleksportør
Holmen Crisp har fire ulike typer av
glutenfritt mel, og dette er «mjølkekua»

Kundetilpasninger

Høysesong
I løpet av et år produseres cirka
160.000 esker av de tre baksteproduktene på Holmen Crisp. Når jula nærmer
seg, er det høysesong. Bare i løpet av
november har cirka 3.300 esker rømmebrød, 17.000 esker potetbrød og 28.500
esker ertebrød forsvunnet ut døra på
Kapp.
– For potetbrød har vi 80 prosent av
omsetningen inn mot jul. Ertebrød
utgjør 75 prosent av omsetningen vår
for flatbrød, og fordeler seg på hele
året, med november og desember som
høysesong, sier Rostad.
Det er ikke mye moderne automatikk
og avanserte samlebånd som rår i produksjonslokalene. Fram til for to måneder siden ble datomerking manuelt
stemplet på hver av eskene. I maskineriet er det deler med 100 år gammel
historie, som må smøres og pusses på
Reodor Felgen-vis for perfekt resultat.
Produksjonssjef Daniel Gebski legger på plass deigen i den ene enden,
mens ekstrahjelp Judyta Kinga
Gadziala kvalitetssikrer og bryter opp

produktene som frivillig sortiment i
butikkhyllene, er det en hard kamp. For
å få hylleplass er de avhengig av kundenes etterspørsel, slik at kjøpmennene
ønsker å ta inn produktene.
– Vi har en jobb å gjøre for å øke
synligheten og gjøre produktene våre
kjent framover, sier Rostad.
I tillegg til salg av alle produkter i
Norge, eksporteres glutenfritt mel til
Finland, Sverige og Danmark.
– Finland har lenge vært det største
markedet, men nå er Norge litt forbi.
Hver har de cirka 35 prosent av omsetningen, mens Sverige og Danmark
deler resten, sier Rostad, som har godt
håp om vekst i Sverige, med en ny og
større distributør på plass fra nyttår.

Fra i fjor høst kunne ertebrødet fra Holmen Crisp smykke seg som en
spesialitet med unik smak. Utmerkelsen ble gitt basert på lange tradisjoner både som tilbehør til norske tradisjonsretter og særegen smak.
Emballasjen har vært bortimot uendret siden 1930-tallet.
ler og effektivisert produksjon har stått
på planen. Framover er målet å vokse
moderat, og nå 10 millioner i omsetning i overskuelig framtid, forteller
Rostad.

Kjenner veggene
Selv om det fortsatt er mulig å øke produksjonen ytterligere, begynner de å
«kjenne veggene». Det krever stadig
bedre planlegging å drive effektivt i
lokalet på 380 kvadratmeter.

for bedriften.
– Av omsetninga på opp mot sju millioner kroner, utgjør melet 60 prosent,
forteller Rostad.
I løpet av et år produserer Holmen
Crisp, som den eneste i Norge, 130
tonn glutenfritt mel, med råvarer fra
Thailand, Kina og forskjellige europeiske land.
Sammenlignet med konkurrentene
Toro og Semper, er det ingen tvil om at
det er Davids kamp mot Goliat, og med

Og selv om det er hektisk, er det fortsatt tid til kundetilpasninger.
– En kar fra Hamar ringte oss, og
lurte på om han ikke kunne få ekstra
godt stekte ertebrød, for det likte han så
godt. Med litt tilpasninger i produksjonslinja, fikk mannen det som han
ønsket og fikk en kartong med 16 esker
ekstra godt stekte ertebrød.
Og det hender også at esker må sendes fra Kapp, for å løse ertekriser rundt
om i landet.
Fra 1991 ble produksjonen av ertebrød og potetbrød utfisjonert fra
Holmen Brænderi (HB) på Gjøvik.
Dette var starten for familiebedriften
Holmen Crisp AS, hvor Håkon Rostad
bygde opp sitt livsverk, sammen med
kona Sigrun. Fra 1994 kjøpte de også
produksjonen av det glutenfrie Jyttemelet fra Sverige, for å gi bedriften
flere bein å stå på.

For to måneder siden ble det slu
på manuell datomerking med stem
pel. Nå går datomerkinga mask
nelt, på «hjemmelaget» samlebån

utt
mkind.

Flere av delene i maskina for baksteproduktene har historie 100 år tilbake.
De må stelles godt med for perfekt
resultat.

Produktutvikling står også på planene framover. Om glutenfrie pepperkaker blir et nytt produkt er ikke sikkert, men dette var dagens lille prøveprosjekt for polske Marlena Arkuszewska ved takka.

Det går unna når Nobert Jachimczyk pakker kartonger med ertebrød.

Produksjonssjef Daniel Gebski har jobbet i Holmen Crisp i sju år og har det travelt med å fylle etter deig for å holde produksjonen i gang i den hektiske førjulstida.

Ertebrøda fra Holmen Crisp er garantert rørt av menneskehender. Ekstrahjelp Judyta Kinga Gadziala kvalitetsikrer og
bryter opp flatbrødet mens Nobert Jachimczyk pakker i esker.

Far Håkon Rostad sverget til papir, men nå har Excel gjort sitt inntog
på kontoret, og grafene ser bra ut, synes Camilla Rostad.

