
Storinvestering i ny pak-
kemaskin og økt sats-
ning på glutenfritt mel,
skal legge til rette for
videre vekst for Holmen
Crisp på Kapp.
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ragnhild@totens-blad.no

Etter at Camilla Rostad overtok
familiebedriften på Kapp, inves-
terte hun raskt i et nytt tilbygg
som sto ferdig i 2016.

– Nå investerer vi én million
kroner i ny pakkemaskin, sier
bedriftslederen. Den gamle mel-
pakkemaskina har sine begrens-
ninger i effektivitet, og er sårbar

med tanke på økt produksjon i
framtida.

Oppdaterer
Holmen Crisp som nok er mest
kjent for sitt erterbrød, har også
rømmebrød, potetbrød og flere
typer av glutenfritt mel, kalt jyt-
temel. Bedriften hadde i 2016 en
omsetning på rett under ti millio-
ner kroner og et årsresultat på
663.000 kroner.

– Det glutenfrie melet står for
60 prosent av omsetninga. Vi
holder nå på med å utvikle ny
profil og design for Jytte-produk-
tene våre, sier Rostad, som
ønsker å sette det glutenfrie
melet i et litt annet lys.

– Glutenfritt mel er ikke leng-

er et produkt kun for de som har
cøliaki, men har også en stadig
større andel av livstilskunder som
ikke har allergi. men opplever å
ha det bedre ved å velge gluten-
fritt, forteller hun.

Viser historia
Med den nye forpakninga for
melproduktene, samt en frokost-
blanding, vil også Kapp-bedriften
by mer på seg selv og sin histo-
rie. De nye posene vil blant annet
ha tegninger av Camilla selv,
hennes far, en produksjonsmed-
arbeider og Jytte Uth-Norlander.
Hun var den danske husstellslæ-
reren som startet melvirksomhe-
ten i Sverige, som Holmen Crisp
etterhvert kjøpte og overtok i

1993. På baksiden av posene
kommer den lokale forankringa
ved å fortelle om Kapp-bedrif-
tens tradisjonsrike historie tilbake
til 1854.

– 1. desember lanserer vi også
en nettbutikk med med mulighet
for abonnementsordning for
bestiling av melprodukter og fro-
kostblanding, sier Rostad.

Millioninvestering 
for Holmen Crisp
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Evelyn én av
fem finalister
I forrige uke fikk Evelyn
Veisten i Østre Toten
Helsesportslag beskjed om at
hun var én av de fem heldige
som går videre til finalen og
kan vinne prisen «Årets
Ildsjel» under Idrettsgallaen
på Hamar 6. januar. Foran en
helt vanlig treningsøkt med
boccia og håndball ble hun
overrasket av et oppbud med
representanter både fra helse-
sportslaget, organisasjonssjef
Tore Stubberud i Oppland
Idrettskrets og Marit Roland
fra juryen og idrettsstyret i
Norges Idrettsforbund.

Blant over 660 nominerte,
ble Veisten først valgt ut som
en av 19 fylkesvinnere. Nå har
hun mulighet til å vinne den
gjeve prisen for sin mangeåri-
ge innsats i Østre Toten
Helsesportslag, som tilrette-
legger boccia og håndball for
utøvere med fysiske og psy-
kiske funksjonsnedsettelser.

Fjøsnissehelg
på Lunde
Til helga arrangeres fjøsnisse-
helga på Lunde gård på
Raufoss. Her åpnes fjøsene
med sau, hester, kaniner,
haner og høner. Det blir rid-
ning, kjøring med hest og
slede, eventuelt hest og vogn.
Det er også mulighet for trak-
torskyss med Nissetass, som
gjerne tar passasjerer med på
hengeren. På låven kan barna
få leke og hoppe i høyet før
fjøsnissen serverer grøt. I smia
på Roset smir smednissen
med sine hjelpere fjøskroker
til de minste. I siloen er det
klatring med godkjente
instruktører.

Får servere
på Skreia
Yi Zhong har fått serverings-
bevilling for sin nye restaurant
i Østre Toten kulturhus på
Skreia. Stedfortreder for bevil-
lingen er Qiaoyu Deng.
Restauranten skal ha åpent
hver dag, bortsett fra søndag,
går det fram av bevillingsbre-
vet fra Østre Toten kommune.

Camilla Rostad satser nå på en
ny nødvendig millioninvestering
for Holmen Crisp på Kapp. Mel
er det det selges mest av, og
med ny melpakkemaskin og ny
profil legges det til rette for
framtidig vekst.
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Første forsendelse til Singapore
En delegasjon fra Toten reiste
tidligere i høst til Singapore for å
se på mulighetene for eksport av
grønnsaker og knasende erter-
brød til Singapore.

– Jeg har hatt min første for-
sendelse med tre kartonger hver
av rømmebrød, potetbrød og
erterbrød, sier Rostad. Det er en
sped start, som i første omgang
innebærer hylleplass i utsalget til
Snorre Foods i Singapore. Rostad
deltar i et Fram-prosjekt og skal
derfor på ny tur til Singapore på
nyåret for å jobbe videre med
mulighetene i dette markedet.
Restauranten «Fisk - seafoodbar
& market» åpnet også i midten
av november.

– Det hadde jo vært moro å fått

produktene inn som en del av
menyen her, sier Rostad før hun
forteller at de også fikk greie på at
singaporere er glade i søtt, og gjer-
ne har små kjeks i kontorskuffen.
En liten tanke har begynt å spire,
kanskje kunne miniutgaver av
rømmebrød vært noe?

Udna Dyste fra Toten
Kålrotpakkeri var også med på
turen, hvor sjømannskirken i
Singapore ytret ønske om norsk
kålrot til årets kålrabistappe.

– Det vil i såfall dreie seg om
200 til 300 kilo med kålrot, sier
Dyste.

Deltakerne var godt fornøyd
med turen, hvor Innovasjon
Norge hadde lagt opp til et tett-
pakket program.

Camilla Rostad har sendt sin første forsendelse med erterbrød,
rømmebrød og potetbrød til Singapore. Sjømannskirken meldte
interesse for kålrot fra Udna Dyste hos Toten Kålrotpakkeri. 
(Foto: Ragnhild Fladsrud).


