Från djupet av Norrbotten

Ett gediget hantverk
byggt på lokala traditioner
På BD Fisk kombinerar vi gamla traditioner med innovativt nytänkande. Vi drivs av ett
intresse att producera och utveckla god mat, för att skapa njutning åt våra kunder.
Grunden för det arbetet är hantverket. På produktionen arbetar våra duktiga
medarbetare som leds av vår produktionschef som har över 40 års erfarenhet av yrket.
Detta enorma kunskapsarv förs vidare till alla medarbetare, som utbildas på plats.
Produktionen på BD Fisk andas helt enkelt högsta kvalitet.
2021 har vi också storleken och resurserna för att leverera till hela Sverige. Förutom
att förädla, distribuera och sälja fiskprodukter utvecklar vi egna produkter. Vårt
geografiska läge, långt upp i Sverige och med närhet till Norge, gör oss till det lokala
alternativet för stora delar av Norrland.

En kvalitetsleverantör
av smakrika produkter
från havet
BD Fisk är Norrlands ledande fiskproducent sedan 1928.
Det var då som yrkesfiskarna i Nikkala och Seskarö gick
ihop och bildade en fiskförsäljningsförening med syfte att
sälja medlemmarnas produkter. Nästan 95 år senare ägs
BD Fisk fortfarande av yrkesfiskarna, vilket vi är mycket
stolta över och som också gör oss unika. Den genuina
kunskapen om Norrbottens kust- och skärgårdsområden
och om fisket lever kvar än idag.

Prisade inom hållbarhet
2020 vann BD Fisk Årets miljöpris i Norrbotten, för
vår plastförpackning som är gjord av 78 procent
fossilfritt material. Utmärkelsen är ett fint bevis på att
vårt hållbarhetsarbete, som genomsyrar varje led i vår
verksamhet, både fungerar och uppskattas. Till exempel
ställer vi krav på våra leverantörer, så att de arbetar på ett
sätt som gör att vi kan uppfylla våra miljömål.
På BD Fisk är också alla medarbetare insatta i, och jobbar
efter, de gemensamma ambitioner som vi satt upp inom
hållbarhet.

ANSTÄNDIGA
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Ett brett sortiment av
goda produkter

NORSK LAX – Laxen vi förädlar kommer från
Nordnorge, där den odlas i kassar i havet. Direkt efter
fångst transporteras laxen till vår produktionsanläggning
i Luleå. Där röker, gravar och skivar vi laxen.
Vi arbetar endast med odlad Atlantlax, Salmo Salar,
av Superiorkvalitet från utvalda kvalitetscertifierade
leverantörer i Norge.
LAX FRÅN BOTTENVIKEN – Mer än 90 procent av den
vilda laxen reproduceras i Bottenviken. Under en månad
om året fiskar vi vildlax, som är en fantastisk produkt.
Den magra fisken passar utmärkt att varmröka och är
väldigt populär bland våra kunder.

KALIX LÖJROM – Kalix Löjrom är Sveriges första
ursprungsmärkta livsmedel och certifierad av
Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation.
Trålfisket efter siklöja är hållbart och sker med stor
omtanke om havsmiljön.
Ett stort jobb, och mycket erfarenhet och kompetens,
krävs för att lyckas med denna unika produkt.
SURSTRÖMMING – BD Fisk har en lång tradition
av att tillverka surströmming med varunamnet Kallax.
Produktionen sker så att strömmingen alltid är klar till
premiären den tredje torsdagen i augusti.
FJÄLLRÖDING – På restauranger i hela Sverige är
fjällrödingen ett mycket uppskattat inslag. Denna
välsmakande fisk, som trivs bäst i kalla syrerika fjällvatten,
passar dock lika bra på middagsbordet en vanlig
vardagskväll. På några minuter har du lagat en lyxmåltid!
På BD Fisk levererar vi både färska, frysta och rökta
fjällrödingsprodukter.

Besiktningsvägen 10
973 45 Luleå
Tel: +46 920-59 97 00
info@bdfisk.se
www.bdfisk.se

EXPERTS IN FISH SMOKING EQUIPMENT

www.protech-ab.se

Expect Excellence
Coast exports Norwegian seafood to the world. We are a
seafood company that challenges our surroundings 360
degerees in order to create value all the way from producers
of raw materials to consumers.

www.coast.no

Förpackningsmaterial, förpackningsmaskiner
och service till livsmedelsindustrin
Finnvacum AB • Tel: 08-600 13 50 • info@finnvacum.se • www.finnvacum.se
• Lager/Kontor: Rökerigatan 22, Slakthusområdet, Johanneshov

Lilja & Co • Prickgränd 7, 973 41 Luleå
Telefon 070-551 25 82 • 0920-125 82
Besöksadress: Skeppsbrogatan 8, Luleå

Fråga efter lokalproducerad
fjällröding från Malgomaj i din
butik eller din restaurang!

www.umlax.se
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