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Best in Gluten Free



35 års erfaring

Best in Gluten Free. Dette er Schärs misjon - å 
være best innen glutenfritt kosthold. 

Med 35 års erfaring, knowhow og oppfinnerånd 
er vi overbevist om at din behagelige, glutenfrie 
livskvalitet ikke bare må være basert på utmer-
kede glutenfrie ingredienser, men også på et 
utmerket forskningsarbeid og en fremragende 
service. 

Vi hos Schär kontrollerer kornet fra kontrakts-
bøndene, fra frø til deig. På forskningssenteret 
vårt i Area Science Park i italienske Trieste utar-
beider vi ustoppelig innovative produksjonsme-
toder, optimale næringsverdier og best mulig 
smak. Vi utveksler erfaringer med cøliakifore-
ninger i mange andre land, noe vi alle profitte-
rer på. Vårt Dr. Schär Institute har kontakt med 
verdens mest erfarne vitenskapsmenn innen 
glutenfritt kosthold. På denne måten har vi hos 
Schär bygget opp en enestående vitenskaps-
base for leger og ernæringsrådgivere.

Dette er en av grunnene til at vi i dag er ledende 
på det europeiske markedet. 

Vi er her 
for deg 
Best in Gluten free! 

www.schaer.com

Les mer om Europas glutenfrie nr. 1:



Hvem 
er Schär?
Ulrich Ladurner 

Bevisst nytelse

Et liv i mangfold er et uttrykk for et samfunn som 
kan velge. Så heldig! For ikke mange tiår siden 
var kostholdet i et Europa med sult og krig en-
sidig og knyttet til det å overleve. Det at vi i dag 
forbinder frokost og aftens med ulike bilder og 
smaker er bra, for det skaper variasjon i spise-
planen vår. 

I de siste 35 årene har matvanene våre endret 
seg i vesentlig grad. Noen ganger spør jeg meg 
selv om vi virkelig lever etter prinsippet om varia-
sjon, på tross av alle mulighetene vi har?

Den som interesserer seg for ernæringsviten-
skap, ser at: Mainstream innen ernæring
– massenes smak - er ikke sunt, men raskt, fett 
og søtt.

Vi hos Schär legger imidlertid stor vekt på varia-
sjon ! Og på bevisst nytelse. 



Ut-
merket
Forskning og 
utvikling 

Nominert til Europeisk oppfinnerpris

Forskningssenteret til bedriften Dr. Schär i Trie-
ste har presentert en revolusjonerende oppfin-
nelse. De to Schär-næringsmiddelteknikerne 
Virna Cerne og Ombretta Polenghi har klart å 
ekstrahere maisproteinet zein, som er svært likt 
hvetegluten når det gjelder smak og sensoriske 
egenskaper, på en rimelig måte. Dette vellykke-
de søket etter en adekvat erstatning for gluten 
oppnådde til og med å bli nominert til Europeisk 
oppfinnerpris i 2016.

Hele Schär-teamet i AREA Science Park Trieste 
konsentrerer seg om langsiktige prosjekter og 
teknologier. Det skaper, forbedrer og kontrollerer 
mer enn 30 nye produkter og oppskrifter hvert 
år. På verdensmarkedet er Schär dermed alltid 
forut for sin tid.

www.schaer.com/
oppfinnerpris

Se videoen om oppfinnelsen her 



Et protein ikke alle tåler 

Gluten er et protein som finnes i kornsorter som 
hvete, bygg, spelt, rug, kamut og rughvete (tri-
citale). Det har kun en lav næringsverdi, men til 
gjengjeld har det fysiologiske og teknologiske 
egenskaper som er til fordel ved bearbeiding 
av mel. 

Cøliaki er immunsystemets kroniske intoleranse 
overfor gluten. Hos mennesker med et slikt ge-
netisk anlegg fører selv minimale mengder av 
gluten til en kronisk betennelse i og reduksjon 
av tarmtottene i tynntarmen. Et strengt glutenfritt 
kosthold gjør at symptomene forsvinner. 

Tallrike studier viser at glutenintoleranse (eller 
glutensensitivitet) henger sammen med over-
følsomhet overfor gluten, uten at personen lider 
av cøliaki eller hveteallergi. Glutenintoleranse 
kan fremkalle symptomer som hodepine, kval-
me, fordøyelsesproblemer, trøtthet, muskel- 
smerter etc. Disse symptomene forsvinner etter 
en glutenfri diett.

www.schaer.com/
altomgluten

Les mer om gluten:

Hva 
er gluten?



Produkt-
kvalitet
som overbeviser 

Nytelse med topp kvalitet

Schärs produktutvikling har som mål å tilby glu-
tenfrie produkter som oppfyller kravene til et 
høykvalitativt, naturlig og sikkert kosthold og 
følger disse prinsippene:

Forskning på attraktive, glutenfrie ingredienser 
som f.eks. havre, hirse, quinoa, kastanjer og bok-
hvete. 
Høyspesialiserte produksjonssteder 
En høy andel fiber og hele korn i produkter for 
det daglige behov, som f.eks. brød 
Reduksjon av sukkerandelen i søtvare-sorti-
mentet 
Bruk av høyverdige vegetabilske oljer. Herdet 
fett brukes kun når det teknologisk nødvendig 
Reduksjon av saltinnholdet i henhold til interna-
sjonale anbefalinger for næringsmiddelsikker-
het og forbrukervern 
Bruk av høyverdige melsorter og proteiner 
Bruk av utelukkende naturlig aroma 
Produksjon uten konserveringsmidler
Vi unngår bruk av hvetestivelse; 
dermed er produktene våre uten hvete!

www.schaer.com/
vareravarer 

Bli nærmere kjent med råstoffene våre: 



Ansvar og bærekraft

Glutenfritt kosthold er et spørsmål om tillit. Hos 
Schär er alle produkter garantert glutenfri. Men 
ansvaret for sikkerhet og bærekraft begynner 
allerede med korndyrkingen. De viktigste råstof-
fene kjøper vi direkte hos kontraktsbøndene 
våre. Dermed stammer alt, fra såfrø via avling til 
bearbeiding og ferdig produkt, fra ett sted, slik 
at krysskontaminering med glutenholdige korn-
sorter forhindres. Alle råstoffene gjennomgår 
den strenge kontrollen i vårt eget kvalitetslabo-
ratorium. Og selvsagt er alle produkter fra Schär 
uten kjemiske søtningsmidler, smaksforsterkere, 
fargestoffer og ingredienser fra GMO (genmodi-
fiserte organismer).

www.schaer.com/
sikkerhettillit

Les mer om 
korndyrking hos Schär:

Garantert 
sikkerhet
helt fra begynnelsen



Nyt
hvert
øyeblikk 

Lykkelige øyeblikk…

… er øyeblikk i livet der alt stemmer og absolutt 
ingen ting mangler. Vi hos Schär følger denne 
erkjennelsen, for våre produkter og hele produk-
sjonskjeden er hundre prosent glutenfri og ga-
ranterer  full nytelse, variasjon og et omfangs-
rikt utvalg.

 

www.schaer.com/
glutenfrieprodukter

Få inspirasjon til glutenfrie 
lykkelige øyeblikk her:



Sulten 
på livet 
De lykkelige øyeblikkene begynner allerede 
med det daglige ferske brødet fra vårt Schär 
mesterbakeri. 

Med Bontà d’Italia kommer klassikeren fra det 
mediterrane kjøkken på bordet. 

For litt ekstra energi og noe å tygge på mellom 
måltidene, har vi søte og salte snacks . 
Med produktene våre fra det Kreative kjøkken 
har du alle de nødvendige kvalitetsingrediense-
ne du trenger, slik at du kan nyte friheten du har 
til å bake og lage mat. 

Apropos frihet: Ingen steder er den så grenseløs 
som på reiser, og selv der er vi med deg On the 
Go – uten gluten, men med full nytelse - i dine 
glutenfrie lykkelige øyeblikk.

www.schaer.com/
glutenfrittliv

Finn verdifull, glutenfri infor-
masjon på nettsiden vår:



On the Go 
www.glutenfreeroads.com

På tur: spise, reise, handle

Mesterbakeri
www.schaer.com/mesterbakeri

GODT BRØD, GODT LIV! 

Bontá d'Italia
www.schaer.com/bontaitalia

Italia (spis)er annerledes

Kreativt kjøkken
www.schaer.com/kreativtkjokken

Lyst på hjemmelaget

Snacks
www.schaer.com/snacks

Søtt eller salt?

Mesterbakeri

Bontá d'Italia

Snacks 

On the Go

 Kreativt kjøkke
n



Godt
brød

Godt
liv

Mester-
bakeri
Schär: Europas nr. 1

Helt fra begynnelsen av hadde våre Schär-mes-
terbakere som oppdrag å skape det beste 
brødet : selvsagt glutenfritt, men også uten kon-
serveringsstoffer, med en balansert nærings-
verdiprofil og redusert saltinnhold. De ekstra 
proteinene, vitaminene, mineralene og fiber og 
det varierende utvalget gleder ikke bare ganen 
din, men også fordøyelsen.

www.schaer.com/
mesterbakeri

Se Schärs store
utvalg av brød :



Godt 
som den gang
Takket være surdeigen 

Et godt brød trenger nok tid, slik at deigen kan 
utvikle sin fulle aroma og elastisitet. Derfor er 
brødbaking et mesterhåndverk hos Schär, et 
håndverk som beror på tradisjoner. Vi arbeider 
med naturlig surdeig, der gjærsoppene fortset-
ter å formere seg også etter bakingen og anriker 
brødet med naturlige enzymer og vitaminer. Til 
ditt beste glutenfrie brød bruker Schär-mester-
bakerne utelukkende de beste ingrediensene. 
Ris, mais eller bokhvete kommer hovedsakelig 
fra kontraktsbøndene våre, og andre høykvalita-
tive kornsorter som sorghum eller quinoa sørger 
for enda bedre brød.

www.schaer.com/brod

Les mer om 
Schär- mesterbakerne:



Bontà
d’Italia
Italia (spis)er annerledes

For italienerne er mat kultur, lidenskap og et 
uttrykk for livsstilen deres. Man tar vare på tra-
disjonsrike familieoppskrifter og legger vekt på 
ferske råvarer i toppkvalitet 100 % made in Italy. 
Når det gjelder spesialitetene fra Bontà d’Ita-
lia, satser vi fra Schär overbevist på denne tra-
disjonen, for: Den som vil spise som i Italia, må 
bruke produkter og lage mat som en italiener. Vi 
kombinerer italiensk kokekunst og originale in-
gredienser med vår glutenfrie erfaring. 

Resultatet smaker som Bell’Italia: med pasta – al 
dente glutenfrie nudeltyper, pizza – med høy-
verdig gjærdeig, modne tomater og italiensk 
mozzarella og italiensk ferdigmat som lasagne, 
gnocchi og tortellini, ferskt fra fryseboksen!

Bli kjent med den fantasifulle 
italienske matkulturen hos Schär:

www.schaer.com/
bontaitalia



«Vi baker verden
 slik vi vil ha den!»

Createit
Kreativt 
kjøkken
Bli inspirert!

Hjemmelaget: Alt du lager selv på kjøkkenet ditt, 
smaker av kreativitet. 

Vi hos Schär har konsentrert oss om å utvikle 
glutenfrie melblandinger du kan bruke til å ska-
pe deilige retter som garantert lykkes.

Dessuten har vi samlet, testet og prøvd ut en 
mengde glutenfrie oppskrifter for deg. Om søtt 
eller salt, forfinet eller husmannskost, arbeidskre-
vende eller raskt: I  oppskriftdatabasen vår på 
www.schaer.com finner du garantert noe som 
passer for deg.

www.schaer.com/
kreativtkjokken

Finn mange  
glutenfrie oppskriftsideer:



Snacks
Søtt eller salt? 
Det viktigste er å ha litt å småspise!

Vi kjenner vel alle til disse øyeblikkene der vi har 
veldig lyst på noe søtt eller noe salt. Vi hos Schär 
elsker mangfold, og derfor er snacksutvalget 
vårt utrolig rikholdig. For at du skal kunne treffe 
riktig valg ved hver anledning, finner du glutenfrie 
utgaver av klassikere som salte snacks, smør- 
eller sandwichkjeks, muffins, kaker og sjokola-
der, småkaker og saftige, fløyelsmyke søtsaker 
og kaker. Høykvalitativ sjokolade, tørkede frukter, 
knasende korn og nydelig formede lekkerbiske-
ner gleder små og store slikkmunner.

www.schaer.com/snacks

Prøv alt 
Schär har å knaske på:



Magen sier:
«Sult»

Schär sier:
«Denne veien!»

On the Go
Glutenfritt på farten

Nyt friheten til å dra hvor du vil. Vi sørge for at 
den glutenfrie maten din er på riktig sted før du 
i det hele tatt kommer dit: på supermarkeder, 
helsekostbutikker, hoteller, pizzeriaer og re-
stauranter. McDonald’s i Italia og Portugal, Mr. 
Free Pizza Points i hele Italia og VAPIANO-restau-
rantene i Østerrike og Tyskland er en del av det-
te samarbeidet med Schär.

Spise, handle og sove borte: På vår nettportal 
GlutenfreeRoads finner du alltid nærmeste glu-
tenfrie adresse - over hele verden. 
www.glutenfreeroads.com

Glutenfri på ferie: Reiseportalen Glutenfree Holi-
days gir deg garantert glutenfrie, attraktive reise-
tips - med de garantert beste prisene. Enten du 
vil på stranden, fjellet eller til en storby: 
www.holidays.schaer.com

www.glutenfreeroads.com & 
www.holidays.schaer.com

Bruk vår gratis app for din glutenfrie handling, eller bestill 
din glutenfrie reiseglede her:



Kunnskaps-
plattform
Glutenfritt 
informasjonssenter 

Glutenfritt nettverk 

Schär driver internasjonal utveksling med cølia-
kiforeninger. Schär samarbeider tett med cølia-
ki-organisasjoner, også i Norge.

Kunnskap for eksperter: Avdelingen Schär Nut-
rition Service hos Dr. Schär driver profesjonell 
kunnskapsutveksling med internasjonalt aktive 
ernæringsrådgivere, ernæringsfysiologer og 
leger. Men fremfor alt er denne avdelingen et 
kompetent service- og informasjonssenter med 
et internasjonalt nettverk for «professionals» 
innen cøliaki og glutenfritt kosthold, som f.eks. 
leger og ernæringsrådgivere. 
www.drschaerinstitute.com

www.drschaerinstitute.com

Les mer om  
kunnskapsplattformen hos Schär: 



Vi i Schär kan glutenfri mat
 
Hvis du har spørsmål om våre 
produkter, eller glutenfritt generelt. 
Vær vennlig å kontakte oss

Vår kundekontakt vil gjerne 
hjelpe deg
 
www.schaer.com/kontaktoss

Din 
direkte 
forbindelse
Vi er her 
for deg 

Hos Schär får du alltid 
glutenfri informasjon, på:

www.schaer.com 



www.schaer.com


