NORSK UTGAVE

DRYTECH

Alle eventyr krever gode forberedelser. Det spiller
i grunn ingen rolle om du planlegger å krysse isen
på Grønland eller rusle en kort tur i skogen med
familien – dine drømmer er viktige for oss. Derfor
startet vi forberedelsene dine i god tid.
Her i Nord-Norge er vi privilegert med en natur
som bugner av smakfulle næringskilder med mye
naturlig energi. Vi har valgt ut og tilberedt de aller
beste råvarene for deg. Råskapen og ektheten i
smakene er bevart i minste detalj.
Alle våre måltider er tilberedt som hjemmelaget av
våre dyktige kokker. Vår unike frysetørkeprosess
fjerner kun vannet i retten, den gode smaken blir
igjen. Resultatet er lett energi- og næringsrik turmat.
Enkel å tilberede og alltid klar for neste eventyr.
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Om matsikkerhet
og bærekraft

REAL Turmat
– energi for alle

REAL On The Go
– for alle anledninger

REAL Field Meal
– fokus på ytelse

3

DRYTECH

VELKOMMEN TIL
VÅR VERDEN
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DRYTECH VÅR VIRKELIGHET

DETTE ER
VÅR VIRKELIGHET
—
Enhver organisasjon trenger vanligvis en intern drivkraft
for å yte godt - vår drivkraft får vi fra naturen.
Det vi gjør i Drytech har lange tradisjoner. 10.000 år faktisk, helt siden våre
forfedre fulgte smeltevannet etter siste
istid, og endte opp her i de arktiske områdene senere kjent som Nord-Norge.
Sommersola som aldri går ned ga dem
tilgang til saktevoksende og energirik
mat. Her etablerte de noen av NordEuropas største bosettinger, midt i naturens frodige matfat. Kunnskap om
tørking og preservering av kjøtt, fisk,
bær og grønnsaker gjorde våre forfedre
i stand til å overleve den strenge arktiske
vinteren. Med lett og energirik mat kunne
de reise langt og samtidig utforske nye
landområder.
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I det samme alpine landskapet utfolder
vi oss den dag i dag. Akkurat som våre
forfedre. Kunsten å preservere mat er
fortsatt like viktig. Noen gang livsviktig.
Vi er avhengig av lett og energirik mat
for å mestre utendørslivet i et svært tøft
arktisk klima.
Enten vi driver med sport, fjellvandring
eller hardt arbeid i skiftende vær, bærer
vi maten og historien vår med stolthet.
Vi gir næring til utforskertrangen i det
nordnorske blodet.

DET MAGISKE NORDLYSET Dette bildet er tatt av vår
kjære venn Stian Klo. Han er en svært dyktig fotograf og
også en av våre høyt verdsatte bidragsytere på bilder av
våre produkter ute i felt.
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DRYTECH VÅR IDÉ

DET STARTET
MED EN IDÉ
—
“Hvor godt det hadde vært å også kunne nyte hennes fantastiske
matlaging i naturen”, tenkte familiefaren Rolf Hansen,
mens han så på sin kone Lill.
Drytech-gründer og familiemann Rolf
Hansen elsket alt ved sin kone Lill, og
spesielt hennes kokkekunster. Med ekstra
kjærlighet til nordnorske råvarer tryllet
Lill frem verdens beste gryteretter. En
stille formiddag utfor huset, innhyllet
i den herlige duften fra kjøkkenet, fikk
Rolf idéen som senere skulle spre seg
over hele verden: Han ville konservere
hennes fantastiske gryteretter og gjøre
maten lett å ta med på tur.

Som matglad spesialist på nyskapende
tørketeknologi og også en lidenskapelig
turentusiast, sto Rolf Hansen overfor et
problem. Det fantes ingen tørkemetode
som var skånsom nok for kjærligheten
i hans liv. Lills gryteretter ville rett og
slett bli ødelagt i prosessen. Men idéen
om turmat som smakte og kjentes ut
som Lills hjemmelagde gryteretter var
for god til å bli med tanken.
Tanken ble til handling. I 1989 flyttet Rolf
inn i garasjen med gryterettene og kom
ikke ut igjen, før han hadde utviklet en
splitter ny og egen metode for skånsom
frysetørking. Dermed var Drytech født.
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ROLF HANSEN etablerte Drytech AS i 1989. Selskapet
har siden oppstarten vært familieeid. Denne forretningsmodellen gir oss gode muligheter til å la innovasjon skje
gjennom generasjoner av målrettet arbeid.
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DRYTECH SMAKEN

ALT HANDLER
OM SMAK
—
De sier enhver god oppskrift har én helt spesiell ingrediens.
Våre retter er et unntak.
Her i nord jakter og høster vi naturlig
nok når råvarene er på sitt aller beste.
Akkurat som våre forfedre. I januar, når
gyteklar skrei siger inn fra Barentshavet
til Lofoten proppfull av energi og smak,
lager vi sesongens ferske fiskemåltider.
I september og oktober, når alle grønnsakene strutter av vitaminer i jorda og
dyrene kommer inn fra beite, lager vi
næringsrike høstretter som holder oss
varme og aktive gjennom en lang vinter.
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Alt vi gjør er like enkelt som det er tidkrevende; vi konserverer naturens egen
smak og energi til de gangene vi trenger
det mest. Derfor har vi det ikke travelt.
Vi håndplukker alle våre leverandører
og kjenner opphavet til hver ingrediens.
Maten lages helt fra bunn av på vårt
eget kjøkken. Fordi vi oppriktig mener
god mat fortjener god tid. Helt naturlig.

PULLED PORK er en av våre nye gryter. I løpet av kort
tid ble den en absolutt favoritt ute blant kundene våre.
Alle rettene våre balanserer næring og god smak, og er
breddfulle av energi.
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DRYTECH VÅR TEKNOLOGI

TEKNOLOGIEN ER
HELE FORSKJELLEN
—
Det er ikke rakettforskning, det vi driver med.
For oss er dette matlaging med kjærlighet.
Hemmeligheten vår ligger ikke i oppskriftene. Det er måten vi frysetørker på
som holdes tett til brystet. Vi har klart
å utvikle en egen skånsom metode
som beholder både den unike smaken
og konsistensen i råvarene. Det er ikke
rakettforskning, det vi driver med, men
vår skånsomme behandling er så spesiell
at vi ikke kan fortelle om den. – Da ville
alle våre konkurrenter gjort det samme
som oss. Så hemmeligheten er derfor forbeholdt nøkkelpersonell, Mattilsynet og
øvrige internasjonale standardiseringsorganisasjoner.
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La oss likevel sette døra litt på gløtt,
bare for å gi deg et lite hint om hva som
skjer bak dørene hos Drytech. Først lager
vi skikkelig god, hjemmelaget mat av
noen av verdens beste råvarer. Så kjøler
vi maten ned til godt under frysepunktet
– ultra raskt. Så varmer vi den opp igjen
svært forsiktig, så hverken smak, farge,
energi eller næringsinnhold går tapt.
Denne silkemyke prosessen tar flere
dager, helt til all fuktighet er forsvunnet.
Tar du en titt ned i en av våre middagsposer vil du nok skjønne hva vi mener.
Det er perfekt mat, tørket til miniatyr.

JØRN EILERTSEN Kjøkkensjefen vår passer alltid på at
ingenting blir overlatt til tilfeldighetene. Vår unike frysetørketeknolig fjerner kun vannet fra rettene, og sikrer dermed
at maten beholder både sin naturlige smak og energi.
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DRYTECH MENNESKENE

MENNESKENE ER
EN UNIK RESSURS
—
God mat gjør mer enn å dempe sulten.
God mat bygger samhold, og det er viktig for fremgang.
Et godt måltid er mer enn mat i magen.
Den gir næring til godt samhold og samarbeid. Og som et familiedrevet firma
samles vi ofte rundt spisebordet for å løse
dagens utfordringer og for å se morgendagens muligheter. Ikke som en gruppe.
Som en familie.
Alle i Drytech deler et utrettelig ønske
om å utrette både små og store bragder.
Akkurat som deg. Vi er høyt utdannede
kokker, matteknologer, teknikere, mat-
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vitere, og salgsteam med ett og samme
mål for øye; nemlig å gjøre det beste vi
er i stand til. Før og etter måltidet.
Vi holder til i Tromsø, bare 130 mil fra
Nordpolens enorme iskappe, og vi må
derfor ha et tett og fleksibelt samarbeid
med våre kunder rundt om i verden.
Tusener av krevende og varierte oppdrag ute er avhengig av våre trygge
fagfolk her hjemme. Gjensidig tillit for å
kunne mestre.

ALLE MÅLTIDER er laget av våre dyktige kokker. Våre
ansatte har alle høy kompetanse, og er spesialisert i flere ulike
fagfelter. Den unike miksen av mennesker setter definitivt sitt
preg på sluttresultatet – supre produkter og topp service.
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DRYTECH PRODUKTENE

VÅRE
PRODUKTER
—
Over hele verden spises i dag vår turmat på fjelltopper,
polare ekspedisjoner, av soldater, maratonløpere,
av helsepersonell i flyktningeleirer og familier på helgetur.
Vi er med hele veien. Det som startet for
30 år siden i en garasje har utviklet seg til
en internasjonal energileverandør til mer
enn 20 land. Vi strekker oss litt lengre for
hvert år, fordi vi ønsker at du skal strekke
deg litt lengre for hver nye turopplevelse.
Derfor tilbyr vi et bredt utvalg av måltider
og retter som skapt for alle type turer.
Vi lager skikkelig god hjemmelaget mat
som gir deg energi når kroppen din
trenger det mest. – Rask, smaksrik og
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sunn energi. Og det er du ikke alene om.
Hver dag til alle døgnets timer over hele
verden spises vår turmat på fjelltopper,
polare ekspedisjoner, av soldater, maratonløpere, helsepersonell i flyktningeleirer og av familier på helgetur.
Tusener av unike historier utfolder seg
hver eneste dag, drevet av ekte, smakfull
energi fra Drytech. Vi er stolte over å
være en del av din historie og ydmyke
over å være en del av ditt mål.

ALLTID TILGJENGELIG Ha alltid maten lett tilgjengelig
i ryggsekken. Den tydelige fargekodingen på posene til
REAL Turmat gjør det enkelt å velge neste måltid.
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DRYTECH KVALITETSSIKRING

BÆREKRAFT
OG MATSIKKERHET
—
I familiebedriften Drytech er vi naturlig nok svært opptatt
av miljø og bærekraft. Vi henter jo all den gode smaken rett
fra vår egen natur. Vi er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift,
og vi resirkulerer all kartong i samarbeid med Grønt Punkt.
Gjennom flere år med strategisk investering i ny teknologi
har vi klart å halvere vårt totale energiforbruk. Den energien
vi bruker er i tillegg 100 % fornybar. Det er godt nytt for
både miljøet og for oss.
Matsikkerhet og kvalitet er definerende begreper for oss
som næringsmiddelbedrift, og også for hvordan vi jobber
med våre underleverandører. Vi legger ned mye ressurser og
arbeid for å ivareta vår sertifisering – ISO standard Food
Safety System Certification FSSC 22000.
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DRYTECH VÅRE MERKEVARER

VELG RETT UTSTYR
TIL RETT TID
—

REAL Turmat er laget for hele friluftsmarkedet. Smakfulle måltider
med lav vekt som passer for alle typer utendørsaktivitet.
FOR ALLE GODE UTENDØRSOPPLEVELSER

Drytech leverer produkter av høy kvalitet og med fleksible
løsninger for våre kunder. For å gjøre dine forberedelser
enklere produserer vi produktene under ulike merkenavn.
REAL On the Go er en serie næringsrik snacks. Gjør turen komplett
med energi- og proteinbarer, tørket kjøtt og energidrikker.
ENERGI TIL EN HVER ANLEDNING

REAL Field Meal er NATO-godkjente måltider og rasjoner med et balansert
kosthold. Spesielt utviklet for personell i krevende situasjoner.
FOR KREVENDE DØGN I FELTEN
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DRYTECH

VELKOMMEN UT

TOM BENJAMINSEN og turkameraten Christer Pedersen gikk gjennom vakre
høstfarger på ders tur langs den svenske og norske grensa fra Dividalen til
22
REAL
REAL
Kilpisjärvi.
TurenTASTE
tok en –hel
uke. ENERGY
Bildet er tatt i magiske Isdalen med fossen fra
fjellet Garanagaisi i bakgrunnen.
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Nyt måltidet til utsikten fra en fjelltopp eller i fjæra etter
kajakkturen – hva du foretrekker er opp til deg.
Vi har utviklet og tilpasset REAL Turmat gjennom
generasjoner med tanke på friheten du ønsker.
Våre hjemmelagde gryteretter, kornblandinger og supper
gir deg den perfekte kombinasjonen av næring og energi
– akkurat når du trenger det.
FOR ALLE G OD E U TEND ØR S OPPLEVELSER

VELL VERDT VENTINGEN Dette herlige øyeblikket er foreviget av Rolv-Erik
Berge. Etter en tretimers tur nådde de toppen av Hestmannen (571 moh.) som
ligger på en liten øy i Nord-Norge. En perfekt plass for en lunsj med utsikt.

DRYTECH REAL TURMAT

NÅ ER DET MAT
FOLKENS
—
Middagsrettene fra REAL Turmat er en komplett
serie varme måltider, nøyaktig sammensatt av de
næringsstoffene du trenger. Rettene inneholder
fett, karbohydrater og proteiner som sammen gir
deg energi til å opprettholde styrke og konsentrasjon, og restitusjon etter en hard økt.
Våre dyktige kokker velger de beste ingrediensene
tilgjengelig, og legger all sin energi og ekspertise
i å lage smakfulle måltider til utendørslivet. Lett å
bære – lett å tilberede.

Ingenting slår middag under åpen himmel. Alle våre gryter er
tilberedt på tradisjonelt vis av våre dyktige kokker.
Resultatet er variert rekke med energirike måltider.
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FAKTA

SUNT, SMAKFULLT OG ENKELT Å TILBEREDE
Alle våre måltider er enkle å tilberede. Bare tilsett varmt eller kaldt vann i henhold til
nivålinjen på baksiden av posen. Rør godt, vent 8 -10 minutter og du er klar til å spise.
Riv av ved det andre rivehakket før du spiser, så kommer du enda lettere til maten.

70-1000C

8 MIN.

ENJOY
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DRYTECH REAL TURMAT

SUPPER
DU BLIR GLAD I
—
Våre smakfulle supper er et naturlig valg for deg
som trenger et lett varmt måltid på farten, eller
påfyll av energi på veien mot et nytt mål. Suppene
er lett å fordøye og gir deg umiddelbart ny energi,
slik at du kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå
rett etter måltidet.
Suppene lages på tradisjonelt vis helt fra bunnen
av. Våre dyktige kokker legger sin stolthet i å tilberede hvert eneste måltid med nennsom hånd for
å bevare all den gode arktiske smaken og energien
i råvarene.
Når det er tid for en rask pause er varm suppe skikkelig godt for
kroppen. Våre tradisjonelle supper er laget med kvalitetsråvarer,
breddfulle av energi og skikkelig god smak.
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FAKTA

ENERGI FOR ALLE ANLEDNINGER
Uansett hvilket eventyr du legger ut på så er alle våre produkter
enkle å ta med. De gir deg nødvendige næringsstoffer for god
restitusjon, og lader batteriene slik at du kan fortsette turen.
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DRYTECH REAL TURMAT

ET REALT KICK I
HVERDAGEN
—
REAL Müsli gir en perfekt start på en aktiv dag.
Et utsøkt og næringsrikt måltid møysommelig satt
sammen av vår egen ernæringsekspert, med herlige
smaker fra tørkede frukter, bær og mørk sjokolade.
Sammen med korn, havre og frø er resultatet ekte
energi fra ekte smaker.
REAL Müsli er like egnet mellom aktiviteter som et
lett måltid før sengetid. Raskt og smakfullt påfyll,
med riktig balanse mellom både fiber, proteiner og
karbohydrater. Tilsett kaldt eller varmt vann og nyt
– enklere blir det ikke.
En god start er halve turen. Våre müsliblandinger er nøye
sammensatte med frukt, bær, frø, sjokolade og fiber
som sikrer at energien varer hele turen.
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FAKTA

UANSETT TID PÅ DØGNET
En god start er halve turen. Derfor inneholder våre smakfulle
müesliblandinger mye fiber, og er laget av langsomme karbohydrater som gir deg energipåfyll til neste del av turen.

31

DRYTECH DET SKANDINAVISKE KJØKKEN

VÅR EGEN VRI
PÅ SKANDINAVISK
KOKKEKUNST
ET VARIERT UTVALG Våre fagfolk utvikler stadig nye smaker og retter. Vi har selvfølgelig
et godt utvalg vegetarretter og laktose- og glutenfrie måltider, og jobber fokusert for å kunne
tilby enda flere allergivennlige alternativer. Les mer på drytech.no

RIV FOR
Å ÅPNE

Vi er stolte av å representere både det moderne og
det tradisjonelle skandinaviske kjøkkenet. Vi velger
ingredienser fra våre arktiske omgivelser med omhu
– som for eksempel torsk og laks fra de kalde, klare
havområdene, og fine kvalitetsprodukter fra norske
bønder. Våre kokker byr på et spennende mangfold
smaker fra vårt kjøkken i Tromsø.
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RIV FOR
Å SPISE

ENKEL Å
TILBEREDE
1. Tilsett varmt vann
2. Rør godt om og vent 8-10 minutter
3. Velbekomme

NIVÅLINJE

Husk at alle våre müesliblandinger kan tilberedes med
både varmt og kaldt vann.
Åpne posen ved det andre rivehakket før du spiser, så
kommer du enda lettere til maten.
På baksiden av posen finner du også nyttig informasjon
om næringsverdi, ingredienser og allergener. Nøl ikke
med å dele dine turøyeblikk med #realturmat
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Tid for en pust i bakken? Føles kroppen tappet for energi?
Er beina tunge og campen fortsatt to timer unna?
REAL On the Go er en serie utvalgte produkter
utviklet som et perfekt reisefølge for din neste tur.
Fra tradisjonelt tørket kjøtt til smakfulle energibarer
– REAL On the Go er pågangsmot i en liten pakke.

E N E R G I T IL E N H VE R A N L E D N IN G

I MIDNATTSOLENS RIKE Dette bildet er tatt av Arild Heitmann på topen av Novafjellet i Grovfjord under en av hans
guidede turer med deltakere fra hele verden. – Etter et REAL-måltid i leiren nådde vi toppen rett før midnatt. Denne
naturopplevelsen fikk en helt ekstra dimensjon når midnattsolen kastet sitt lys over det masjestetiske landskapet.

DRYTECH REAL ON THE GO

ALLTID NY ENERGI
FOR HÅNDEN
—
Våre energibarer er perfekt snacks når du virkelig
trenger påfyll av energi. Resultatet er intet mindre
enn en smaksrik humørspreder som effektivt gir
deg energien tilbake.
I tillegg tilbyr vi en serie proteinbarer – et perfekt
reisefølge uansett tur. Energien har du alltid for
hånden, enten du velger å spise den før, under
eller rett etter en aktivitet. En enkel og rask måte
å øke utholdenheten på – i alt du er god til.

FAKTA

ALLERGIVENNLIG TANKEGANG
Vi jobber knallhardt hver dag for å gjøre produktene våre
tilgjengelig for så mange som mulig. Ta for eksempel vår
Energibar Dark Chocolate – den er både gluten- og laktosefri.
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KASPER M. DE THURAH er en utendørsentusiast med
et brennhett engasjement for livet utendørs. Han forteller
39
sine historier gjennom nettsidene iamnordic.no. Besøk han
der og bli inspirert.

DRYTECH REAL ON THE GO

ENERGI GJENNOM
GENERASJONER
—
Kunsten å preservere energi fra naturen er en del
av vår stolte arv, formidlet gjennom generasjoner.
Kunnskapen er like viktig den dag i dag – vi er
avhengig av lett og energirik mat for å mestre
utendørslivet i et tøft arktisk klima.
Vår prisvinnende Beef Snacks er strimler av røkt
og tørket kjøtt krydret med chili og hvitløk, eller
salt og pepper, og gir en real energiboost – med
høyt innhold av proteiner. Super snacks i en rask
pause, eller som reisefølge når du er på farta.
FAKTA

ET SMART OG SMAKFULLT TIPS
Tilsett Beef Snack i for eksempel vår kjøttsuppe, og du
får enkelt enda rikere smak og ekstra spiss på måltidet.
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DRYTECH REAL ON THE GO

KRAFTEN FRA
NYSGJERRIGHET
—
Du vet hva som ligger bak deg,
men aldri hvilke eventyr som venter.
I timevis har du og ditt følge beveget
dere inn i et nytt og ukjent landskap.
Lange uker med forberedelser har endelig belønnet dere med fantastisk utsikt og nye inntrykk. Svetten drypper
fra nesetippen, og du har ikke sjekket
GPSen for å finne nøyaktig ut hvor du er.
Men du kunne ikke brydd deg mindre.
For i disse storslåtte omgivelsene er du
akkurat der du skal være.
Enten du lever ut en drøm du lenge har
forfulgt, padler med forsiktige åretak i
kjølvannet fra en majestetisk hval eller
lar skiene danse taktfast nedover en
fjellside dekket av florlett nysnø; vi kan
garantere at du ikke har mat øverst på
menyen.
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Derfor har vi utviklet en serie smakfulle
go´biter med tanke på hvor du har tankene. Energi- og proteinbarer, tørstefordrivende energidrikker, søte tørkete
bær – og kanskje vår egen favoritt –
Beef Snacks. Mat som er lett å bære og
lett å hive innpå – energien som gir forventningene nye vinger.
Så vipp frem din energifavoritt fra ryggsekken og hold stødig kurs. Meningen
ligger rett foran nesetippen din.

JOHNNY WILD – Den dagen kom jeg ned til Gressli
nesten 2,5 måneder etter at jeg forlot Lindesnes i juni.
Jeg fortsatte turen neste morgen langs den østlige
grensen med retning mot Meråker.
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DRYTECH REAL ON THE GO

GJØR TUREN
KOMPLETT
—
ET VARIERT UTVALG I serien REAL On The Go tilbyr vi et variert utvalg av smaksrik
snacks, svært rik på energi. Produktene er nøye utviklet for å gi deg et umiddelbart energipåfyll – kjapt, enkelt og superlett å bære med seg.

Våre fagfolk utvikler stadig nye produkter og varianter av REAL On The Go produkter, og
vi jobber fokusert for å kunne tilby enda flere allergivennlige alternativer. Siste nytt er disse
tørsteslukkende energidrikkene der du kan drikke direkte fra posen.

Real On The Go sørger for at du har nok energi
underveis på turen. Alle disse små og smakfulle
produktene passer helt utmerket i jakkelomma,
og er en helt utmerket partner til alle typer turer.
Ganske enkelt langvarig energi, enten du velger
å ta en bit før, under eller etter aktivitet.
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DRYTECH

For å kunne yte i utfordrende situasjoner krever kroppen
din riktige mengder karbohydrater, fett og proteiner.
REAL Field Meal er spesialtilpasset dine oppdrag,
heldagsrasjoner satt sammen med innsikt og omhu
av våre dyktige kokker. Smaksrike måltider
– like lett å bære som å spise.
FOR KR EV END E D Ø GN I FELT EN
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NATO-GODKJENT
FELTRASJON
—
I snart 30 år har vi samarbeidet tett med Forsvaret
for å utvikle nøyaktig tilpassede og velbalanserte
feltrasjoner som inneholder tilstrekkelig næring
for personell i krevende situasjoner. Resultatet er
The Arctic Field Ration. Vi er stolte over å forsyne
NATO-styrker med komplette stridsrasjoner med lav
vekt som ivaretar alle tenkelige behov, fra energi til
logistikk under svært krevende forhold.
Takket være vår spisskompetanse, brede erfaring
og trolig noen av verdens tøffeste produkttester,
har vi utviklet et unikt produkt med fantastisk
fleksibilitet og kvalitet ned til hver minste detalj.
Det skulle også bare mangle når våre kunder må
fokusere og prestere når det virkelig gjelder.
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FAKTA

NATO GODKJENT ARKTISK FELTRASJON
Feltrasjonen er laget etter Natostandard (STANAG 2937)
som en Special Purpose Ration.
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ARKTISK
FELTRASJON
—
Vi vet at du befinner deg i en krevende situasjon
og at oppdraget ikke er enkelt. Derfor har vi satt
sammen en perfekt balansert diett for deg av fett,
karbohydrater og proteiner. Siden alle næringsstoffene er like viktige, anbefaler vi at du spiser
hele feltrasjonen for å opprettholde stridsevnen.
Begynn å forberede hovedmåltidet så snart tida
tillater det, det er ikke sikkert du får sjansen på en
stund. Husk at de eneste kaloriene som vil bety
noe for deg er de du faktisk får i deg.
FAKTA

GJØR MÅLTIDET KOMPLETT
Bruk Real On The Go produktene som supplement til hovedmåltidet, og ha de i lomma
når oppdraget fortsetter. Eksperimenter med å mikse On The Go produktene og finn
dine favorittkombinasjoner. REAL On The Go kan kjøpes separat.
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DRYTECH REAL FIELD MEAL

ET LETT MÅLTID
MED MYE KRAFT
—
Et smakfullt og energirikt måltid er viktig når du
har hatt noen timer med hvile. Måltidet skal gi deg
metthetsfølelse uten å fylle magen, og selvfølgelig
påfyll av ny energi. Høyt fiberinnhold og hele korn
holder blodsukkernivået ditt stabilt. Serveres varm
eller kald, maten er klar når du er det. Så hygg deg
en stund, og fortsett med full kraft.

Kroppen er ditt aller viktigste verktøy, og den virker
ikke optimalt uten tilstrekkelig næring.
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FAKTA

VARM ELLER KALD – VALGET ER DITT
Måltidene kan tilberedes med både kaldt og varmt vann, avhengig av hvilken
situasjon du befinner deg i eller hva du liker best. De smaker uansett like godt.
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HOLD FOKUS
MED VÅR FULL MEAL
—
Vår rikholdige meny av kjøtt, fisk, kylling, poteter,
pasta, ris og grønnsaksretter sikrer deg alle de
viktige næringsstoffene du trenger. Et smakfullt
og energirikt varmt måltid som gir overskudd.
Våre kokker legger hele sin stolthet i å utvikle nye
smaker, der kun det beste er godt nok. Måltidene
har et velbalansert næringsinnhold og god smak
– som gjør godt for kropp og sjel.

Unngå utmattelse og bygg opp styrke og energi til å
kjempe videre under krevende forhold.
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FAKTA

KVALITETSSIKRING
Våre måltider er frysetørket med vår unike teknologi, og deretter vakuumpakket for
å sikre både smak og kvalitet. Kontroller at posen er tett før du åpner den. Poser med
vakuumlekkasje skal kastes i henhold til deres avfallshåndtering.
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VÅRE PRODUKTER
EROBRER NY
GRUNN HVER DAG
—
For personell i krevende situasjoner er det viktigste
av alt å være godt forberedt, og å holde riktig fokus.
Stadig flere velger REAL Field Meal som proviant
når de skal ut gjennom vanskelig terreng eller
krevende aktiviteter. Våre fleksible produkter er
lette i vekt og har ekstrem varighet. Det er nyttig
– uansett hva du har fore.
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VÅRE AMBASSADØRER

BLI
INSPIRERT
—
Flere og flere eventyrere stoler på våre produkter
ute i felt. Tusener av historier utfolder seg hver
dag drevet av energi fra Drytech. Deres erfaringer
er svært viktige for oss, og gir oss informasjon
om hvordan vi kan fortsette å utvikle produktene
våre. Besøk hjemmesidene våre eller følg oss på
sosiale medier for å la deg inspirere av våre flotte
ambassadører
Vi er stolte over å være en del av deres historie, og
ydmyke over å være en del av målet.
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TONJE BLOMSETH er en norsk eventyrer, forfatter og filmskaper med base rett
utenfor Karasjok i Finnmark. Hun følger drømmen sin, og reiser verden rundt på
jakt etter de virkelig store utendøresopplevelsene. Tonje har hatt med seg REAL
Turmat på flere av ekspedisjonene sine, og gitt oss vitale tilbakemeldinger underveis.
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#realturmat
#realonthego
#realfieldmeal
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KONTAKT

CREDITS

Evjenvegen 130, NO-9024, Tomasjord, Norge
T +47 77 60 03 00 E post@drytech.no
Ta kontakt for spørsmål og kommentarer, eller besøk våre
nettsider drytech.no for mer informasjon om produktene.
Følg oss i sosiale medier for aller siste nytt.

Design TANK Tekst TANK og RØST Kommunikasjon
Foto Marius Fiskum
En stor og varm takk til våre kjære ambassadører som
bidrar med spektakulære bilder og flotte historier.
Trykk Printhouse

REAL TASTE – REAL ENERGY

63

PROUD TO BE A PART OF YOUR MISSION.
HUMBLE TO BE A PART OF YOUR GOAL

