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Håndtering av iskrem
for dagligvarekunder

Temperaturkrav

Varemottak

• Iskrem er den eneste varegruppen vi spiser i frossen tilstand.
Det er derfor særskilte krav til temperaturkontroll.

K. Ekrheim/ KE-sjåfør:

Temperaturen i iskremen skal ikke overstige -18°C. Kortvarig overstiging av
temperaturen må holdes på et minimum, og temperaturen må ikke i noe tilfelle overstige -15°C
da iskremen begynner å ”smelte”. Ved tining og nedfrysing vil vannet i isen krystallisere seg og gi
iskrystaller så store at det merkes på tunga. Varer som har vært utsatt for høyere temperatur skal
behandles som vrak, og det skal skrives avviksskjema.
• Varepåfylling av is krever at man er rask og effektiv slik at isen kun i kort tid utsettes
for høyere temperaturer enn -18°C! Butikken er ansvarlig for svinn som følge av
at temperaturkrav ikke følges etter at varen er levert av K.Ekrheim.

• KE er ansvarlig for at varene er pakket og håndtert etter gjeldende
standard og at temperaturkrav blir overholdt.
• Sjåføren gir beskjed til butikken/isansvarlig om at det er kommet iskrem
som må håndteres umiddelbart. Alle paller som inneholder is, er merket med rød lapp.

Isansvarlig:

• Kontrollerer at varene har godkjent temperatur ved mottak.
• Sørger for at isen umiddelbart blir plassert i isdisk
• Lastemerke: I iskremdiskene finnes det i de fleste tilfeller en rød
vannrett strek. Man må ikke fylle iskrem over denne streken, noe som vil gi
produktene dårlig sirkulasjon  og smeltet vare.

Isansvarlig i butikk
Hver butikk oppfordres til å ha en egen isansvarlig. I mindre butikker kan dette naturlig være
butikksjefen og/eller eieren. Isansvarlig må ta eierskap for varegruppen iskrem i butikk og ha
ansvaret for denne. Vedkommende blir hovedkontaktpunkt mot K. Ekrheim og leverandør i
forbindelse med håndtering og leveranse av is. Isansvarlig må kjenne til nytt prisog betingelsessett på produktene.

Varebestilling
Is bestilles som en grossistvare på vanlig måte via terminal, web-shop eller pr. telefaks.
Våren 2013 ventes bestillingsopplegget ”NG-flyt” å bli tatt i bruk av KE.
Da følger ny informasjon om bestillingsrutiner.

Butikken:
• Er ansvarlig for å håndtere is fra varen er mottatt til varen er plassert i isdisk,
herunder sikre riktig temperatur på isen fra den mottas til den er kommet i isdisken.
• Bestiller iskrem via normal bestillingsrutine.
• Påser at isdisk regelmessig blir fylt, slik at det er godt varetrykk gjennom hele uken.
• Holder nå selv fokus på varegruppen ”is”.

Varetrykk

”En halvfull disk selger ikke is!”

• Sørg for å følge opp isbestillingene slik at det alltid er nok varer på lager til å opprettholde
varetrykk i isdisken. Se over disken daglig og etterfyll for å holde høyt varetykk.
• Følg opp at planogrammet/frysemalen blir fulgt og at det
er samsvar mellom plassering av labels og plassering
av produktene i disken.
• Dersom planogrammet ikke følges, er det lett for at enkelte
varianter forsvinner fra disken som igjen går ut
over omsetningen.
• Isdisken bør alltid ha en fyllingsgrad på minst 50%.
Utenom sesong bør bunnen bygges opp med kasser eller
liknende for å gi inntrykk av full disk til enhver tid.

Salgskonsulenten fra Hennig Olsen is
Salgskonsulenten vil regelmessig utføre kundebesøk, informere om kommende aktiviteter og hjelpe
til med å fremme salget i butikk. Henge opp plakater/materiell og sjekke prismerking.
Salgskonsulenten skal ikke gjøre varepåfylling i butikk, men bl.a. vedlikeholde planogram,
godkjenne brekkasje og hjelpe til slik at det blir et godt salgsmiljø i og rundt frysetorg.
Salgskonsulent er også ansvarlig for sesongdisker og kampanjedisker.

Reklamasjoner/kreditering
For reklamasjoner gjelder generelle retningslinjer fra KE. Isansvarlig i butikk må kontakte
KE´s servicekontor vedrørende reklamasjoner og kreditering.
Følgende generelle regler gjelder for kreditering av varer fra Hennig Olsen Is:
• Produkter som har gått ut på dato i butikk, krediteres ikke.
• Produkter som er utgått fra sortiment, krediteres ikke.
• Iskrem som smelter i isdisken som følge av feil ved isdisken (ikke brukerfeil), krediteres av
salgskonsulenten/HOI.
• Brekkasje på produkt eller emballasje tas opp med KE´s servicekontor.
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