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WILD, NATURAL FLAVORS. 

FUNCTIONAL, PREBIOTIC 

AND SUGAR FREE PRODUCTS! 

NATURLIGE FARGER 
VITAMINER & MINERALER 

UTEN TILSATT SUKKER 
NATURLIG SØTNING 

PREBIOTISK KOSTFIBER 
BEDRE FOR TARMEN 

FRA PRISBELØNTE FLASKER TIL PORSJONSPAKNINGER 

Et bedre valg  

for miljøet 
 

 

ET SMARTERE VALG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UTEN-GMO 
SLIK NATUREN LAGET DEN 

UTEN GLUTEN 
DIABETES & CØLIACI  

LAV-KARBO 
PASSER FOR DIETTER 

LETT VEKT & ENKEL Å TILBEREDE. ET PRAKTISK KONSEPT 

Laget med superfrukter  

fra regnskogen i Amazonas 
 

TILGJENGELIG I DOY-PAK OG PORSJONSPAKNING 

Med superfrukter fra 

regnskogen i Amazonas 
 

✓ 120 g pose* for 10 L ferdig drikke. 

✓ 3 g single porsjonspakning** (200-250 ml,) i eske med 28. 

✓ 1 000 g pose for drikkeautomater 

✓ 5-25 kg kartong – bulk (lisensiert pakking) 

ER FUNKSJONELL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



  

DOY-PAK, PORSJONSPAKNING, TABLETTER 

To gode 

Sukkererstatninger
 

✓ JustSweet Original (til venstre) passer til alt hvor 

bruker sukker, men; 

✓ Premium JustSweet er det vi foretrekker å 

bruke når vi søter kaffe og sjokolade. 

JustSweet er motstandsdyktig mot syre og varme. Kan 

brukes til baking og søtning av syltetøy og fruktjuicer. 

Vær oppmerksom på at søtstoffet er synergistisk, så 

sødmen kan øke i løpet av de første 24 timene. 

FOR FORBRUKERE OG MATPRODUSENTER 

Fleksibel på emballasje 
 

✓ Original i 100 g og Premium i 60 g poser (Doy-Pak med «zip-lock»). 

✓ Premium i en eske som inneholder 50 stk serveringsposer. 

✓ 120 stkx 6 g Premium I en tablett dispenser (ikke tilsatt polyoler eller laktose). 

✓ 1 000 g pose med zip-lock for restauranter. 

✓ 5-25 kg kartong – bulk for næringsmiddelindustri. 

 



EN NY OPPLEVELSE 

Søte drømmer 
er laget av dette 

Fruity'n Sweet er prebiotisk med et lav-kalori søtningsmiddel 

og smaker som om det er med sukker, men det er det ikke! 

Vi skapte en drikkeopplevelse  
for deg og din familie 

DOY-PAK OG PORSJONSPAKNING 

Eksotisk og 

tradisjonell 
 

Fruity’n Sweet er en linje med prebiotiske 
sukkerfrie drikkevarer. Noen vil si sunnere enn 

vanlig fruktjuice. Fruity’n Sweet har ikke tilsatt 
sukker, og har det de fleste andre drikkevarer ikke 

har; prebiotisk kostfiber og bare 1 kcal per 100 ml. 

✓ Doy-Pak 120 g for 10-12 liter drikke. 

✓ 28 porsjonspakninger i eske. 

I Fruity’n Sweet-serien er det mange både tradisjonelle 

og eksotiske smaker. Informasjon om tilgjengelige 

smaker er tilgjengelig på www.fruitynsweet.com  



 

Den nye generasjonen 

«Bra for deg» produkter 

Det smaker sukker, men er ikke! 
En naturlig prebiotisk søtning 

EKSOTISKE OG TRADISJONELLE SMAKER ER DET VI TILBYR 

Hvilken er din favoritt?  
 

I Fruity’n Sweet drink-linjen har vi mange populære, men også “nye”, ukjente smaker. Det de alle har til 
felles er at de er fri for tilsatt sukker, er med prebiotisk kostfiber og har bare 1 kcal per 100 ml.  

 

✓ Appelsin - Nesten som du kjenner det, men uten sukker og mye sunn kostfiber. 

✓ Kalk - Hvis du kjøper kalk i supermarkedet, for å lage en juice, vil du se at dette er 

kostnadseffektivt og mindre arbeid. 

✓ Yerba Mate - også kalt; Chá Mate. En ristet versjon smaksatt med kalk, fersken eller eple! 

✓ Eple - Problemet med vanlig eplejuice er at den smaker godt og er full av sukker. 

✓ Sea Buckthorn - Eksotisk på det amerikanske kontinentet, men vokser vilt i Nord-Europa og Asia. 

✓ Svart te med ingefær og mango - Søt og interessant ... 

✓ Mango - En populær juice, men i mange land, kanskje dyr. 

✓ Abacaxi - En søt ananas fra Brasil 

✓ Pitanga - Noen sier at det kan fjerne ansamling av overflødig fett i kroppen og flate magen. 

✓ Jaboticaba - Inneholder ingredienser som anses som gunstige for kroppen.  

For mer informasjon om Fruity’n Sweet; besøk vår hjemmeside; www.fruitynsweet.com 

NATURLIGE FARGER 
VITAMINER & MINERALER 

UTEN TILSATT SUKKER 
NATURLIG SØTNING 

PREBIOTISK KOSTFIBER 
BEDRE FOR TARMEN 

UTEN GMO 
SLIK NATUREN LAGET DEN 

UTEN GLUTEN 
DIABETES & CØLIACI SAFE 

LAVKARBO 
PASSER FOR DIETTER 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAT IV ITY  

TAKES courage 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTANT SMAKSSIRUP FOR KAFFE, MELK & SMOOTHIES… 

Kreativitet krever mot 
 

Samme, eller kanskje bedre smak enn du allerede har i 
smaksatte sirupflasker. Våre pulver siruper er sukkerfrie og 
mer miljøvennlige, nå som vi har eliminert plastflasken og 
plastkorken. Vi har også redusert vekten med 90% 

• Leveres i esker med 50 porsjonsposer. 

Mer informasjon finnes på www.sorze4.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UANSETT TYPE MELK ELLER VANN, DET ER EN…  

Prebiotisk sukker-fri 

sjokoladedrikk 
 

Claudia Münchs deilige sjokoladeblanding med høyt 

kakaoinnhold, selvfølgelig uten sukker og kunstig 

søtning. Er uten polyoler (sukkeralkoholer). 

Kan blandes med alle typer melk. Plantebasert melk 

(Vegansk) vil også fungere godt med denne 

fantastiske sjokoladeblandingen. 

✓ 120g Doy-Pak med zip-lock. 

✓ For 40 porsjoner á 100 ml. 

✓ Kun 46 kcal/100 ml hvis brukt i melk. 

MED HVILKEN SOM HELST MELK. DET ER EN…  

Prebiotisk sukker-fri 

Chantilly base 
 

Kan blandes med alle typer melk. Plantebasert melk 

(vegansk) fungerer også bra med denne Chantilly-

basen. Naturlig søtningsmiddel; JustSweet. 

Kan blandes med alle typer melk. Vegansk melk vil også 

fungere godt med denne Chantilly-basen. 

✓ 75 g Doy-Pak with zip-lock. 

✓ For 1 liter Chantilly Cream. 

✓ Hvilken som helst melk. 

✓ Kun 46 kcal/100 ml (med skummet melk). 

UTEN GMO 
SLIK NATUREN LAGDE DET 

UTEN GLUTEN 
FOR DEN SOM ER SENSITIV 

PREBIOTISK KOSTFIBER 
BEDRE FOR TARMEN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

UTEN GMO 
SLIK NATUREN LAGDE DET 

UTEN GLUTEN 
FOR DEN SOM ER SENSITIV 

REDUSERT SALT 
DET ER BEDRE FOR DEG 

ENDA ET “BEDRE FOR DEG” PRODUKT…  

Glutenfri Soyasaus 
 

37% mindre salt 
Når vi senket saltinnholdet, erstattet vi det ikke med sukker, slik mange gjør. Vi 

erstattet den med mer soya. 1 g pulver blir 4,5g soyasaus når du blander det med 

vann, men hvis du vil krydre maten, kan du bruke den som den er.  

Utviklet fra en tradisjonell oppskrift på en asiatisk restaurantkjede som kan bruke 

en bedre løsning for lager og logistikk og bedre holdbarhet. 

✓ Tilgjengelig i 120g Doy-Pak med zip-lock (540 g soyasaus). 

✓ Tilgjengelig i eske med 50 x 1 g pose (225 g soyasaus). 

✓ Inneholder mer soya, mindre salt, mer smak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vi er Norges største  
leverandør av instant kaffe 

FRA VERDENS STØRSTE PRODUKSJONSANLEGG FOR INSTANT KAFFE…  

100% brasiliansk – Det er en Claudia Münch® Brasileiro 
 

Typen, smaken og emballasjen du ønsker … 
For forbrukeremballasje, eller som bilk, det sies at vi har den mest konkurransedyktige prisen, i forhold til kvalitet. Vi leverer 

kaffe til en av Norges største matprodusenter som lager is kaffe, som selger nærmere 20 enheter per nordmann i løpet av 

et år. En markedsandel på 90% i konkurranse med selskaper som Nescafé®, Illy®, Starbucks® og Mønster® og lokale 

produsenter*. 

Vi har solgt vår kaffe, ikke bare i Norge, men også til land som; Sverige, Hellas, Tyrkia, Sveits, Saudi-Arabia, Spania og andre. 

For en av verdens største kaffeselskaper lager vi en populære 3-i-1, med non-dairy krem, sukker og søtningsmiddel (Claudia 

Münch JustSweet Premium). 

✓ Fra 100% Arabica til 100% Robusta (Connilon). Blandingen du foretrekker, til en pris du vil elske. 

✓ Frysetørket, agglomerert eller spraytørket. 

✓ Esker med porsjonspakninger. 100% kaffe eller 3-i-1 kaffedrikk. 

✓ 100 g Doy-Pak med zip-lock. 

✓ 50g og 100g bokser (“tin”). 
✓ 50 g, 100 g og 200 g glass glass.  

 
* Noen av de nevnte merkene er ikke lenger tilgjengelige i det norske markedet på grunn av lite salg. 

 



 
 

  

Norges største 
forhandler av grønne 

kaffebønner 

FRA LAGER I TRONDHEIM 

Spesialist på 

brasiliansk og colombiansk kaffe 

 

Fra det spesielle til det ordinære 

Fra det mest eksklusive du kan finne i kaffeverdenen, til det mer vanlige. Det vi selger mest av er spesialitetskaffe med en 

score (SCA) på 82 til 86. Fra Jacu Bird og Gesha, til den typen kaffetypen som er foretrukket for volumsalg. Kaffe til alt fra 

Michelin-restauranter, kaffebarer, kaffeautomater og supermarkeder. 

Vi spesialiserer oss også i mindre kaffesekker, av helsemessige årsaker, og fordi det er lovpålagt (i Norge) at 

arbeidere ikke skal løfte mer enn 25 kg. Vi er ikke helt der, fordi kundene våre vil ha ikke mindre enn 30 kg 

kaffesekker og vi lar selvsagt kunden få rett. 

✓ Brasilianske kaffebønner selges i 30 og 60 kg jutesekker. 

✓ Colombianske kaffebønner selges i 35 og 70 kg jutesekker. 

✓ Luksuskaffe som Jacu Bird og Gesha selges i mindre emballasje.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brasiliansk eddik,  
chili og syltetøy 

Açaí Eddik 
Tilbehør - Økologisk 

Inneholder: 250 ml 

Acerola Eddik 
Tilbehør - Økologisk 

Inneholder: 250 ml 

Guava Eddik 
Tilbehør - Økologisk 

Inneholder: 250 ml 

Ubá Mango Eddik 
Tilbehør - Økologisk 

Inneholder: 250 ml 



 

 
 
 

  

Açaí fruit 
og Cachaça 

Økologisk syltetøy 

Inneholder: 200 ml

Acerola 
og Guarana 

Økologisk syltetøy 

Inneholder: 200 ml 

Guava og 
Cumari Chili 

Økologisk syltetøy 

Inneholder: 200 ml 

Ubá Mango og 
Fava Tonka 

Økologisk syltetøy 

Inneholder: 200 ml 

Jiquitaia Baniwa  
Chili og Açaí 

Hot Sauce - Økologisk 

Contains: 50 ml 

Murupi Chili og 
Acerola 

Hot Sauce – Økologisk 

Contains: 50 ml 

Bode Chili og 
Guava 

Hot Sauce – Økologisk 

Contains: 50 ml 

Fidalga Chili og 
Ubá Mango 

Hot Sauce - Økologisk 

Contains: 50 ml 

VEGAN 
HVIS DET ER HVA DU VIL HA 

UTEN GMO 
SLIK NATUREN LAGDE DET 

UTEN GLUTEN 
FOR DEN SOM ER SENSITIV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PÅ URFOLKSPRÅKET TUPI: MANI = CASSAVA, TAPI = BRØD OG OCA = HUS. 

En del av det brasilianske kjøkkenet 
 

Tapioca (GLUTENFRIE) "pannekaker" ble først laget av den brasilianske urbefolkningen for lenge siden... Antagelig for 

mer enn 1000 år siden. 

Det tok ikke lang tid før portugiserne oppdaget denne delikatessen da de koloniserte landet på 1500-tallet, som i dag 

kalles Brasil. Tapioca ble adoptert som en «brorskapskifte» og i dag er tapioca en del av det brasilianske kjøkkenet. 

Mani Tapioca®, 100% hydrolysert kassavastivelse er original og velsmakende. Det har ingen tilsatte konserveringsmidler 

eller stabilisatorer. Produktet er helt naturlig! Et flott alternativ for de som ønsker et glutenfritt, laktosefri og saltfritt 

balansert kosthold. 

✓ 500 g Doy-Pak 

VEGAN 
HVIS DET ER HVA DU VIL HA 

UTEN GMO 
SLIK NATUREN LAGDE DET 

UTEN GLUTEN 
FOR DEN SOM ER SENSITIV 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

NON-STICK STEKEOLJE MED HØYT RØYK-PUNKT 

Clearly Canola 
 

Nyt kvaliteten og smaken av Clearly Canola 

kokespray mens du steker, baker og griller. Helt 

uten smør, margarin, matolje og fett. 

Med Clearly Canola unngår du at maten setter seg 

fast i stekepannen. 

CANADISK OG MINNESOTA VILLRIS 

Grey Owl - Villris 
 

Villris er en etterspurt delikatesse som brukes til 

supper, kjøtt, fisk og fugl. Risen var et nærings-

tilskudd for de innfødte i Nord-Amerika, i 

områdene rundt det som kalles "Great Lakes". 

Produktet er kjøpt fra "indianere", de innfødte i 

denne regionen, og det høstes av dem, når de 

padler ut med kanoer på de store innsjøene. 

SER UT SOM BELGISKE VAFLER, MEN ER IKKE… 

American vaffelmiks 
 

Vi hevder at dette er verdens beste vaffelblanding. 

Med malt og vanilje. En deilig duft, og en unik 

smak. Dette produktet selges utelukkende til HORECA-

kunder. Dessverre har vi foreløpig ingen 

forbrukeremballasje, men hvis det er etterspørsel, er det 

mulig. 

MILLENNIALER SAMMENLIGNER PRISER I BUTIKKENE OG DE ØNSKER 

Maksimal komfort 
 

Millennials affinitet for teknologi forandrer detaljhandelen. Med produktinformasjon, anmeldelser og 

prissammenligning på mobiltelefonene, vender Millennials seg til merker som kan tilby maksimal 

komfort til lavest mulig pris. 57% AV MILLENIALER Sammenligner priser i butikkene* 

Instantproduktene våre gir maksimal komfort til lavest mulig pris når det gjelder drikkevarer og annet. 

Lav vekt og volum. Lett å ta med hjem! 

* Kilde: AIMIA Inc. “Born this Way: US Millennial Loyalty Survey” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vitalinti Super foods 

CEREALS FRA ANDESFJELLENE IN PERU 

Frokost, eller en rask lunch 
 

En veldig enkel måte å lage en rask frokost eller lunsj på. Et kornprodukt som 

kommer i flere smaker. Bare tilsett varmt vann eller varm melk for å lage en 

havregryngrøt. Skje er inkludert i boksen. 

✓ Wild berries - Blåbær, Physalis, tranebær og Acai. 

✓ Energy boost– Maca og Chia. 

✓ Chocoberry - Kakao og cranberries. 

✓ Mocaccino – Cocoa, Coffee and cranberries. 

 

En boks inneholder 55 g naturlige ingredienser. 

TRADISJONELL MAT FRA ANDESFJELLENE I PERU 

En del av middagstallerkenen 
 

Disse produktene har samme smak, kultur og peruansk lidenskap som ble 

høstet på inka-tiden. Akkurat som denne maten var unik i sin tid, er dette et 

deilig quinoa-måltid som er klar til å bli spist på en måte som selv inkaene ville 

reise i tide for å få en smak av. 

✓ Quinoa med oliven 

✓ Quinoa med ris 

✓ Quinoa veggie. 

✓ Quinoa med karri. 

 

En ekse inneholder 250 g naturlige ingredienser. 2,5 porsjon. 



 
 
 
 
 
 
 

  

EN DEFINISJONSSAK 

Hva er naturlig? 
 

"Naturlig" indikerer at et produkt er sunnere og tryggere, men det handler ikke 
bare om hva som er i produktet. Det handler mer om hva som IKKE er i  
produktet! 

Claudia Münch® JustSweet™ ble laget som et naturlig søtningsmiddel for sorze4s 
funksjonelle drikke; “Amazon Secret”, i dag Norges største drikkevaremerke i 
sosiale mediekanaler, og på topp 30-listen for de mest populære norske merkene 
på Facebook® - Amazon Secret ble lansert i 7-Eleven i Norge. 

Produktene våre ble laget for å bli elsket av deg! 

® 

Master of Science, ernæring, overvekt og spiseforstyrrelser 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact us 
CONTACT@SORZE4.COM – WWW.SORZE4.COM  

sorze4 AS (Inc.) - Head quarters 

Jarleveien 8A 

7041 Trondheim 

Norway 

Telephone: +47 72 55 66 00 

Whatsapp: +4799454313 

Brazil (sorze4 offices) 

Email: contact@sorze4.com 

Production Varginha: 

Newco Functional Products 

Av. Otto Salgado, 950 

Varginha-MG CEP 37066-440 

Telephone: +55 35 3214-9182 

Whatsapp: +55 35 98823-2139 

Director of sales Brazil: 

Mr. Mario Melendez 

Goiania, Goias 

Telephone: +55 62 9989-8202 

Email: mario@sorze4.com 

Sorze4 Rio de Janeiro: 

Telephone: +55 21 4042-6310 

Email: claudia@sorze4.com 

Balkan Peninsula (Master distributor) 

Universal Commerce Ljubljana, d.o.o. 

Novo Polje c. IV/1 

1260 Ljubljana, Slovenia 

Telephone: +386 1 529 20 60 

Whatsapp: +386 41 610 863 

USA (Sales office) 

Trans Continental Products 

Minneapolis, Minnesota 55391, USA 

Telephone: +1-952-476-8110 


