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HVER DAG KJØRER FRED VALSTAD og kollegene hans brødvarer fra Bakehuset Nord-Norge til butikker over 
hele Finnmark. 303 dager i året kjører de Finnmarksvidda rundt – enten det er midnattssol eller 30 minus- 
grader, og sjelden eller aldri er de forsinket! Totalt kjører varebiler 363.600 kilometer for Bakehuset – bare i 
Finnmark. Dette tilsvarer nesten avstanden mellom jordkloden og månen – eller mer enn ni ganger rundt 
ekvator! Vi pleier å si at «verden er blitt mindre». Men i Nord-Norge er avstandene fortsatt store. Veldig store. 
Mange i Nord-Norge har i dag et stort utvalg å velge i, også når vi skal handle bakervarer. Vi finner mye som er 
søtt og godt. Vi finner et stort utvalg av halvstekte brød, laget i utlandet, som kan steike opp hjemme. Utvalg er 
bra, og selvsagt skal du unne deg det du har lyst på!

MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK oppnår du mer enn bare det du har lyst på. Du bidrar til å 
opprettholde en nordnorsk matkultur. Du bidrar til at det fortsatt skal finnes bakerier over hele landsdelen, og 
at alle i Nord-Norge her eneste dag kan nyte fersk brødmat – i en landsdel som fortsatt er veldig stor, selv om 
verden har blitt mindre. 

FRED KJØRER NESTEN HERFRA TIL MÅNEN
FOR AT NORDNORSKE KUNDER SKAL FÅ

FERSKE BRØDVARER HVER DAG

HER BOR VI

Nordlyset, eller Aurora Borealis, oppstår når ladde partikler 
fra sola treffer atmosfæren på jorda – og dette ses fra jorda 
som et blafrende lys. Kraftig aktivitet på sola kan skape sterkt 
nordlys tre til fire dager senere. Tradisjonelt har Canada, 
Island og til dels Alaska vært høyere profilert som reisemål for 
«nordlysturismen» enn Nord-Norge, men dette bildet endret 
seg dramatisk da BBC 7. september 2008 sendte programmet 
«Joanna Lumley in the Land of the Northern Lights», som viste 
skuespilleren Lumley på reise gjennom hele Nord-Norge på 
jakt etter nordlyset. Seks millioner briter så programmet da 
det ble vist første gang, og nordlyset ble raskt en enda større 
turistmagnet enn midnattssola.


