
Vi er bagere Brødsortiment 2019

Boller

Vil du forkæle dine gæster med lækre boller, der smager som  
hjemmebagte, så bager vi for dig. Vi har et stort sortiment af boller,  

bagt med passion og godt håndværk.



Bagt med kærlighed

Vegansk brød til  
din grønne menu
Danskerne efterspørger i stigende grad mindre kød 
og mere grønt. De vil have grønne alternativer til de 
traditionelle serveringer. Det stiller nye krav til din 
menu. Hos Kohberg bakker vi dig op med et stort 
udvalg af velbagte veganske brød, så du kan være 
på forkant med dine kunders ønsker og behov. 

Vegansk servering
Slip kreativiteten løs og 

prøv dig frem med lækre 
veganske udgaver af det 

klassiske smørrebrød
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Vegansk – mærket med garanti  
Kohberg er godkendt af Dansk Vegetarisk Forening. Vi har gjort 
det nemt og trygt for dig at vælge det veganske alternativ til  
dine serveringer, da alle vores veganske brød er tydeligt mærket 
med det veganske mærke. Vegansk - er brød, der er 100 % fri for 
animalske produkter.  

Ve
ga
ns
k
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Boller  Frisk

Der er ikke så meget hokus 
 pokus. Bare godt håndværk  

og rigtigt gode råvarer.

Yoghurtboller
Varenr. 10000257

Vores bagere har gjort sig umage for at ramme 
den helt rigtige velsmagende kombination af det 
søde, det bløde og det friske. De lette og luftige 
Yoghurtboller er perfekte at servere til  
eftermiddagsteen, på morgenbordet eller som  
et lille mellemmåltid. Smagen af hygge!

Vægt pr. stk.
cirka 61 g

Poser pr.kolli
6 

Brødstørrelse
Ø 9 cm  
H 5 cm
8 styk

Grødboller
Varenr. 10000290

Fyld brødkurven med de lækre Grødboller.  
Vores bagere har ladet sig inspirere af en god 
gammel bagetradition. De har udviklet disse  
superbløde og saftige boller, bagt med hele  
45 % grød baseret på havregryn, solsikkekerner 
og hørfrø. En smag dine gæster godt kan glæde 
sig til.

Vægt pr. stk.
75 g

Poser pr.kolli
6

Brødstørrelse
Ø 10 cm
H 8 cm
6 styk
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Boller  Frisk

Rugmild Boller
Varenr. 10675000 

Vores bagere har bagt den perfekte bolle til din 
servering. Rugmild Boller har en dejlig mild smag 
og er helt uden hele kerner, men med et højt 
indhold af fuldkorn. Bollerne er mættende og et 
godt alternativ til en lys bolle eller rugbrød. 

Vægt pr. stk.
62,5 g

Poser pr.kolli
6 

Brødstørrelse
Ø 9,3 cm  
H 4,6 cm

8 styk

Solskinsboller
Varenr. 10000317

Vores bagere inviterede danskerne til at dele 
deres bedste opskrifter på boller. Vinderen blev 
Jannes opskrift på Solskinsboller. Bollerne er 
bagt med solsikkekerner, hørfrø og friske  
gulerødder og tilsat Jannes hemmelige  
ingrediens: gurkemeje. En smag dine gæster  
vil forbinde med hygge og hjemmebag.

Vægt pr. stk.
65 g

Poser pr.kolli
5

Brødstørrelse
Ø 8 cm  

H 7,5 cm
6 styk

Jannes opskrift på  
solskinsboller kunne vi ikke  

stå for. Nu bager vi dem hver 
dag til hele Danmark.
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Boller  Frisk Smager som hjemmebag

 Sæt friske boller  
på menuen
Friskbagte boller er indbegrebet af hygge for såvel 
store som små. Vi bager dem i mange forskellige  
varianter, altid med den gode smag som fællesnævner. 
Friske, bløde og lækre. Prøv dig frem, og find dine egne 
favoritter i sortimentet.  
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Boller  Frisk

Krydderboller
Varenr. 14471001

De lyse og luftige Krydderboller er en ægte 
klassiker. De er bagt på hvedemel, og som et  
ekstra pift har vi tilsat et strejf af kardemomme. 

Vægt pr. stk.
cirka 58 g

Poser pr.kolli
4

Proteinboller
Varenr. 10000568

Vores bagere har bagt disse saftige Proteinboller 
med ekstra protein og fiber, der kan bidrage til at 
holde en fornuftig energifordeling i løbet af  
dagen. Med hør- og chiafrø og gryn fra rug og 
byg. Så lækre, at de kan spises uden tilbehør som 
et lille mellemmåltid.

Vægt pr. stk.
75 g

Poser pr.kolli
10 

Brødstørrelse
7 x 6,5  
x 4 cm
6 styk

Rugbrødsboller
Varenr. 10672000 

Sæt et fad på bordet med de lækre og mættende 
Rugbrødsboller med fuldkorn og et lavt  
fedtindhold. Vores bagere har brugt dansk  
rugmel og rugkerner, der giver et godt bid og  
en skøn smag. De er bløde og lækre – et rigtig 
godt alternativ til rugbrød.

Vægt pr. stk.
62,5 g

Poser pr.kolli
6

Brødstørrelse
Ø 9 cm  
H 5 cm
8 styk

Brødstørrelse
Ø 9  cm
H 5 cm
12 styk

Nyhed!




