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Glutenfri
Vi er bagere

Med Kohberg kan du servere glutenfrit brød, som smagsmæssigt er på højde med 
konventionelle brød. Brødene er bagt på et af Europas bedste glutenfrie bagerier, 

der garanterer glutenfrie alternativer, alle trygt kan spise.
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Hvordan håndterer du Kohberg GlutenFRI?
    Brødene skal altid varmes i bageposen og serveres på en separat buffet

      Brødknive, skærebrætter, brødristere og brødkasser skal udelukkende bruges til glutenfrie  

brød og skal vaskes grundigt, hvis de har været brugt til andet brød

    Brødkurve, der bruges til glutenfrie brød, må ikke tidligere have været brugt til almindeligt brød

    Håndteringen af glutenfrie brød bør være en del af egenkontrol

Gluten-, hvede-  
og laktosefri
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Kohberg GlutenFRI

Et trygt alternativ
Med GlutenFRI-serien har vi lagt vægt på, at du med få varianter 
har mange forskellige serveringsmuligheder – hvad enten det  
er til morgen, frokost, aften eller blot et let mellemmåltid. Servér 
for eksempel GlutenFRI Kernebrød eller GlutenFri Flerkornsbrød  
til din morgen- eller frokostbuffet, eller lad fantasien bestemme. 
Du kan også glæde dine gæster med et lækkert mellemmåltid  
og servere en smagfuld GlutenFRI Flerkornssandwich.
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Glutenfri  Frost 

GlutenFRI Flerkornssandwich
Varenr. 10000211

Lav en lækker sandwich med et lyst og samtidig 
groft sandwichbrød, der både er gluten-,  
hvede- og laktosefrit. Brødet er bagt med rismel, 
fuldkornsmajsmel og masser af frø og kerner 
såsom hørfrø, hirsefrø, birkes, solsikkekerner, 
chia og quinoa, og så er det pakket i praktiske 
2-stykspak ninger. Så får man altid den bedste 
smagsoplevelse og samtidigt reduceres madspild.

Bagevejledning:
Optøs cirka 1 time ved stuetemperatur før  
servering.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
60 g

Stk. pr. kolli
30

Skivestørrelse
11,5 x 12 cm

2 skiver

Glutenfri Hvedefri LaktosefriTø og 
servér

GlutenFRI Kernebrød i bagepose
Varenr. 10000213

Servér et mildt, kernerigt og velsmagende brød, 
der er fri for gluten, hvede og laktose. Vi har 
fyldt brødet med synlige solsikkekerner og  
hørfrø og drysset med hele græskarkerner. 
Brødet har en mild smag og god konsistens, 
der kommer meget tæt på traditionelt rugbrød. 
GlutenFRI Kernebrød er i bagepose, så du altid er 
sikret et frisk brød.

Bagevejledning:
Optøs i 4 timer ved stuetemperatur. 
Bages i bagepose i 30 minutter ved 100 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
450 g

Stk. pr. kolli
10

Brødstørrelse
5 x 11  

x 16 cm

Glutenfri Hvedefri Laktosefri

GlutenFRI Flerkornsbrød i bagepose
Varenr. 10000479

Servér et blødt, lyst og kernerigt brød, der har 
en dejlig mild smag, som gør det velegnet til de 
fleste server inger såvel som buffeten. Glutenfri 
Flerkorns brød er bagt med rismel, solsikkekerner, 
hørfrø, hirsefrø og quinoa. Brødet er helt fri for 
gluten, hvede og laktose og kommer i en  
bagepose, så du undgår krydskontamination.

Bagevejledning:
Optøs 4 timer ved stuetemperatur. 
Bages i bagepose 15 minutter ved 100°C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
535 g

Stk. pr. kolli
4

Brødstørrelse
10 x 13
x 16 cm

Glutenfri Hvedefri Laktosefri




