
Vi er bagere Brødsortiment 2019

Grødbrød

Vores Grødbrødserie er bagt med havregrød som nøgleingrediens.  
Det giver en unik og lækker tekstur, masser af smag, og så holder brødene  

sig friske og saftige i længere tid. Velegnede til alle måltider.



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
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Grødbrød  Frost

Økologisk Grødburgerbolle
Varenr. 10000415

En velsmagende Økologisk Grødburgerbolle bagt 
på en unik økologisk havregrød, der giver en  
lækker smag og en helt særlig tekstur. 
Vi har bagt burgerbollen ganske kort ved høje 
temperaturer, hvilket giver en flot skorpe og en 
blød krumme.

Bagevejledning:
Kan anvendes som tø, og servér.  
Optøs ved stuetemperatur i cirka 1 time og kan 
med fordel lunes 2-3 minutter i ovn ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
90 g

Stk. pr. kolli
45

Brødstørrelse
Ø 11 cm
H 4 cm

Tø og 
servér

Skåret

Rustikke Grødstykker i mixkasse
Varenr. 10000308

Med en mixkasse af Rustikke Grødstykker er der 
noget for enhver smag. Mixkassen består af tre 
forskellige lækre varianter: 
Rustikke Grødstykker Mysli 
Rustikke Grødstykker Rug 
Rustikke Grødstykker Havre 
Fælles for dem alle er, at de er baseret på grød, 
der giver en dejlig saftig krumme.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning.  
Bages cirka 5-8 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
85 g

Stk. pr. kolli
45

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
cirka  4,5 x 7  

x 9 cm

Grødsandwich
Varenr. 10000319

Vi har bagt et luftigt sandwichstykke med 23 % 
grød samt velsmagende hørfrø og solsikkekerner. 
Toppen har vi drysset med durumhvedemel. 
Brødet er skåret for lettere anvendelse og kan 
med fordel klapristes for maksimal smag. Grød 
er med til, at brødet holder sig frisk og lækkert i 
længere tid.  

Bagevejledning:
Brødet kan anvendes som tø, og servér.
Optøs ved stuetemperatur i cirka 1 time og kan 
med fordel lunes 2-3 minutter i ovn ved 180 °C 
eller klapristes.
Direkte fra frost anbefales ikke. 

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
48

Brødstørrelse
2,5 x 16 
 x 8 cm

Tø og 
servér

Skåret
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Grødbrød  Frisk

Grødbrødsfamilien har  
også et økologisk medlem. 
Sæt Økologisk Grødburger 

på menuen, og giv både dine 
gæster den gode smag og den 

gode historie.

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

Grødsandwich
Varenr. 10000569

Grødsandwich er superlækre og saftige  
sandwichstykker med en madpakkevenlig form. 
Vi har bagt dem med hørfrø, solsikkekerner og 
hele 26 % grød baseret på havregryn. Grøden 
giver både saftighed og en skøn smag. Perfekt til 
en lækker sandwich, både direkte fra posen eller 
opvarmet i ovnen eller klapristeren.

Vægt pr. stk.
cirka 53 g

Poser pr. kolli
6

Brødstørrelse
3 x 9

x 9 cm
6 styk

Nyhed!




