Vi er bagere

Brødsortiment 2019

Mad- &
franskbrød

De klassiske, de økologiske, de grove og de rustikke. Hos os får du et
bredt udvalg af lækre mad- & franskbrød, så du kan forkæle dine gæster
til alle dagens 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

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.

Mad- & franskbrød

Frost

Stenovnsbagt Lyst Buffetbrød
Varenr. 18781000
Servér et lyst, italienskinspireret buffetbrød, som
er bagt med hvedemel og hvedesurdej. Det har
en lækker sprød og rustik skorpe.

Brødstørrelse
6 x 17
x 25 cm

Vægt pr. stk.
550 g

Stk. pr. kolli
12

Stenovnsbagt

Bagt
med
surdej

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i cirka 30-60 minutter.
Bages i cirka 25 minutter ved 175 °C
i varmluftovn.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Stenovnsbagt Mørkt Buffetbrød
Varenr. 18787000
Servér det italienskinspirerede, stenovnsbagte
buffetbrød, der er rustikt, sprødt og luftigt. Bagt
med gode råvarer som hvedemel, rugmel og
hvedesurdej og tilsat bygmalt og hørfrø.

Brødstørrelse
6 x 17
x 25 cm

Vægt pr. stk.
550 g

Stk. pr. kolli
12

Stenovnsbagt

Bagt
med
surdej

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i cirka 30-60 minutter.
Bages i cirka 25 minutter ved 175 °C
i varmluftovn.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Hos Kohberg bager vi stort set,
som du gør i dit eget køkken,
bare i lidt større skala.
Vi er 80 bagere, som hver dag
bager for dig.
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Mad- & franskbrød

Frost

Baguette
Varenr. 18895000
Forkæl gæsterne med en klassisk baguette, der
har et utal af anvendelsesmuligheder – kun
fantasien sætter grænser. Baguetten er bagt
med hvedemel og hvedesurdej for en luftig
krumme og en lækker sprød skorpe.

Brødstørrelse
5 x 6,5
x 56 cm

Vægt pr. stk.
280 g

Stk. pr. kolli
30

Bagevejledning:

Bages direkte fra frost cirka 14 minutter
ved 200 °C i varmluftovn.

Bagt
med
surdej

Stenovnsbagt Flute
Varenr. 18905000
Stenovnsbagte flutes er velsmagende, rustikke
flutes med let varierende udseende og drysset
med mel. De er bagt med hvedemel, rugmel og
hvedesurdej og tilsat bygmaltekstrakt. En luftig
krumme og lidt sej skorpe giver et lækkert bid.
De har flere anvendelsesmuligheder, hvor kun
fantasien sætter grænser.

Brødstørrelse
5x9
x 46 cm

Vægt pr. stk.
340 g

Stk. pr. kolli
25

Stenovnsbagt

Bagt
med
surdej

Vægt pr. stk.
550 g

Stk. pr. kolli
16

Stenovnsbagt

Bagt
med
surdej

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i 30-60 minutter.
Bages cirka 15 minutter ved 180 °C
i varmluftovn.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Stenovnsbagt Parisienne
Varenr. 18893000
Servér Stenovnsbagt Parisienne. En stor rustik
baguette som er bagt med hvedemel og hvede
surdej. Den har en let og luftig krumme samt en
lækker sprød skorpe.

Brødstørrelse
6 x 11
x 53 cm

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i cirka 30-60 minutter.
Bages i cirka 21 minutter ved 175 °C
i varmluftovn.
Direkte fra frost anbefales ikke.
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Mad- & franskbrød
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Rustikt Chiabrød
Varenr. 10000103
Rustikt Chiabrød er et mørkt kerneholdigt brød,
der præsenterer sig godt på buffetten.
Vi har bagt det på rugsurdej og tilsat lækre
ingredienser som chiafrø, solsikkekerner,
hørfrø, malt og kakao. En karakteristisk, mørk
og intens smag.

Brødstørrelse
9,5 x 13
x 29,5 cm

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.
Bagt
med
surdej

Rustikt Græskarbrød
Varenr. 10000105
Et groft græskarbrød drysset med lækre
græskarkerner. Vi har bagt brødet på surdej
og tilsat specielt udvalgte ingredienser som
græskarmel og solsikkekerner. Lyst, sprødt og
luftigt buffetbrød.

Brødstørrelse
9,5 x 15
x 30,5 cm

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej

Rustikt Majsbrød
Varenr. 10000101
Kræs for smagsløgene med dette lyse og lækre
buffetbrød. Vi har bagt det på surdej og tilsat
halvsigtet rugmel. Det giver et smagfuldt
majsbrød, der er perfekt til buffeten.

Brødstørrelse
9,5 x 13
x 29,5 cm

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej
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Mad- & franskbrød

Frost

Godt brød tager tid. Lad
os bage det for dig, så du kan
bruge tiden på noget andet.

Groft Frokostbrød
Varenr. 18220002
Forkæl med et lunt og rustikt brød, der ser
hjemmelavet ud, til frokost. Vi har bagt
frokostbrødet på hvedemel og tilsat lækre
ingredienser som yoghurt, rugsigtemel,
solsikkekerner og hørfrø. Til sidst har vi
drysset med klemte rugkerner for at give
den bedste smagsoplevelse.

Brødstørrelse
6,6 x 12
x 31 cm

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
7

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages cirka 10-12 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.
Bagt
med
surdej

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 serveringer såvel som buffeten. Glutenfri
Flerkornsbrød 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.

Brødstørrelse
10 x 13
x 16 cm

Vægt pr. stk.
535 g

Stk. pr. kolli
4

Glutenfri

Hvedefri

Laktosefri

Bagevejledning:

Optøs 4 timer ved stuetemperatur.
Bages i bagepose 15 minutter ved 100°C.
Direkte fra frost anbefales ikke.
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Mad- & franskbrød
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Økologisk Kernefranskbrød
Varenr. 18237100
Skær en skive af vores Økologisk
Kernefranskbrød, og servér et fiberholdigt og
mørkt franskbrød. Vi har bagt brødet på hvede-,
rug- og fuldkornshvedemel og tilsat knækkede
hvedekerner, solsikkekerner og hørfrø.
Groft, sprødt og luftigt.

Brødstørrelse
8 x 12
x 20,2 cm

Vægt pr. stk.
585 g

Stk. pr. kolli
9

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages cirka 12 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Økologisk Formfranskbrød
Varenr. 10000104
Servér vores lækre formfranskbrød, der passer til
næsten enhver anledning. Brødet er en klassiker,
og vi har bagt det på økologisk hvedemel.

Brødstørrelse
10,5 x 9,5
x 26,5 cm

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej

Går du op i økologi?
Find masser af ny inspiration
til dine økologiske serveringer
på kohberg.com.
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Slip din kreativitet løs

Uendelige muligheder
for spændende
serveringer
Vi har bagt et stort udvalg af velsmagende
mad- og franskbrød, så du har flere at vælge
imellem til din perfekte menu.
Her er Økologisk Kernefranskbrød basen
i en fristende sandwich med lækker fyld.
Hvad er din næste kreation?

Forkæl gæsterne
med en trendy
sandwich
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Formfranskbrød
Varenr. 18203004
Servér et lækkert og helt klassisk
formfranskbrød, som vi har bagt på hvedemel.

Bagevejledning:

Brødstørrelse
10,5 x 8,5
x 27 cm

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
9

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages cirka 12 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej

Formfranskbrød med fuldkorn
Varenr. 18222000
Dæk op med det lækre traditionelle
formfranskbrød. Vi har bagt et mildt og
aromatisk fuldkornsbrød med højt
fiberindhold og en luftig krumme.

Brødstørrelse
9,8 x 8,5
x 27 cm

Vægt pr. stk.
650 g

Stk. pr. kolli
9

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages 10 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej

Formfranskbrød med blå birkes
Varenr. 18216000
Fuldend menuen, og servér et klassisk
hvedebrød, der er ideelt som morgenmad,
mellemmåltid eller lige det, du har lyst til. Vi har
bagt det på hvedemel og drysset med fine blå
birkes. Franskbrødet har et enkelt snit på toppen.

Brødstørrelse
11 x 9,5
x 26,5 cm

Vægt pr. stk.
495 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages 11-12 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej
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Mad- & franskbrød

Frost | Frisk

Trekornsbrød
Varenr. 18205005
Trekornsbrød er et klassisk groft franskbrød.
Brødet er bagt på specielt udvalgte ingredienser
som hvedemel, hvedekerner og rugsigtemel. Vi
har tilsat hvedekerner, hørfrø og sesamfrø og
drysset med sesamfrø.

Brødstørrelse
7 x 13
x 33 cm

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej

Sigtebrød
Varenr. 18218001
Sigtebrødet er et klassisk dansk hvedebrød
med en karateristisk smag, som vi har bagt på
hvede- og rugsigtemel. Brødet har en sprød
skorpe og en blød og saftig krumme.

Brødstørrelse
10 x 11,5
x 23 cm

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
9

Bagevejledning:

Optøs ved stuetempeatur i minimum 3 timer
inden afbagning.
Bages cirka 12 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej

Yoghurtfranskbrød
Varenr. 10520000
Yoghurtfranskbrød er et lækkert, blødt
hvedebrød med yoghurt, der giver brødet en let
syrlig og frisk smag. Anvendes som traditionelt
franskbrød – og holder sig frisk længe.

Brødstørrelse
11 x 11
x 30 cm

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
5
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