Vi er bagere

Brødsortiment 2019

Økologisk

Med Kohberg kan du servere et stort udvalg af lækkert og velsmagende
økologisk bagværk. Vores bagere har gjort sig umage for at sikre den helt rigtige
smag, struktur og udseende til din økologiske menu.

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.

Økologi

Frost
Økologisk Fuldkornsrugbrød
Varenr. 10000364
For at give en lækker og velsmagende oplevelse
til frokostbordet har vi bagt Økologisk
Fuldkornsrugbrød. Brødet er bagt på økologisk
rug, rugkerner, hørfrø, solsikkekerner, havreog hvedeflager. For et ekstra pift har vi drysset
toppen med rugdrys.

Brødstørrelse
6,5 x 9
x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs i plastpose i minimum 5 timer ved
stuetemperatur inden afbagning.
Bages cirka 15–18 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.
Bagt
med
surdej

Bagergårdens
Økologiske Solsikkerugbrød i bagepose
Varenr. 10027000
Du kan servere friskbagt brød, lige når det
passer dig med Bagergårdens Økologiske
Solsikkerugbrød i bagepose. Vi har bagt brødet
på surdej, rug- og hvedemel og tilsat
solsikke- og rugkerner.

Brødstørrelse
7x9
x 20,2 cm
28 skiver

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs i plastpose i cirka 5 timer ved
stuetemperatur og bages i emballagen ved
100°C i 35-40 minutter. Håndteres forsigtigt,
da den frosne emballage er skrøbelig.
Direkte fra frost anbefales ikke.

For os er økologi en hjertesag.
Vi udvælger nøje de bedste
økologiske råvarer til vores
brød, så du kan servere det
bedste af det bedste for
dine gæster.
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Bagt
med
surdej

Økologi

Frost

På kohberg.com finder du
masser af inspiration til dine
økologiske serveringer samt
ny viden og spændende
artikler.

Økologisk Mini Softkernerugbrød
Varenr. 18144000
Har du brug for et mindre rugbrød, når du skal
forkæle dine gæsters smagsløg? Så har vi skabt
Økologisk Mini Softkernerugbrød til netop den
lejlighed. Brødet er bagt på surdej, rug- og
hvedemel og tilsat velsmagende hørfrø, rugog solsikkekerner. Mørkt, groft og karakteristisk.

Brødstørrelse Vægt pr. stk.
500 g
5,5 x 9,5
x 18,5 cm

Stk. pr. kolli
16

Bagevejledning:

Optøs i minimum 5 timer ved stuetemperatur
inden afbagning og bages ved 180°C i cirka
15-18 minutter.
Direkte fra frost anbefales ikke.
Bagt
med
surdej

Økologisk Fiber Solsikkerugbrød
Varenr. 18120000
Frist gæsterne med et ekstra stykke brød til
frokost, når Økologisk Fiber Solsikkerugbrød står
på bordet. Brødet er nænsomt bagt på halvsigtet
rugmel, rugkerner og surdej. For at give den
bedste smag har vi tilsat bløde solsikkekerner,
hørfrø og bygmalt og så lige drysset med sprøde
solsikkekerner.

Brødstørrelse
5,5 x 12,5
x 20,2 cm

Vægt pr. stk.
900 g

Stk. pr. kolli
9

Bagevejledning:

Optøs i minimum 5 timer ved stuetemperatur
inden afbagning og bages ved 180°C i cirka
15-18 minutter.
Direkte fra frost anbefales ikke.
Bagt
med
surdej
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Økologi

Frisk
Bagergårdens Økologisk Mørkt Rugbrød
Varenr. 10134000
Lav en lækker smørrebrødsanretning med vores
økologiske, traditionelle og mørke rugbrød uden
kerner. Vi har bagt det velsmagende rugbrød på
surdej, rug- og hvedemel.

Skivestørrelse
9 x 10 cm
27 skiver

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt
med
surdej

Bagergårdens Økologisk Solsikkerugbrød
Varenr. 10021000
Servér en blød og saftig skive af Bagergårdens
Økologisk Solsikkerugbrød. Vi har bagt det på
surdej, rug- og hvedemel og tilsat solsikke- og
rugkerner for et smagfuldt og kerneholdigt
rugbrød.

Skivestørrelse
9,5 x 10 cm
27 skiver

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt
med
surdej

Øko Rugbrød
Varenr. 10154000
Et mørkt og rustikt økologisk fuldkornsrugbrød
perfekt til din rugbrødsservering. Vi har bagt
det med Kohbergs surdej, dansk økologisk rug og
masser af velsmagende, økologiske hørfrø.

Skivestørrelse
6,4 x 9,2 cm
17 skiver

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
12

Bagt
med
surdej
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Økologi

Frost

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

Hos Kohberg har vi sørget
for, at du altid kan finde det
helt rigtige økologiske brød til
en lækker og frisk anretning.
Frist dine gæster med den
gode smag.
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Økologi

Frost
Økologisk Mørk Gastro
Varenr. 10000012
Servér det økologiske, kernerige og mørke
sandwichbrød, der er bagt i halv gastrostørrelse
for den fleksible sandwichløsning. Vi har bagt
brødet på rug-, grahams- og hvedemel og tilsat
rug-, hvede og solsikkekerner, der tilsammen
giver en intens og lækker smag. Brødet er
forskåret for lettere anvendelse.

Brødstørrelse
2,9 x 20,4
x 29 cm

Vægt pr. stk.
580 g

Stk. pr. kolli
6

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
95 g

Stk. pr. kolli
40

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
90 g

Stk. pr. kolli
45

Tø og
servér

Skåret

Bagevejledning:

Brødet kan anvendes som tø, og servér.
Ønskes en let sprød skorpe, skal produktet optøs
ved stuetemperatur og bages 2-3 minutter ved
180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Økologisk Grov Sandwichbolle
Varenr. 18705000
Servér din burger eller sandwich med vores
grove økologiske sandwichbolle. Bagt på
grahamsmel, hvedemel og rugmel og tilsat
knækkede hvedekerner og havrefibre
for en mørk og grov bolle.

Brødstørrelse
Ø 11,5 cm
H 3,5 cm

Bagevejledning:

Kan anvendes som tø, og servér.
Ønskes en let sprød skorpe, kan brødet med
fordel optøs ved stuetemperatur og bages
2-3 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

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.

Brødstørrelse
Ø 11 cm
H 4 cm

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.
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Økologi

Frost | Frisk

Økologisk Burgerbolle
Varenr. 17940000
Overrask med godt bagerhåndværk ved at
servere det lille alternativ til den økologiske
burgerbolle. Vi har bagt bollerne på grahamsmel,
hvedemel og rugmel og tilsat knækkede
hvedekerner, skyr og havrefibre.

Brødstørrelse
Ø 9 cm
H 3,5 cm

Vægt pr. stk.
60 g

Stk. pr. kolli
60

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
40

Tø og
servér

Skåret

Bagevejledning:

Kan anvendes som tø og servér.
Optøs ved stuetemperatur og bages
i 1-2 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Stor Økologisk Burgerbolle
Varenr. 17941000
Servér et økologisk alternativ til den traditionelle
burgerbolle med Stor Økologisk Burgerbolle. Vi
har bagt den på grahamsmel, hvedemel og
rugmel og tilsat specielt udvalgte ingredienser
som knækkede hvedekerner, skyr og havrefibre
for at sikre den gode smag.

Brødstørrelse
Ø 11,5 cm
H 4 cm

Bagevejledning:

Kan anvendes som tø, og servér.
Optøs ved stuetemperatur og bages
i 1-2 minutter ved ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Økologisk Fuldkornsburgerbolle
Varenr. 10000052
Der bliver ikke slækket på smagen, når
vores luftige og smagfulde Økologisk
Fuldkornsburgerbolle er på menuen.
Burgerbollen er bagt med grahamsmel
og drysset med sesamfrø.

Brødstørrelse
Ø 9,5 cm
H 3,8 cm
6 styk

Vægt pr. stk.
60 g

Poser pr. kolli
6
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