Vi er bagere

Brødsortiment 2019

Rugbrød &
kernebrød

Vores rugbrød er vores bageres stolthed. Du får et bredt
sortiment til alle dagens serveringer - med masser af variation
i smag og udseende.

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.

Rugbrød & kernebrød

Frost

Gourmetrugbrød med camarguesalt
Varenr. 18762000
Gør måltidet til en oplevelse med et
spændende groft, lyst rugbrød bagt på
hvede- og rugsigtemel. Tilsat en lækker blanding
af durumkerner, rugkerner, hørfrø, boghvede,
solsikkekerner og camarguehavsalt. Vi har også
drysset brødet med camarguehavsalt, der giver
en smagfuld oplevelse.

Brødstørrelse
5,5 x 9
x 21,6 cm

Vægt pr. stk.
700 g

Stk. pr. kolli
14

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

Gourmetrugbrød med ølurt
Varenr. 18763000
Skal der kræses om smagsløgene? Så servér
Gourmetrugbrød med ølurt. Et formbagt
kerneholdigt rugbrød, som vi har bagt af
rugkerner, rugmel og hvedemel. Brødet er tilsat
solsikkekerner, hørfrø, sesamfrø og ølurt (maltøl),
og så har vi drysset med gule hørfrø. Tilsammen
giver det brødet en lækker karakteristisk smag.

Brødstørrelse
5,2 x 9
x 21,6 cm

Vægt pr. stk.
700 g

Stk. pr. kolli
14

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

Gourmetrugbrød
med peberrod og rødbede
Varenr. 18773000
For et ekstra pift til frokostbordet, glæd dine
gæster med Gourmetrugbrød med peberrod
og rødbede. Et håndværksrugbrød bagt på
hvedemel, rugmel og rugsigtemel. Vi har tilsat
alt det bedste: Rødbede, solsikkekerner, hørfrø
og peberrod, der giver ekstra smag til din frokost.

Brødstørrelse
5,3 x 9
x 21,6 cm

Vægt pr. stk.
700 g

Stk. pr. kolli
12

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.
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Bagt
med
surdej

Vegansk smørrebrød

Vi har bagt et væld
af veganske rugbrød
for dig

Tilbyd dine gæster
et spændende
vegansk alternativ.
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Rugbrød & kernebrød

Frost

Græskarrugbrød i bagepose
Varenr. 18983000
Med det grove skiveskårne Græskarrugbrød i
bagepose kan du servere friskbagt brød, lige
når det passer dig. Vi har bagt det på surdej,
rug- og hvedemel og tilsat knasende solsikkeog græskarkerner. Med et drys af hakkede
græskarkerner får du et smagfuldt blødt og
samtidig groft rugbrød.

Brødstørrelse
6 x 13
x 26 cm
20 skiver

Vægt pr. stk.
900 g

Stk. pr. kolli
9

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.

Bagt
med
surdej

Rugkernerugbrød i bagepose
Varenr. 18981000
Lad dine gæster nyde et klassisk, mørkt og
kernefyldt Rugkernerugbrød. Et smagfuldt
rugbrød i bagepose, der holder brødet saftigt.
Det er bagt på surdej, rug- og hvedemel, og vi
har tilsat velsmagende rugkerner. Brødet er
skiveskåret, fleksibelt og ideelt til traditionelt
smørrebrød.

Skivestørrelse
9 x 9 cm
29 skiver

Vægt pr. stk.
1150 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.

Rugbrød i bagepose er
din genvej til at servere
friskbagt, lunt og skiveskåret
brød, der holder sig frisk
og saftigt længe.
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Bagt
med
surdej

Rugbrød & kernebrød

Frost

Bagergårdens Classic Rugbrød i bagepose
Varenr. 10024000
Med Bagergårdens Classic Rugbrød i bagepose
har vi sikret, at du altid kan servere friskbagt
brød, lige når det passer dig. Brødet er bagt på
halvsigtet rugmel og tilsat velsmagende
rugkerner, der i kombination med hvedemel,
bygmalt og hørfrø giver et blødt, mildt og
smagsafrundet rugbrød.

Skivestørrelse
7 x 9 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.

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.

Bagt
med
surdej

Græskarrugbrød i bred form
Varenr. 18114000
Servér lækre, brede skiver af det smagfulde
Græskarrugbrød, der er bagt på surdej og
halvsigtet rugmel. Vi har tilsat rug-, solsikkeog græskarkerner og drysset med hele
græskarkerner for at give brødet en lækker,
grov krumme.

Brødstørrelse
5, 5 x 12,5
x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 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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Rugbrød & kernebrød

Frost

Mesterværk
Varenr. 10000365
Mangler du ekstra smag til menuen, så har vi
bagt et innovativt brød, hvor vi har kræset for
detaljerne. Skær en tyk skive af Mesterværk, der
er bagt med hele 11 forskellige velsmagende frø,
gryn og kerner, der udgør 45 % af brødet. Det
giver en lækker nøddeagtig smag. Så lækkert,
at det kan spises, som det er og uden pålæg.

Brødstørrelse Vægt pr. stk.
7x9
750 g
x 19,5 cm

Stk. pr. kolli
14

Bagevejledning:

Optøs i plastpose i minimum 3 timer ved
stuetemperatur og tages ud af plastpose inden
afbagning. Det optøede brød bages ved 180°C
i cirka 15-18 minutter.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej

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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En klassiker

Godt rugbrød
til dine serveringer

Godt rugbrød er hjertet
i Kohberg. Vores bagere har
kræset for detaljerne, så
du kan servere Økologisk
Fuldkornsrugbrød med
masser af lækre frø
og kerner.
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Rugbrød & kernebrød

Frost

Solsikkerugbrød
Varenr. 10195014
Servér et klassisk Solsikkerugbrød bagt med godt
håndværk på halvsigtet rugmel, rugkerner og
surdej. Vi har tilsat 8 % bløde solsikkekerner og
hørfrø for den gode krumme og smag. Til sidst
har vi drysset med sprøde solsikkekerner.

Brødstørrelse
7,5 x 9
x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

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

Gulerodsrugbrød
Varenr. 10188014
Gulerodsrugbrød er et velsmagende brød, som vi
har drysset med hvedeklid for et flot udseende.
Det er bagt på halvsigtet rugmel, rugkerner og
hvedeklid. Vi har desuden tilsat malt og
gulerødder for at give brødet den lækre
karakteristiske smag.

Brødstørrelse
7,5 x 9
x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

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

Kartoffelrugbrød
Varenr. 10189011
Det lækre Kartoffelrugbrød har en klassisk
cateringstørrelse. Brødet er bagt på halvsigtet
rugmel, rugkerner og surdej, tilsat bygmalt
og drysset med hirseflager samt 13 %
kartoffelstrimler. Kartoflerne er med til at sikre
et lækkert og saftigt brød.

Brødstørrelse
7,5 x 9
x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs i plastpose i minimum 5 timer ved
stuetemperatur og tages ud af plastpose inden
afbagning. Det optøede brød bages ved 180°C
i cirka 15-18 minutter.
Direkte fra frost anbefales ikke.
Bagt
med
surdej
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Rugbrød & kernebrød

Frost

Græskarrugbrød
Varenr. 10197015
Anret et lækkert måltid med Græskarrugbrød,
bagt på halvsigtet rugmel, surdej samt hvedemel.
Vi har tilsat knasende græskar-, solsikke- og
rugkerner samt bygmalt og drysset med
græskarkerner.

Brødstørrelse
7,5 x 9
x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

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

Rugkernerugbrød
Varenr. 10196011
Er det tid til en smagfuld madoplevelse?
Find det gode pålæg frem, og kombinér med
en lækker skive Rugkernerugbrød i klassisk
cateringstørrelse. Brødet er bagt på halvsigtet
rugmel samt surdej, tilsat velsmagende
rugkerner, ruggryn og bygmalt, og så har vi
forkælet det med et drys af ruggryn.

Brødstørrelse
7,5 x 9
x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

Optøs i plastpose i minimum 5 timer ved
stuetemperatur og tages ud af plastpose inden
afbagning. Det optøede brød bages ved 180°C
i cirka 15-18 minutter.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Bagt
med
surdej

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
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Rugbrød & kernebrød

Frost | Frisk

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.

Brødstørrelse
5 x 11
x 16 cm

Vægt pr. stk.
450 g

Stk. pr. kolli
10

Glutenfri

Hvedefri

Laktosefri

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

Bagevejledning:

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

Bagergårdens Classic Rugbrød
Varenr. 10012200
Servér et indbydende smørrebrød med
Bagergårdens Classic Rugbrød, der er et blødt,
mildt og smørevenligt rugbrød. Vi har bagt det
på surdej, rug- og hvedemel og tilsat smagfulde
rugkerner og hørfrø. Tilsammen giver det et
dejlig smagsafrundet rugbrød.

Skivestørrelse
9,5 x 10 cm
27 skiver

Bagt
med
surdej

Bagergårdens Frokost Rugbrød
Varenr. 10023000
Vi har sikret den gode smag, så du kan servere
velsmagende smørrebrød. Rugbrødet er fiberrigt
og uden synlige kerner, så det er blødt og mildt.
Vi har bagt Bagergårdens Frokost Rugbrød på
surdej, rug- og hvedemel og tilsat en anelse
sirup.

Skivestørrelse
9,5 x 10 cm
29 skiver

Vægt pr. stk.
1300 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt
med
surdej
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Rugbrød & kernebrød

Frisk

Man kan nå langt med godt
rugbrød. Og serveringsmulighederne
er mange. Prøv dig frem med
forskellige slags pålæg og smage.
Det er kun fantasien, der
sætter grænser.

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
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Rugbrød & kernebrød

Frost | Frisk

Viking
Varenr. 10220100
Servér et godt gammeldags rugbrød, som vi har
bagt med dansk rugmel og Kohbergs surdej.
Vi har sat kernerne i blød i flere timer inden
bagning, så de bliver dejligt bløde og holder
brødet saftigt og frisk længe. Det kernefyldte
og grove rugbrød er en klassiker til alle dagens
rugbrødsserveringer.

Skivestørrelse
9,8 x 9,5 cm
20 skiver

Vægt pr. stk.
1000 g

Stk. pr. kolli
9

Tø og
servér

Bagt
med
surdej

Vægt pr. stk.
1000 g

Stk. pr. kolli
10

Bagevejledning:

Optøs i emballagen i minimum 5 timer
og er derefter klar til brug.

Viking
Varenr. 10220002
Servér et godt gammeldags rugbrød, som vi har
bagt med dansk rugmel og Kohbergs surdej.
Vi har sat kernerne i blød i flere timer inden
bagning, så de bliver dejligt bløde og holder
brødet saftigt og frisk længe. Det kernefyldte
og grove rugbrød er en klassiker til alle dagens
rugbrødsserveringer.

Skivestørrelse
9,9 x 9,5 cm
20 skiver

Bagt
med
surdej

Solsikkerugbrød
Varenr. 1
 0285000 + 10283000
10000318
Solsikkerugbrød er en ægte klassiker og dermed
perfekt til frokostbordet og et af de mest
populære rugbrød. Vi har bagt det med dansk
rugmel og Kohbergs surdej. Brødet er mildt og
saftigt i smagen, og vi har fyldt det med lækre,
bløde solsikkekerner.

Skivestørrelse
7,7 x 9.3 cm
10 skiver
20 skiver

Vægt pr. stk.

Stk. pr. kolli

375 g
750 g

15
9

6,3 x 9,5 cm
26 skiver

950g

8

Bagt
med
surdej
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Rugbrød & kernebrød

Frisk

Herkules
Varenr. 10322002 + 10222003
Servér Herkules, et dejligt groft
fuldkornsrugbrød, der er bagt med dansk rugmel,
Kohbergs surdej og rigtig god tid – hele 15 timer
er det undervejs. En smagfuld og mættende
klassiker, der passer perfekt til både frokost og
morgenmad.

Skivestørrelse
9 x 9,5 cm
10 skiver
20 skiver

Vægt pr. stk.

Stk. pr. kolli

500 g
1000 g

18
10

Bagt
med
surdej

Herkules Tyk
Varenr. 10224004
Servér et lækkert og groft fuldkornsrugbrød
i tykke skiver. Vi har bagt det med dansk rugmel,
Kohbergs surdej og rigtig god tid – hele 15 timer
er det undervejs. Rugbrødet er en smagfuld og
mættende klassiker med store og tykke
skiver, der passer perfekt til både frokost
og morgenmad.

Skivestørrelse
9 x 9,5 cm
17 skiver

Vægt pr. stk.
1000 g

Stk. pr. kolli
10

Bagt
med
surdej

Solsikkerugbrød kommer
direkte fra vores bagere til din
frokostservering. Smagen er
i særklasse, og det samme er det
gode håndværk, der ligger bag.
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Rugbrød & kernebrød

Frisk

6-kerne Rugbrød
Varenr. 10280000
Der kommer ikke til at mangle noget, når først
vores 6-kerne Rugbrød kommer på bordet. Vores
bagere har været ekstra rundhåndede med
kerner fra solsikke, hørfrø, havre, durum, rug
og byg. Et rigtig flot, rustikt rugbrød med kerner,
man tydeligt kan se og smage.

Skivestørrelse
6,4 x 9,5 cm
20 skiver

Vægt pr. stk.
750 g

Stk. pr. kolli
9

Bagt
med
surdej

Mesterværk
Varenr. 10000227
Servér det supervelsmagende brød Mesterværk.
Vi har bagt det med 45 % frø, gryn og kerner
– hele 11 forskellige slags. Det giver et blødt,
saftigt og knasende brød med en lækker,
nøddeagtig smag. Et sandt Mesterværk, der
er perfekt på frokost- eller ostebordet.

Skivestørrelse
6,5 x 9,5 cm
13 skiver

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
14

Bagt
med
surdej

Vores bagere har bagt flere
velsmagende og kernefyldte
rugbrød, som er skiveskåret,
så du nemt og hurtigt kan lave
lækre smørrebrødsanretninger.
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Rugbrød & kernebrød

Frisk

Kartoffelrugbrød
Varenr. 10151000
Kartoffelrugbrød er perfekt at servere til alle
dagens måltider. Vi har nøje udvalgt de bedste
råvarer og bagt rugbrødet med blandt andet
Kohbergs surdej, dansk rugmel og kartofler fra
Samsø. Et velsmagende rugbrød, der holder sig
blødt og frisk længe.

Skivestørrelse
7,5 x 11,5 cm
18 skiver

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
9

Bagt
med
surdej

Gulerodsrugbrød
Varenr. 10150000
Servér et virkelig blødt og saftigt rugbrød, som er
lækkert til alle dagens måltider. Vi har bagt det
dejlige og saftige Gulerodsrugbrød med Kohbergs
surdej, dansk rugmel, friske gulerødder og
smagfulde kerner som rugkerne, solsikke
og hørfrø.

Skivestørrelse
6,5 x 12 cm
18 skiver

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
9

Bagt
med
surdej

Solsikke & Hørfrørugbrød
Varenr. 10165000
Vores Solsikke og Hørfrørugbrød er en sikker
favorit på frokostbordet. Vi har anvendt de
bedste råvarer: Dansk rugmel, Kohbergs surdej,
hørfrø og solsikkekerner, der giver en skøn smag
og en saftig, blød skive.

Skivestørrelse
6,5 x 11,5 cm
18 skiver

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
9

Bagt
med
surdej
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Rugbrød & kernebrød

Frisk

For os er godt brød
bagt med hjertet og godt
håndværk.

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

Proteinbrød
Varenr. 10850000
Servér Proteinbrødet, der er et lækkert
og saftigt brød med ekstra protein og fibre
og dermed bidrager med en fornuftig
energifordeling i løbet af dagen. Vi har blandt
andet tilsat lækre og velsmagende hvedekerner,
melonkerner og hørfrø for den gode smag.
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Skivestørrelse
8 x 9,2 cm
18 skiver

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
12

Rugbrød & kernebrød

Frisk

Bondebrød
Varenr. 10315000
Bondebrød kan både serveres til morgenmad og
frokost. Brødet har en fantastisk rund og mild
smag. Vi har bagt det med rugsigtemel og uden
kerner – det gør brødet lyst og med blød skorpe.
Det gør brødet perfekt til at servere på sygehuse
og i daginstitutioner, da der ingen kerner er, der
skal tygges. Praktisk posestørrelse.

Skivestørrelse
10 x 17,5 cm
8 skiver

Vægt pr. stk.
400 g

Stk. pr. kolli
14

Bagt
med
surdej

Schwarzbrot
Varenr. 10430005
Servér det lækre Schwarzbrot, der er et
groft rugbrød med tysk oprindelse. Vi har bagt
rugbrødet med malt, og det er med til at give
brødet sin karakteristiske, mørke farve.

Skivestørrelse
8 x 11,5 cm
10 skiver

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
18

Nyhed!

Bagt
med
surdej

Mørkt Rugbrød
Varenr. 10417002
En traditionel dansk menu er komplet med
Mørkt Rugbrød. Vi har bagt det klassiske,
kernefrie rugbrød på surdej, rug- og hvedemel.
Du får ingen synlige kerner, men stadig et
lækkert rugbrød, der både er fuldkorns- og
nøglehulsmærket.

Skivestørrelse
9 x 11,5 cm
10 skiver

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
18

Bagt
med
surdej
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