Vi er bagere

Brødsortiment 2019

Sandwich
& fastfood

Står der sandwich, burgere eller fastfood på menuen? Vores bagere er klar med
lækre burgerboller og sandwichbrød! Alt fra de traditionelle lyse til de nøglehulsog fuldkornsmærkede i et væld af forskellige former og smagsvarianter.

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.

Sandwich & fastfood

Frost

Durum Gastro
Varenr. 18136000
Servér det velsmagende lyse, lette og lækre
sandwichbrød, Durum Gastro. Brødet er tilpasset
en halv gastrostørrelse for den fleksible
sandwichløsning og er forskåret for lettere
anvendelse. Vi har bagt den med omhu på
hvede-, durum- og fuldkornshvedemel for
den gode smagsoplevelse.

Brødstørrelse
4 x 24
x 31 cm

Vægt pr. stk.
546 g

Stk. pr. kolli
6

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
580 g

Stk. pr. kolli
6

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
580 g

Stk. pr. kolli
6

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.

Grov Gastro
Varenr. 18137000
Til en lækker frokost er den gode smag vigtig.
Servér derfor det mørke, grove og smagfulde
sandwichbrød for at give frokostgæsterne
en god oplevelse. Brødet har en halv gastro
størrelse, der giver fleksible sandwichløsninger.
Vi har bagt det på fuldkornshvede-, hvede- og
rugmel og tilsat ruggryn og hørfrø. For lettere
anvendelse er den forskåret.

Brødstørrelse
3,2 x 22,5
x 31 cm

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 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

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.
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Sandwich & fastfood

Frost

Durum Pavé
Varenr. 18131000
Durum Pavé er et lækkert lyst sandwichbrød,
som vi har bagt på hvedemel og durumhvede.
Brødet er forskåret for lettere anvendelse.

Brødstørrelse
4 x 11
x 11,6 cm

Vægt pr. stk.
125 g

Stk. pr. kolli
36

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
125 g

Stk. pr. kolli
36

Skåret

Bagt
med
surdej

Vægt pr. stk.
125 g

Stk. pr. kolli
36

Skåret

Bagt
med
surdej

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.

Grov Pavé
Varenr. 18132000
Et groft sandwichbrød som vi har bagt på surdej,
fuldkornshvede, hvede-, og rugmel og tilsat
hørfrø og ruggryn. Brødet er forskåret for lettere
anvendelse.

Brødstørrelse
3,6 x 11
x 11,6 cm

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.

Tø og
servér

Mørk Pavé
Varenr. 18133000
Mørk Pavé er et sandwichbrød, som vi har bagt
på surdej, fuldkornshvede-, hvede- og rugmel.
Det er groft, mørkt og saftigt. Vi har forskåret
det for lettere anvendelse.

Brødstørrelse
3,6 x 11
x 11,5 cm

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.

Tø og
servér
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Sandwich & fastfood

Frost

Luna er som skabt til det
italienske køkken. Bagt med
olivenolie og krydderurter
for en smag og tekstur, som
leder tankerne hen på lyse
sommeraftener.

Luna
Varenr. 10000032
En lys og lækker foccaciainspireret sandwich
med mange anvendelsesmuligheder. Luna er
månebagt på surdej, hvede- og rugmel og er
tilsat olivenolie og krydderurter. Lys, mild og
lækker.

Brødstørrelse
2,3 x 5,6
x 16,5 cm

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
48

Bagevejledning:

Bages direkte fra frost i en forvarmet ovn
ved 180 °C i 8-10 minutter.

Bagt
med
surdej

Luna med frø og kerner
Varenr. 10000033
En lys foccaciainspireret sandwichmåne med
et rustikt look. Luna med frø og kerner er bagt
med surdej, hvede- og rugmel og tilsat olivenolie
og krydderurter samt drysset med lækre og
knasende solsikkekerner, sesam- og hørfrø.
Lys, luftig og smagfuld.

Brødstørrelse
2,3 x 5,6
x 16,5 cm

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
48

Bagevejledning:

Bages direkte fra frost i en forvarmet ovn
ved 180 °C i 8-10 minutter.

Bagt
med
surdej
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Sandwich & fastfood

Frost

Focaccia
Varenr. 18732003
Servér et italienskinspireret sandwichbrød,
som vi har bagt på surdej, hvede-, durum- og
fuldkornsmel. Focacciaen er forskåret for lettere
anvendelse og nem at servere.

Brødstørrelse
3,8 x 12
x 15 cm

Vægt pr. stk.
130 g

Stk. pr. kolli
32

Skåret

Bagt
med
surdej

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
48

Tø og
servér

Skåret

Bagevejledning:

Brødet kan anvendes som tø, og servér.
Ønskes en let sprød skorpe, skal brødet optøs
ved stuetemperatur og bages cirka 4 minutter
ved 180 °C.
Direkte fra frost: Bages cirka 5 minutter
ved 180 °C.
Tø og
servér

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.

Brødstørrelse
2,5 x 16
x 8 cm

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.

Vi sætter en ære i det gode
håndværk. Vores 80 bagere
i Haderslev, Bolderslev og
Taastrup bager hver dag
for dig, så du kan bruge tiden
på at skabe gode måltider
til dine gæster.
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Sandwich & fastfood

Frost

Durumsandwich
Varenr. 10000474
Den lyse og luftige Durumsandwich er bagt
på surdej, hvede- og durumhvedemel.
Sandwichstykket har en ideel form , der gør
det perfekt til flere forskellige serveringer.

Brødstørrelse
4,5 x 8
x 16 cm

Vægt pr. stk.
110 g

Stk. pr. kolli
24

Skåret

Bagt
med
surdej

Vægt pr. stk.
125 g

Stk. pr. kolli
24

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
140 g

Stk. pr. kolli
110 g

Tø og
servér

Skåret

Bagevejledning:

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

Tø og
servér

Fuldkornssandwich
Varenr. 10000475
Den mørke Fuldkornssandwich er et lækkert og
mættende sandwichstykke. Vi har bagt den på
hvede-, durum- og fuldkornshvedemel og tilsat
hørfrø, durumkerner og knækkede hvedekerner
for den gode smag.

Brødstørrelse
4x8
x 16 cm

Bagevejledning:

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

Rugbrødssandwich
Varenr. 10000476
Vi har bagt et rustikt, nordisk sandwichstykke
på rug- og hvedemel. Rugbrødssandwichen er
spækket med lækre frø og kerner som for
eksempel solsikkekerner, hørfrø og dampede
klemte rugkerner.

Brødstørrelse
3 x8
x 17 cm

Bagevejledning:

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

Med tre velbagte
sandwichstykker
Når der står sandwich på menuen, skal brød og fyld
komplementere hinanden. Derfor har vores bagere
bagt tre velsmagende sandwichstykker, så du har
et brød til alle former for smagskombinationer.
Kun fantasien sætter grænser.

Ideel form til din
næste sandwichservering
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Sandwich & fastfood

Frost

Oval Baguette
Varenr. 18875006
Servér godt bagerhåndværk med den lækre
stenovnsbagte sandwichbaguette bagt på
hvedemel. Lys, sprød og rustik.

Brødstørrelse
5,5 x 8
x 19 cm

Vægt pr. stk.
140 g

Stk. pr. kolli
60

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i cirka 30 minutter
og bages 5 minutter i varmluftovn ved 180 °C.
Direkte fra frost er bagetiden cirka 11 minutter.

Stenovnsbagt

Oval Mørk Baguette
Varenr. 18875000
Servér en stenovnsbagt, mørk sandwich
baguette bagt på surdej, hvede- og rugmel. Der
er tilsat hørfrø, havreflager og græskarkerner.
Mørk, grov og rustik.

Vægt pr. stk.
140 g

Stk. pr. kolli
60

Bagt
med
surdej

Stenovnsbagt

Skivestørrelse
11,5 x 12 cm
2 skiver

Vægt pr. stk.
60 g

Stk. pr. kolli
30

Glutenfri

Hvedefri

Laktosefri

Brødstørrelse
5,5 x 8
x 19 cm

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur i cirka 30 minutter
og bages 5 minutter i varmluftovn ved 180 °C.
Direkte fra frost er bagetiden cirka 11 minutter.

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-stykspakninger. 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.
Tø og
servér
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Sandwich & fastfood

Frisk

Solsikkesandwich
Varenr. 10293000
Vores bagere har bagt de bløde og saftige
solsikkestykker med fuldkornshvedemel,
hvedekerner, hørfrø og selvfølgelig med solsikke.
For at gøre det ekstra nemt at smøre en lækker
sandwich er de forskåret og lige klar til at blive
smurt. God smag og flot gylden farve.

Nyhed!
Brødstørrelse
3,5 x 6,5
x 12,5 cm
6 styk

Vægt pr. stk.
62,5 g

Poser pr. kolli
7

Skåret

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.

Brødstørrelse
3x9
x 9 cm
6 styk

Vægt pr. stk.
cirka 53 g

Poser pr. kolli
6

Brødstørrelse
6,7 x 12
x 6 cm
6 styk

Vægt pr. stk.
75 g

Poser pr. kolli
12

Nyhed!

Chiasandwich
Varenr. 10856000
Servér de fiberrige Chiasandwich, der er de helt
rigtige sandwichstykker til personer med et
aktivt liv. Vi har bagt dem med hvedekerner,
chiafrø og loppefrø. Bløde, velsmagende og
lækre.
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Sandwich & fastfood

Frisk

Alle vores brød er bagt med
nøje udvalgte råvarer og blik
for detaljerne, så du altid kan
servere godt bagerhåndværk.

6-kerne Sandwich
Varenr. 10292000
Med 6-kerne Sandwich kan du servere et
kernerigt sandwichbrød, der er saftigt og holder
sig blødt og friskt længe. Vi har bagt brødet med
kerner fra solsikke, hørfrø, havre, hvede, durum
og rug.

Skivestørrelse
10,5 x 10,5 cm
16 skiver

Vægt pr. stk.
700 g

Stk. pr. kolli
6

Skivestørrelse
11 x 11 cm
16 skiver

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
6

Kartoffelsandwich
Varenr. 10564000
Servér et gyldent, blødt og velsmagende
sandwichbrød. Vi har bagt det med kartoffel,
fordi det gør brødet ekstra saftigt og holder det
friskt længe.
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Sandwich & fastfood

Frisk

Rugsandwich
Varenr. 10516000
Rugsandwich er et kernerigt sandwichbrød, der
holder sig blødt og saftigt længe. Vi har bagt det
med masser af lækre kerner fra solsikke, hørfrø,
havre, hvede durum og rug, så du kan servere et
dejligt skiveskåret fuldkornsbrød, der er perfekt
til et mellemmåltid.

Skivestørrelse
11 x 11 cm
16 skiver

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
6

Skivestørrelse
11 x 11 cm
16 skiver

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
6

Skivestørrelse
11 x 11 cm
16 skiver

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
6

Hvedesandwich
Varenr. 10515000
Hvedesandwich er et dejligt, blødt hvedebrød.
Brødet er tæt og uden huller – præcis som et
traditionelt sandwichbrød skal være.

Fuldkornssandwich
Varenr. 10664000
Forkæl gæsterne med det luftige, lækre
sandwichbrød. Det er perfekt til store sandwich.
Vi har bagt brødet med masser af fuldkorns
hvedemel – men uden kerner for at bevare den
bløde og lækre fornemmelse.

Kohberg Foodservice / Brødsortiment 2019

77

Bagt med kærlighed

Klassikere til
dine serveringer
Med vores store udvalg af sandwichbrød kan du variere dine
serveringer fra de helt lyse og klassiske til de mørke og rustikke.
Brug brødene til klassiske sandwich, eller lad dem indgå i helt nye
sammenhænge henover hele kostdøgnet. En ting kan du være
sikker på – vi har bagt hvert enkelt brød med kærlighed, så du kan
servere dem med stolthed.

Find sandwich
inspiration på
kohberg.com
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Sandwich & fastfood

Frost | Frisk

Hvedetoast
Varenr. 14452000
Lav en nem og velsmagende eftermiddagssnack.
Vælg Hvedetoast – et traditionelt, formbagt
toastbrød, som vi har bagt på hvedemel.

Skivestørrelse
11 x 11 cm
18 skiver

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
12

Bagevejledning:

Færdigbagt.
Efter optøning er det klar til servering.

Tø og
servér

Fuldkornstoast
Varenr. 10512000
Vi har bagt et toastbrød med vægt på fuldkorn
og fremfor alt den gode smag. Alt det får du,
når du serverer vores Fuldkornstoast.

Skivestørrelse
9,5 x 9,5 cm
18 skiver

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
8

Skivestørrelse
9 x 9 cm
18 skiver

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
8

Hvedetoast
Varenr. 14451005
Vi har bagt et klassisk, lyst og luftigt toastbrød
på hvedemel, så du kan lave en lækker, lille
sandwich som mellemmåltid til dine gæster.
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Sandwich & fastfood

Frost

Café Burger
Varenr. 18721001
Café Burger er en rustik, lys og luftig
sandwichbolle. Vi har bagt den på surdej,
hvede- og rugmel og tilsat saftige hvedekerner.
For at gøre det så nemt som muligt er den
forskåret.

Brødstørrelse
Ø 11,9 cm
H 5,2 cm

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
36

Skåret

Bagt
med
surdej

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
36

Skåret

Bagt
med
surdej

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
36

Skåret

Bagt
med
surdej

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur og bages cirka
2-3 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost: Bages cirka 5-6 minutter
ved 180 °C.
Kan også anvendes som tø, og servér.
Tø og
servér

Café Tomatburger
Varenr. 18881000
En sandwichbolle bagt på lækre ingredienser:
surdej, hvede-, fuldkornshvede- og rugmel. Vi
har tilsat ost, hørfrø, solsikke- og græskarkerner
og toppet med tomatsauce og ost. For lettere
anvendelse er bollen forskåret.

Brødstørrelse
Ø 12,5 cm
H 4 cm

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur og bages cirka
2-3 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost: Bages cirka 5-6 minutter
ved 180 °C.
Kan også anvendes som tø, og servér.
Tø og
servér

Café Rugburger
Varenr. 10000031
Café Rugburger er en mørk sandwichbolle
bagt på surdej, hvede-, durumhvede- og
fuldkornshvedemel. Vi har tilsat kakao,
rugkerner, melonkerner, kartoffel og havreflager
for at skabe en intens og saftig smag.
For lettere anvendelse er bollen forskåret.

Brødstørrelse
Ø 11 cm
H 5 cm

Bagevejledning:

Optøs ved stuetemperatur og bages cirka
2-3 minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost: Bages cirka 5-6 minutter
ved 180 °C.
Kan også anvendes som tø, og servér.
Tø og
servér
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Fra vores sønderjyske håndværksbageri

Forkæl med godt
håndværk og god smag

Brug for ny inspiration?
På kohberg.com finder
du blandt meget andet
Cateringlandsholdets tips
til, hvordan du arbejder med
de fem grundsmage i dine
burgerserveringer.
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Sandwich & fastfood

Frost

Mini Special Dark Burger
Varenr. 17890000
Mini Special Dark Burger er en mørk, fyldig og
smagfuld fuldkornsburgerbolle i miniudgave.
Bagt på hvede-, fuldkornshvede- og
hvedemaltmel.

Brødstørrelse
Ø 10 cm
H 3,5 cm

Vægt pr. stk.
60 g

Stk. pr. kolli
54

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
105 g

Stk. pr. kolli
36

Tø og
servér

Skåret

Vægt pr. stk.
95 g

Stk. pr. kolli
40

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.

Special Dark Burger
Varenr. 17891000
Giv din burger ekstra smag med den mørke
fuldkornsburgerbolle bagt på hvede-,
fuldkornshvede- og hvedemaltmelt.
Fyldig og smagfuld.

Brødstørrelse
Ø 12 cm
H 4,5 cm

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.
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Sandwich & fastfood

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.

Brødstørrelse
Ø 11 cm
H 4 cm

Vægt pr. stk.
90 g

Stk. pr. kolli
45

Tø og
servér

Skåret

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 i cirka 1 time og kan
med fordel lunes 2-3 minutter i ovn ved 180 °C.
Direkte fra frost anbefales ikke.

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

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.
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Sandwich & fastfood

Frisk

Fuldkornsburgerbolle
Varenr. 10000051
Sæt en stor, blød og virkelig velsmagende
burgerbolle på menuen. Vores fuldkornsburgerbolle er bagt med surdej, der gør den mere saftig,
og drysset med lækre chiafrø.

Brødstørrelse
Ø 11 cm
H 4,8 cm
4 styk

Vægt pr. stk.
82,5 g

Poser pr. kolli
6

Bagt
med
surdej

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.

Vi har bagt flere varianter af
lækre og luftige burgerboller,
som du kan sammensætte
med endnu flere
spændende kombinationer
af spændende fyld.
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Brødstørrelse
Ø 9,5 cm
H 3,8 cm
6 styk

Vægt pr. stk.
60 g

Poser pr. kolli
6

Sandwich & fastfood

Frisk

Krydret Durumburger
Varenr. 10000054
Vi har kræset for smagen af denne rustikke og
lækre burgerbolle, der er bagt med durummel og
surdej og drysset med chiafrø. Bollen skiller sig
ud ved at være let krydret med et pift af paprika
og peber, som gør burgeren ekstra smagsfuld.

Brødstørrelse
12 x 11
x 4 cm
4 styk

Vægt pr. stk.
82,5 g

Poser pr. kolli
6

Bagt
med
surdej

Briocheboller
Varenr. 10000316
Vores Brioche Boller er bløde, gyldne boller bagt
med sukker, æg og hele 9 % smør. Smagen er
sød og fyldig, præcis som man forventer det af
en ægte brioche. Bollerne er mellemstore og kan
således nydes både som burgerboller, som boller
på morgenbordet eller som et lækkert
mellemmåltid.

Brødstørrelse
Ø 11 cm
H 4,8 cm
4 styk

Vægt pr. stk.
60 g

Poser pr. kolli
6

Brødstørrelse
Ø 11 cm
H 4,8 cm
4 styk

Vægt pr. stk.
82,5 g

Poser pr. kolli
6

Smørbagt Burgerbolle
Varenr. 10000050
Servér en virkelig velsmagende burger med
denne store bløde burgerbolle, som vi har bagt
med lækkert smør. Burgerbollen smager
fantastisk sammen med en saftig bøf og andet
tilbehør – kun fantasien sætter grænser.
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Servér brød til

Spændende
gourmetserveringer
I de professionelle køkkener er man helt tæt på tidens madtrends.
Vi har bagt brød, der passer til netop dine ideer til forskellige
luksusserveringer. For eksempel det lækre Fuldkornshotdogbrød,
der er ideel til gourmetudgaven af den kendte hotdog.
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Sandwich & fastfood

Frisk

Pølsebrød
Varenr. 10402005
Når det er tid til at servere pølser, så er
pølsebrødet en uundværlig del af tilbehøret.
Servér vores klassiske pølsebrød, der er lækre
og luftige, til enhver anledning.

Antal
14 styk

Vægt pr. stk.
30 g

Poser pr.kolli
8

Vægt pr. stk.
45 g

Poser pr.kolli
10

Smørbagt Hotdogbrød
Varenr. 10000047
Vi har virkelig kræset for smagen med disse
lækre hotdogbrød. Vi har bagt dem med smør og
surdej, og resultatet er store, lyse og luftige brød.

Brødstørrelse
3,5 x 5
x 15,5 cm
8 styk

Bagt
med
surdej

Fuldkornshotdogbrød
Varenr. 10000048
Disse store hotdogbrød er bagt med fuldkorn
og surdej, der giver den bedste smagsoplevelse.
Perfekt til en ristet hotdog med klassisk eller nyt
og spændende tilbehør – kun fantasien sætter
grænser.

Brødstørrelse
3,5 x 5
x 15,5 cm
8 styk

Vægt pr. stk.
45 g

Poser pr.kolli
10

Bagt
med
surdej
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