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Snacks
Vi er bagere

Brug for gode snacks til mellemmåltidet? Glæd dine gæster med  
lækre rugsnacks eller pølsehorn, der stiller den lille sult mellem  

dagens hovedmåltider.



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
ns
k
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Snacks  Frost

Rugsnack med æble og chokolade
Varenr. 18140000

Rugsnack med æble og chokolade er et soft  
brødstykke, der er bagt på hvedemel og rugmel. 
Vi har tilsat solsikkekerner, saftige æbler og  
lækker mørk chokolade. Den har en perfekt  
størrelse til det hurtige mellemmåltid.

Bagevejledning:
Brødet kan anvendes direkte som tø og servér, 
men kan også lunes 2-3 minutter ved 180 °C,  
hvis man ønsker en let sprød skorpe. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
80

Bagt  
med 

surdej

Rugsnack med gulerod og rosin
Varenr. 18141000

Rugsnack med gulerod og rosin har den  
perfekte størrelse til et hurtigt mellemmåltid. 
Det er et soft brødstykke bagt på hvedemel  
og rugmel. Vi har tilsat lækre råvarer som  
gulerødder, rosiner, solsikkekerner og hørfrø  
for at sikre, at den falder i god smag.

Bagevejledning:
Brødet kan anvendes direkte som tø og servér, 
men kan også lunes 2-3 minutter ved 180 °C,  
hvis man ønsker en let sprød skorpe. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
80

Bagt  
med 

surdej

Vidste du, at vores  
rugsnacks bliver bagt  

på håndværksbageriet  
i Haderslev?  

Tø og 
servér

Tø og 
servér

Brødstørrelse
3 x 7  

x 8 cm

Brødstørrelse
3 x 7  

x 8 cm
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Snacks  Frost

Store Pølsehorn
Varenr. 10000229

Et klassisk stort pølsehorn i rå dej,  lavet på 
hvede mel. For at understrege den gode smag har 
vi tilsat en smagfuld, røget pølse fremstillet af 
svinekød. 

Bagevejledning:
Bør optøs ved stuetemperatur i cirka 30 minutter 
inden afbagning. 
Bages cirka 14-16 minutter ved 180 °C.  
Anvend bagepapir. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
130 g

Stk. pr. kolli
55

Pølsehorn
Varenr. 10000228

Klassisk pølsehorn i rå dej, lavet på hvedemel.  
Vi har tilsat en smagfuld, røget pølse frem stillet 
af svinekød. 

Bagevejledning:
Bør optøs ved stuetemperatur i cirka 30 minutter 
inden afbagning.  
Bages cirka 10-12 minutter ved 180 °C.  
Anvend bagepapir. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
60 g

Stk. pr. kolli
90

Vores pølsehorn er lavet  
i den gode smags tjeneste. 

Lette, luftige, lækre og med en 
flot gylden glød. Så bliver det 

ikke bedre. 




