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med attitude
Hot i 2020

Fire grønne
madtrends
Vi er bagere

Vi er 80 bagere,
der bager for dig
Hos Kohberg bager vi godt brød. Brød som smager godt og er bagt rigtigt. Og vi ved
også, hvor vigtigt det er, at brødet fungerer og bliver værdsat i dit køkken. Vi er drevet
af passionen for det gode håndværk. Derfor bager vi alt brød fra bunden med gode
råvarer, masser af tid og godt håndelag.

Uanset hvilket køkken
du driver, hjælper vi med
at finde løsninger og
bage brød, der passer til
lige præcis dit køkken og
dine behov.

Dit brød skal ikke bare
smage godt. Det skal
også være tilpasset dit
køkken og være nemt
og hurtigt at håndtere,
så du får frigivet tid til
andre opgaver.

Teddy
Teddy
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Innovation og udvikling
er en del af vores dna,
så vores brød tilpasses
skiftende behov.
Vi lytter til dig og resten
af branchen for at være
på forkant.

Peter

Det er vigtigt, at du er på
forkant og driver et
moderne køkken. Derfor
følger vi med i de nyeste
trends i ind- og udland,
så vi kan bage brød, som
dine kunder og gæster
sætter pris på.

Christian
Christian
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Vi er bagere
– og det forpligter
Kohberg findes i stort set alle danske hjem og i
masser af professionelle køkkener over hele
landet. Som et af Danmarks mest kendte
fødevarebrands er vi stolte over at sige, at vi er
bagere – og det forpligter.
Som så mange andre virksomheder forholder vi
os til FN’s 17 verdensmål. Ønsket om en
bæredygtig udvikling kræver, at vi alle reducerer
vores fodaftryk på naturen, ændrer vores
ressourceforbrug og har fokus på genbrug, og
derfor har vi valgt at fokusere på verdensmål
#12 – ansvarligt forbrug og produktion – fordi
det giver mening, når vi siger, vi er bagere.

Side 6
Nye wienerbrød
Ren nydelse og vegansk

Som bageri er vi storforbruger af mel, og vi har
besluttet, at hovedingrediensen i alle vores brød
og wienerbrød skal være dansk mel. Hvorfor det
giver mening for både Kohberg og dit køkken,
kan du læse mere om i dette nummer af BAG om
dig.
Den bæredygtige dagsorden er blevet til en
global megatrend, som ingen i fødevarebranchen
kan ignorere. Men der er stor forskel på, hvordan
det kommer til udtryk hos den enkelte forbruger.
På de kommende sider løfter vi sløret for, hvordan
Kohberg arbejder med plantebaserede løsninger
til dit køkken, hvilke udfordringer det giver, og
hvilke fødevaretrends, vi mener, du med fordel
kan være opmærksom på her i 2020.
God læselyst!

Side 14
Kokken i køkkenet
Veganske retter i
hverdagen

Side 18

Bagernes Bedste
Nyt favoritrugbrød

Peder
Administrerende Direktør og Bager
René Normann Christensen
Administrerende Direktør
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"Vi er gået målrettet efter en
international smag og følelse,
der også vækker interesse hos
danskere, der har lyst til en
ny wienerbrødsoplevelse.
For eksempel halve kirsebær i
marmeladen, der giver et råt look og
hørfrø, der overrasker på toppen. "
Claus Ibsen, bager og
produktudvikler hos Kohberg
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Trend og tradition

Når bagerne udfordrer
farver og smag
Det er en særlig disciplin at udvikle nye
smagfulde wienerbrød, der udfordrer
traditionen og samtidig bibeholde den
sprødhed og lethed, der kendetegner den
danske klassiker. Udfordringen bliver ikke
mindre, når dej og fyld skal være vegansk.
Men det benspænd afholdt ikke Kohbergs
bagere fra at kaste sig ud i nyt innovativt
bagværk.

innovative nye wienerbrød – wienerbrød
der differentierer sig positivt med overraskende smagskombinationer og lokker
til selvforkælelse med et uimodståeligt
udseende.
Ingen kompromis
Ved traditionelt wienerbrød er det ofte
smagen af smør, æg og fløde, der udløser
nydelsen. Men de samme ingredienser er
også grunden til, at nogle nægter sig selv
oplevelsen. Derfor besluttede wienerbrødsbagerne, at de nye varianter skulle
være veganske. For at give forbrugerne
en legitim grund til at lade sig friste og
nyde med grøn samvittighed.

Et stykke wienerbrød skal være sprødt og
have et kort bid. En sprødhed der opstår
ved den sirlige laminering, hvor foldeteknikken med masser af lag skaber luftig
dej og struktur. Det er grundlaget for alt,
hvad vi kender som wienerbrød, og derfor
var det også et ufravigeligt krav til slutresultatet, da vores wienerbrøds-bagere - At bage vegansk er kompromisløst, og
skulle give den klassiske spandauer et derfor indeholder de nye wienerbrød for
moderne twist.
eksempel heller ikke palmeolie. Det gav
en udfordring med at få smag nok i
- Smagen og det attraktive udseende
wienerbrødet, men heldigvis kan jeg godt
bærer wienerbrødet. Hvis vi skal have
lide en god udfordring. Så det løste vi
folk til at prøve noget nyt, så skal både
selvfølgelig, for eksempel ved at dejen
smag og udseende være endnu bedre,
indeholder surdej, fortæller Claus Ibsen.
end de er vant til. Men samtidig er
genkendeligheden vigtig, derfor valgte Af samme grund er de nye wienerbrød
vi den klassiske runde spandauer – så er med dansk mel, der hverken indeholder
der ingen i tvivl om, at det er wienerbrød, stråforkortere eller glyphosat.
der bliver serveret.
Sådan siger Claus Ibsen, bager og produktudvikler i vores wienerbrøds-bageri. Han
er en af hovedkræfterne bag Kohbergs
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Fire nye varianter

Legende farver og
overraskende smag
Vores fire nye wienerbrød har særligt udvalgte ingredienser
og er 100 procent veganske. De indeholder hverken æg eller palmeolie og er ren
nydelse for alle, der ønsker at leve helt eller delvist vegansk. Og for alle andre giver
vegansk wienerbrød en legitim grund til at lade sig falde for fristelsen og spise
noget lækkert med grøn samvittighed.
De nye veganske wienerbrød fås også i miniudgave. Hver mixkasse med mini
wienerbrød indeholder alle fire nye smagfulde og farverige varianter.

Truly Nordic

Chunky Cherry

Happy Custard

Sunny Orange

Varenr. 10000688
Vægt: 88 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli

Varenr. 10000689
Vægt: 90 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli

Varenr. 10000690
Vægt: 90 g
Pakning 48 stk. pr. kolli

Varenr. 10000691
Vægt: 90 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli

Til den lille
lækkersult

Mini
Truly Nordic

Mini
Chunky Cherry

Mini
Happy Custard

Mini
Sunny Orange

Varenr. 10000725
Vægt: 40 g
Pakning: 100 stk. pr. kolli

Varenr. 10000725
Vægt: 40 g
Pakning: 100 stk. pr. kolli

Varenr. 10000725
Vægt: 40 g
Pakning 100 stk. pr. kolli

Varenr. 10000725
Vægt: 40 g
Pakning: 100 stk. pr. kolli
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Sunny Orange

Chunky Cherry

(Vegansk spandauer
med remonce og appelsinfyld)

(Vegansk spandauer
med remonce og kirsebærfyld)

Prøv smagen af sommer
forvandlet til wienerbrød.
Den friske smag af solmodne
appelsiner suppleres af blødt
brunsvigerfyld med karamelsmag.
En kompromisløs spandauer med
den særlige wienerbrødsdej, der
indeholder surdej. Drysset med
hakkede hasselnødder, der giver
et uimodståeligt udseende og
et sprødt bid.

Dybrødt fyld med en
overraskende frisk smag og
delikate stykker af kirsebær.
Den særlige wienerbrødsdej med
surdej giver den runde spandauer
de klassiske lag og sprøde struktur.
Det farverige fyld med masser
af frugt og et drys hørfrø på
toppen kan lokke lækkersulten
frem hos enhver.

Happy Custard

Truly Nordic

(Vegansk spandauer
med creme og remonce)

(Vegansk spandauer
med remonce og æble-havtornfyld)

Med Happy Custard har den
klassiske spandauer fået et
twist. Den lækre creme med
vaniljesmag komplimenteres
af brunsvigerfyld med
karamelsmag, der tilfører
ekstra blødhed og sødme.
Et fantastisk stykke wienerbrød
med masser af lag, sprød skorpe,
surdej og drys af hakkede
hasselnødder.

Et stykke med æble og havtorn,
der er inspireret af det nordiske
efterår. Den syrlige smag af
havtorn suppleres af søde æbler.
Truly Nordic har den klassiske
spandauerform, en sprød
wienerbrødsdej med surdej
og masser af luftige lag.
Orange glasur, der matcher
fyldet, fuldender
Truly Nordic.
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Prøv dig frem, og se, hvad der sker

Med lidt omtanke
kommer vi langt

Vores hjerte
banker for økologi.
Find et stort udvalg
af økologiske brød
i vores sortiment.

Tø og
servér

Skåret

Tø og
servér

Skåret

Økologisk
Mørk Gastro

Økologisk
Grødburgerbolle

Økologisk
Kernefranskbrød

Varenr.: 10000012
Vægt: 580 g
Pakning: 6 stk. pr. kolli

Varenr.: 10000415
Vægt: 90 g
Pakning: 45 stk. pr. kolli

Varenr.: 18237100
Vægt: 585 g
Pakning: 9 stk. pr. kolli
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Bæredygtighed, ansvarligt forbrug og
reduceret madspild er på menuen i de
professionelle køkkener. Omtanke er
det, der står tilbage, hvis vi koger det
ned til et enkelt udtryk. Og med lidt
omtanke kommer du langt.
Faktisk handler det bare om at prøve sig
frem. Sådan lyder rådet fra kokken
Steven Damkilde:

Vi har ikke alle svarene endnu, men vi
tager et skridt ad gangen, og hvert nyt
initiativ bliver lavet med omtanke.
Vi bager med dansk mel
Omtanke er også årsagen til, at Kohberg
bager med dansk mel. Det er med til at
reducere brødets CO2-aftryk, når transporten af melet er kortere. Vores rødder
er solidt plantet i den sønderjyske muld,
og med dansk mel giver vi tilbage til det
samfund, vi er en del af. Det støtter
danske arbejdspladser, og så ved vi, at
dansk mel har en høj fødevaresikkerhed,
fordi kontrollen er så grundig.

- Når vi snakker kampen mod madspild,
så er der ingen retningslinjer. Derfor er
der heller ikke nogen rigtig eller forkert
måde at gøre det på. Du prøver dig frem,
og nogle gange lykkes det, andre gange
gør det ikke. Men ved at prøve åbner du
Verdensmål #12
op for nye idéer til at bruge alle dele af
maden.
Ud af FN’s 17 verdensmål arbejder
Kohberg fokuseret med verdensmål
Når I fokuserer på at reducere jeres
nummer 12 – Ansvarligt forbrug og
spild, opstår der altså ofte nye idéer – og
produktion. Vi redder ikke verden alene,
måske helt nye retter. Samtidig med at I
men vi ønsker at reducere vores aftryk
med en målrettet indsats vil spare
på natur og miljø. Derfor bager vi med
penge på råvarer, fordi I bruger mere af
dansk mel, og derfor er vi optaget af,
det, I køber.
hvordan vi bruger vores ressourcer,
Kohberg er medlem af tænketanken hvordan vi genbruger, og hvordan vi
One\Third, der har som formål at reducerer madspild og affald.
bekæmpe, at en tredjedel af de fødevarer, der produceres på verdensplan, Steven Damkilde, uddannet kok og selvstændig
fødevarekonsulent.
går til spilde.

Brug den rette gulerod!
Fokus på madspild har både en bæredygtig gevinst og en økonomisk
gevinst – og så hjælper det også, hvis I sammen finder en fælles gevinst.
En gulerod der hjælper med at holde fokus. Sparer I penge ved at
reducere køkkenets madspild, så kunne de penge for eksempel
øremærkes til en personalefest eller en anden fælles oplevelse.

BAG om dig / marts 2020

9

Fire hotte – og grønne

Madtrends
i 2020
Den grønne trend er altdominerende i disse år. Men vi tager den
bæredygtige megatrend til os på forskellige måder alt efter, hvem vi er,
og hvor vi er i livet. I 2020 skal du især være opmærksom på disse fire
madtrends – og dem der følger dem.
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Hood Food
Vi søger mere nærhed og naboskab i
trenden Hood Food. Vi vil have hjertet og
sund fornuft med og køber lokale
fødevarer, fordi det opleves som et
klimabevidst valg, men også et sikkert og
sundt valg – samtidig med at det støtter
lokalsamfundet.
Kohberg og Hood Food
Kohberg bager i Danmark, og alle vores
brød er bagt med dansk mel uden
stråforkortere. Kort transport af melet
reducerer brødets CO2–aftryk, samtidig
med at vi støtter dansk landbrug.

løbende mængden af plast i vores emballage.
Freedom Food
Trenden Freedom Food ønsker at bevare
måltidet som en social og kulturel
institution. Vi har fokus på sundhed og
bæredygtighed, og samtidig skal maden
være lækker og let at tilberede. Derfor er
løsninger, der gør det gode liv sundere og
nemmere, velkomne.
Kohberg og Freedom Food

Danskerne spiser ofte rugbrød til aften –
fordi det er let, hurtigt og lækkert.
Kohbergs mange rugbrød gør det endnu
lettere at vælge madderne, der også er et
klimavenligt valg. Kohberg bager også
Think Twice
fastfoodbrød og burgerboller, så det både
Det er tid til forandring og fokus på kan være let og lækkert.
jordens ressourcer, og med trenden Think
Twice vil vi være en del af forandringen. Plant Plate
Fokus er bredt fra at ville reducere
Du er, hvad du spiser! Med trenden Plant
madspild og spise mindre kød til at undgå
Plate må du ændre dine vaner og leve
plastik og gentænke al emballage.
grønnere, hvis du vil gøre en forskel. De
unge er helt i front, og udviklingen går
Kohberg og Think Twice
stærkt! En planterevolution, der er drevet
FN’s Verdensmål #12 er et indsatsområde af sundhed, klima og dyrevelfærd, er
for hele Kohberg. For eksempel bager vi under opsejling.
med dansk mel, vi er aktive i kampen
mod madspild, alle vores kasser er af 100
procent genbrugsplast, og vi reducerer

Kohberg og Plant Plate
"Kohbergs rugbrød er som udgangspunkt veganske og
uden animalske ingredienser. Rugbrød er et klimavenligt
måltid, der udleder mindre C02 end for eksempel den varme
aftensmad."
Br i t t Hou ga ar d , m ark et i n g- og k om m un i k at i on sch e f Kohber g
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Økologi på menukortet

Rugbrød med
det røde
De professionelle køkkener baner vejen for økologi, for danskerne stiller i
stigende grad krav til deres fødevarer. De vil have råvarer, hvor der er
taget hensyn til naturen og omgivelser. Det bakker vi op om hos Kohberg.
Derfor finder du også mange lækre rugbrød i vores sortiment med det røde
økologimærke. For eksempel vores tre økobrød i Bagergårdens rugbrødsserie, der har to dages ekstra holdbarhed; Bagergårdens Økologisk Mørkt,
Bagergårdens Økologisk Rustikt og Bagergårdens Økologisk Solsikke.
Når vi bager Bagergårdens rugbrød, er den gode smag og kvalitet i højsædet.
Det er passionen, der driver vores bageri. Derfor udvælger vi vores råvarer
med omtanke og bager Bagergårdens rugbrød med dansk økologisk rug og
rugmel. Brødene er selvfølgelig også veganske, så du kan servere både
økologiske og veganske smørrebrødsanretninger.

Bagt
med
surdej

Bagt
med
surdej

Bagt
med
surdej

Bagergårdens
Økologisk Mørkt

Bagergårdens
Økologisk Rustikt

Bagergårdens
Økologisk Solsikke

Varenr.: 10134000
Vægt: 1450 g
Pakning: 8 stk. pr. kolli

Varenr.: 10000661
Vægt: 1450 g
Pakning: 8 stk. pr. kolli

Varenr.: 10021000
Vægt: 1450 g
Pakning: 8 stk. pr. kolli
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- I rugbrød er der malt, der giver
en bitter smag. Den går ind og
leger med sødmen fra den
brændte peberfrugt, der har en
dyb, rund smag. I smørelsen har
jeg brugt ristede solsikkekerner,
der er med til at fremhæve
smagen fra solsikkerugbrødet.
Steven Damkilde

Vegetarisk smørrebrød
“kartoffel mad”
In g red ienser:
Kohberg Ba gergå rdens Solsi k ke r ugbrød,
ba geka r tof fel, ka sta nje, sa lt, smø r, æg ,
persi l le, cit ron, solsi k keker ner, peber f r ug t,
my nte
Udvi k l et af St even D am k i l d e , D am k i l d e C on su l t i n g

Find opskriften
på Kohberg.com
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Vegansk klapsammen med
spiseligt rav og blomkål
I N G R E DI E N S E R :
B AG E RG Å R DE N S RU S T I K T
150 G VA N D
300 G S U K K E R
150 G H AV T OR N
150 G H Y BE N
1 BL OM K Å L
1 C I T RON
10 G G Æ R F L AG E R
1 BU N D T PU R L Ø G
1 PA K K E K A R S E
200 G V E G A N S K M AYO
R Ø D M I Z U NA
H J E RT E S A L AT

Find opskriften
på vegansk mayo
på Kohberg.com

RØD MIZUNA

Rav: Kog vand og sukker op, tilsæt
hyben og havtorn . Kog 10 minutter, og
sigt havtorn og hyben fra, tørres i ovn i
1 time ved 100 grader. Siruppen koges
ned til det halve og gemmes til en
lækker dressing eller som topping til
skyr.

HJERTESALAT

Cremet blomkål: Riv blomkålen fint,
det samme med citronskal. Vend med
vegansk mayo, gærflager og purløg.
Smag til med citronsaft . Vask bladene
fra blomkålen grundigt, og snit dem
helt fint i lange tynde strimler, bland
med rød mizuna og snittet hjertesalat.
Anret salaten på en skive rugbrød, og
kom derefter blomkålscremen på.
Pynt med rav og karse.

Steven Damkilde, uddannet kok og
selvstændig fødevarekonsulent med
fokus på madspild, miljø og
bæredygtighed.
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Med kok Steven Damkilde i køkkenet

Veganske retter
i hverdagen
Rugbrødsmaden er en af danskernes
yndlingsspise – og i de professionelle
køkkener er man eksperter i at kreere
appetitvækkende smørrebrødsserveringer.

- Det skal være et måltid i sig selv. Retten
skal have smag og fylde. Det er med det
udgangspunkt, jeg i hverdagen arbejder
med veganske retter. Vi skal hele vejen
rundt: smage, strukturer og teksturer.
Der skal være noget blødt, sprødt, salt,
surt, sødt, og bittert. Præcis som man
kender det fra traditionelle retter med
kød.

I de seneste år har restaurations- og
cateringbranchen nytænkt de traditionelle hofretter, hvor rugbrød er basen.
Smørrebrødet er blevet grønt, så også
personer med ønsket om at spise mere Især genkendelighed er et nøgleord for
vegetarisk eller vegansk kan være med. Steven, når han arbejder med grønne
alternativer til det traditionelle smørreSteven Damkilde, der er uddannet kok og
brød.
nu arbejder som selvstændig fødevarekonsulent, ved præcis, hvad der skal til - Smørrebrødet skal være indbydende, så
for at skabe velsmagende veganske man får lyst til at smage, og samtidig
retter. Med Kohbergs rugbrødsserie skal man kunne se, hvad det er. Det skal
Bagergårdens tog han i køkkenet og være noget, man kender. Når folk kan se,
udviklede to velsmagende og indbydende hvad det er, er de ofte også mere
smørrebrødsserveringer, der er et ve- tilbøjelige til at smage det.
gansk alternativ til de traditionelle højt
Med Stevens to opskrifter i denne udgave
belagt smørrebrød.
af BAG om dig, får du inspiration til
smørrebrød, der passer ind i en grøn
koststil.

Økologisk
Fuldkornsrugbrød

Økologisk
Fuldkornsrugbrød

Varenr.: 10000364
Vægt: 950 g
Pakning: 8 stk. pr. kolli

Varenr.: 10012200
Vægt: 1450 g
Pakning: 8 stk. pr. kolli

Bagt
med
surdej
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Gourmetserien

Lækkert rugbrød
i en klasse for sig
Forfør dine gæsters smagssanser med de tre brød i gourmetserien.
De har alle deres eget helt særlige twist på smagen, der gør hver bid til en
sand fornøjelse; Gourmetrugbrød med carmaguesalt, Gourmetrugbrød med
ølurt og Gourmetrugbrød med peberrod og rødbede.
Folk vil have luksus i hverdagen, og det sker med små øjeblikke af
selvforkælelse, kvalitet og god smag. Kohbergs bagere har derfor udviklet de
tre Gourmetrugbrød, hvor smag og håndværk går op i en højere enhed og
giver dine gæster en smagsoplevelse ud over det sædvanlige. Som alle
Kohbergs rugbrød er de tre gourmetrugbrød bagt med særligt udvalgte
råvarer og smagsgivere, for eksempel bager vi med dansk mel uden
stråforkortere og sprøjtemidler som glyphosat. Rugbrødene er perfekte til de
gæster, der sætter pris på luksus og den gode kvalitet i hverdagen.

Bagt
med
surdej

Bagt
med
surdej

Bagt
med
surdej

Gourmetrugbrød med
camarguesalt

Gourmetrugbrød med
ølurt

Gourmetrugbrød med
peberrod og rødbede

Varenr.: 18762000
Vægt: 700 g
Pakning: 14 stk. pr. kolli

Varenr.: 18763000
Vægt: 700 g
Pakning: 14 stk. pr. kolli

Varenr.: 18773000
Vægt: 700 g
Pakning: 14 stk. pr. kolli
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De tre
Gourmetrugbrød
er 100 procent
veganske og lavet
med dansk mel.

Gourmetrugbrød med banan,
pinjekerner og røde peberkorn
In g red ienser:
Kohberg Gou r met r ugbrød med peber rod og rødbede,
ba na n, røde peberkor n, r istede pi njeker ner,
ba si l i k u mblade

Find flere
opskrifter på
Kohberg.com
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Nyhed fra rugbrødsbageriet

Bagerne har bagt
deres eget favoritbrød
Hvis der er nogen, der kender hemmeligheden bag godt rugbrød, så er det vores 80
uddannede bagere. Nu har de skabt deres helt eget favoritbrød, der har fået navnet Bagernes
Bedste – et brød som lyser op på enhver buffet eller anretning. Bagerne fik til opgave at bage
det rugbrød, de selv helst ville spise, og efter at have prøvebagt og smagt til i månedsvis er
de klar til at præsentere et helt nyt rugbrød i Kohberg-familien.
Resultatet er et mørkt rugbrød med masser af synlige solsikke-, rug-, og græskarkerner, der
giver en lækker nøddeagtig smag. De store lyse kerner gør rugbrødet særligt æstetisk og til
et naturligt omdrejningspunkt i serveringen. Surdejen, den gode smag af dansk rug og de
mange kerner giver Bagernes Bedste en saftig konsistens og et rigtigt godt bid.
Med Bagernes Bedste på menuen får dine gæster alt det gode fra Kohbergs nøje udvalgte
ingredienser og bagernes håndværk i en og samme mundfuld.

39 % rug-,
solsikke- og
græskarkerner
for ekstra smag
og bid.
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Nyhed!

Bagt i
Danmark af
100 % dansk
rugmel.
Bagernes bedste
Varenr.: 10000699
Vægt: 600 g
Pakning: 14 stk. pr. kolli
Dette er bagernes egen favorit - et smukt, mørkt
rugbrød bagt med masser af synlige kerner, der giver
brødet et særligt godt bid og en nøddeagtig smag.
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Lad os hjælpe dig!

Ønsker du hjælp
med det helt rigtige
sortiment?
Rådgivning til større variationsmuligheder
og nemmere og fleksible løsninger?
Få hjælp fra vores salgsteam.

Rikke Glad

Lene Førby Trentel

Lisbet Juhl Rasmussen

Ronnie W. Tonsgaard

Salgskonsulent
+45 27 61 80 57
rigl@kohberg.com

Salgskonsulent
+45 27 25 64 85
letr@kohberg.com

Salgssupporter
+45 73 64 64 12
lijr@kohberg.com

Salgskonsulent
+45 40 32 87 85
rwto@kohberg.com

Lene Risager Jensen

Lars Sinding

Erik Nielsen

Key Account Manager
+45 27 61 80 50
lerj@kohberg.com

Key Account Manager
+45 21 56 85 29
lasi@kohberg.com

Markedschef– Foodservice
+45 21 44 18 34
erni@kohberg.com

Kohberg Bakery Group A/S, Foodservice, Kernesvinget 1, DK-6392 Bolderslev
+45 73 64 64 00, Foodservice@kohberg.com, kohberg.com

Vi er bagere
Vi er bagere

