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2    Kohberg Foodservice / Vegansk brød 20202    Kohberg Foodservice / Vegansk brød 2019

Som bageri har vi  
fokus på at reducere 

vores klimaaftryk, og  
når vi bager med  

dansk mel, er det et  
skridt på vejen. 
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Siden 1969, hvor Kohberg blev grundlagt, har vi været et danskejet bageri. 
Vores rødder er stadig solidt plantet i den sønderjyske muld, og for os er det 
helt naturligt at bage med mel fra korn, der er dyrket i Danmark. 

Når vi bager, er mel vores vigtigste råvare. Vi bruger mel i alt vores bagværk, 
og det betyder, at vi hvert år bruger rigtigt meget af det. Derfor gør det også 
en forskel, hvor melet kommer fra, og hvor langt det skal transporteres. 
Generelt udleder rugbrød for eksempel  mindre CO2 end  med varme retter 
eller kød, og når vi bruger dansk mel i stedet for udenlandsk, reducerer vi 
transporten. Hos Kohberg vil vi gerne kæmpe for at gøre en forskel – og her 
kan vi faktisk gøre en forskel.

Kontrollen med danske afgrøder og fødevarer er utrolig grundig. Derfor giver 
det dig og dine gæster en høj fødevaresikkerhed, når vi bager med danske 
råvarer. Af samme grund har Kohberg valgt, at alt vores mel er fra korn  
dyrket uden stråforkortere og uden sprøjtemidler med glyphosat.

Det er vigtigt for os at give tilbage til det samfund, vi i mere end 50 år har 
været en del af. Ved at købe dansk mel støtter vi de danske landmænd, og 
samtidig er vi med til at sikre danske arbejdspladser både i landbruget og i 
brancher, der leverer varer og service til landbruget.

Vi bager med 
dansk mel
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Bagt med kærlighed og dansk mel

Veganske 
brød til din 
grønne menu 
Danskerne efterspørger i stigende grad mindre kød og mere grønt på tallerkenen.  
De vil have grønne alternativer til de traditionelle serveringer. Samtidig er der i højere 
grad opmærksomhed på, hvilke ingredienser og råvarer der er valgt til en ret. Hvor 
især fokus er på omtanke for egen sundhed og omgivelserne – dog uden at gå på  
kompromis med den gode smag. 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. Vi ønsker at gøre det nemt for 
dig at få et overblik over, hvilke råvarer vi bager med, så du kan vælge brød til alle dine  
serveringer – både til de traditionelle og mere plantebaserede måltider. For eksempel 
er alle brødene i dette katalog bagt med dansk mel og uden animalske produkter som 
æg eller mælk.  

Vi mærker vores brød 

Kohberg har tilsluttet sig Dansk Vegetarisk Forenings mærkningsordning. Derfor kan 
vi mærke vores veganske brød med mærket ’Vegansk’. Det betyder, at brødene er 100 
% fri for animalske produkter. Det gør det nemt og trygt for dig at vælge det  
veganske alternativ til dine serveringer. Og med vores ”dansk mel”-logo har du garanti 
for, at du serverer et Kohberg-brød, der er bagt i Danmark af vores uddannede bagere 
og med dansk mel.

800.000 danskere spiser overvejende eller helt 

vegetarisk. Det er næsten en fordobling på to år. 

Kilde: COOP ANALYSE & DVF 2019.
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Nyhed fra vores 80 bagere: Bagernes Bedste

Vores 80 uddannede bagere ved, hvordan man bager gode  
rugbrød. Og nu har de skabt deres eget favoritbrød.  Det er også 
derfor, vi har valgt at kalde det ”Bagernes Bedste”.

Resultatet af bagernes arbejde er et mørkt rugbrød med masser 
af synlige solsikke-, rug-, hvede- og græskarkerner, der giver en 
lækker nøddeagtig smag. Det er et æstetisk rugbrød – ja, vi vil 
faktisk kalde det et smukt brød. Det indbydende udseende med 
store lyse kerner komplimenteres af surdejen og den gode smag 
af dansk rug, der sammen med kernerne giver Bagernes Bedste 
en saftig konsistens og et rigtigt godt bid. 

 

Nyhed!
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Rugbrød er vores bageres  
stolthed. Du får et bredt  
sorti ment til alle dagens 

serveringer - med masser af 
variation i smag og udseende.

Rugbrød er hjertet i Kohberg, ligesom det også er hjertet i 
rigtig mange af de måltider, du og dine kolle gaer hver dag 
serverer. Vi bager et stort udvalg af veganske rugbrød, så 
gå på opdagelse, og find dine egne rugbrødsfavoritter til 
dine veganske serveringer.

Vegansk brød

Rugbrød 

Mesterværk
Varenr. 10000365

Mangler du ekstra smag til menuen, så har vi  
bagt et innovativt brød, hvor vi har kræ set 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.

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.
 

Vægt pr. stk.
750 g

Stk. pr. kolli
14

Brødstørrelse
7 x 9  

x 19,5 cm

Bagt  
med 

surdej
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Rugbrød   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 havsalt fra Camargue. Vi har 
også drysset brødet med havsalt fra Camargue, 
der giver en smagfuld oplevelse. 

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.

Vægt pr. stk.
700 g

Stk. pr. kolli
14

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
5,5 x 9  

x 21,6 cm

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 
solsikke kerner, hørfrø, sesamfrø og ølurt (maltøl), 
og så har vi drysset med gule hørfrø. Tilsammen 
giver det brødet en lækker karakteristisk smag.

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.
 

Vægt pr. stk.
700 g

Stk. pr. kolli
14

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
5,2 x 9  

x 21,6 cm

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.

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.

 

Vægt pr. stk.
700 g

Stk. pr. kolli
12

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
5,3 x 9  

x 21,6 cm
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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. 

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.

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Brødstørrelse
7,5 x 9  

x 26 cm

Bagt  
med 

surdej

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. 

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.

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Brødstørrelse
7,5  x 9 

 x 26 cm

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. 

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.

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Brødstørrelse
7,5 x 9  

x 26 cm

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frost
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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. 

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.

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Brødstørrelse
7,5 x 9  

x 26 cm

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.

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.

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Brødstørrelse
7,5 x 9   

x 26 cm

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 økolo gisk 
rug, rugkerner, hørfrø, solsikkekerner, havre-  
og hvedeflager. For et ekstra pift har vi drysset  
toppen med rugdrys.

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.

Brødstørrelse
6,5 x 9  

x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8 

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frost
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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, rug-  
og solsikkekerner. Mørkt, groft og karakteristisk.

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.

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
16

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
5,5 x 9,5  

x 18,5 cm

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.

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.

Vægt pr. stk.
900 g

Stk. pr. kolli
9

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
5,5 x 12,5  
x 20,2 cm

Bagergårdens 
Økologiske Solsikke i bagepose
Varenr. 10027000

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

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.
 

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Brødstørrelse
7 x 9  

x 20,2 cm
27 skiver

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frost
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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.

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.

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Skivestørrelse
7 x 9 cm

27 skiver

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.

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.

Vægt pr. stk.
1150 g

Stk. pr. kolli
8

Skivestørrelse
9 x 9 cm

27 skiver

Bagt  
med 

surdej

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 sol sikke- 
og græskarkerner. Med et drys af hakkede 
græskarkerner får du et smagfuldt blødt og  
samtidig groft rugbrød.

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.

Vægt pr. stk.
900 g

Stk. pr. kolli
9

Brødstørrelse
6 x 13  

x 26 cm
20 skiver

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frost
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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-, solsikke-  
og græskarkerner og drysset med hele 
græskar kerner for at give brødet en lækker,  
grov krumme. 

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.

 

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
9

Brødstørrelse
5, 5 x 12,5 

 x 26 cm

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frost

Vi sætter en ære i det gode håndværk. 
Vores 80 bagere i Haderslev, Bolderslev og 

Taastrup bager hver dag et  
spændende sortiment af veganske brød 

for dig, så du kan bruge tiden på at skabe 
gode måltider til alle dine gæster.

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.  

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

Vægt pr. stk.
1000 g

Stk. pr. kolli
9

Skivestørrelse
9,8 x 9,5 cm

20 skiver

Bagt  
med 

surdej

Tø og 
servér
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Rugbrød   Frisk

Bagt  
med 

surdej

Bagergårdens Økologisk Rustikt
Varenr. 10000661

Glæd dine gæster med en lækker skive af et  
velsmagende rustikt rugbrød fyldt med bløde 
økologiske rugkerner og hørfrø. Det giver en  
dejlig saftig tekstur, samtidig med det holder  
sig frisk længe. Et rugbrød med rigtigt godt  
bid uden at være for groft.

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

Skivestørrelse
9,5 x 9,5 cm 

27 skiver

Bagt  
med 

surdej

Bagergårdens Økologisk Solsikke
Varenr. 10021000

Servér Bagergårdens Økologisk Solsikke.  
Et smagfuldt og kerneholdigt rugbrød, der  
holder sig frisk og saftigt længe. Vi har bagt 
det på surdej, rug- og hvedemel og tilsat mange 
bløde solsikke- og rugkerner.

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

Skivestørrelse
9,5 x 9,5 cm

27 skiver

Bagt  
med 

surdej

Bagergårdens Økologisk Mørkt
Varenr. 10134000

Lav en lækker smørrebrødsanretning med 
Bagergårdens Økologisk Mørkt. Du får et saftigt 
og lækkert rugbrød, vi har bagt på surdej,  
rug- og hvedemel og helt uden kerner. Og så er 
det selvfølgelig økologisk.

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

Skivestørrelse
9,5 x 10 cm

27 skiver
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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.  

Vægt pr. stk.
1000 g

Stk. pr. kolli
10

Skivestørrelse
9,9 x 9,5 cm

20 skiver

Bagt  
med 

surdej

Solsikkerugbrød
Varenr.  10285000 + 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. 

Vægt pr. stk.

375 g
750 g
950g

Stk. pr. kolli

15
9
8

Skivestørrelse
7,7 x 9.3 cm

10 skiver
20 skiver

6,3 x 9,5 cm
26 skiver

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød  Frisk

Bagergårdens Klassisk
Varenr. 10012200

Servér et indbydende smørrebrød med 
Bagergårdens Klassisk, der er et blødt, mildt og 
smørevenligt rugbrød. Vi har bagt det på surdej, 
rug- og hvedemel og tilsat smagfulde rugkerner 
og hørfrø. Det giver masser af smag og en saftig 
tekstur.

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8Skivestørrelse

9,5 x 10 cm
27 skiver

Bagt  
med 

surdej
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Herkules
Varenr. 10322002 + 10222003

Servér Herkules, et dejligt groft fuldkorns- 
rugbrød, 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 
morgen mad.

Vægt pr. stk.

500 g
1000 g

Stk. pr. kolli

18
10

Skivestørrelse
9 x 9,5 cm
10 skiver
20 skiver

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.

Vægt pr. stk.
1000 g

Stk. pr. kolli
10

Skivestørrelse
9 x 9,5 cm
17 skiver

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frisk

Bagernes Bedste
Varenr. 10000699

Bagernes Bedste er vores nye mørke rugbrød 
med masser af synlige kerner og en  
lækker nøddeagtig smag. Vores uddannede 
bagere fik til opgave at bage deres eget  
yndlingsbrød – og nu kan du også få glæde af 
deres passion for godt rugbrød.  

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
14

Skivestørrelse
6,5 x 9,5 cm

13 skiver

Bagt  
med 

surdej

Nyhed!
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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.

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
14

Skivestørrelse
6,5 x 9,5 cm

13 skiver

Bagt  
med 

surdej

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.

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
9

Skivestørrelse
7,5 x 11,5 cm

18 skiver

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frisk

Find masser af inspiration 
til velsmagende og spændende 

veganske serveringer på  
kohberg.com

16    Kohberg Foodservice / Vegansk brød 2020
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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. 

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
9

Skivestørrelse
6,5 x 12 cm

18 skiver

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. 

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
12

Skivestørrelse
6,4 x 9,2 cm

17 skiver

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. 

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
9

Skivestørrelse
6,5 x 11,5 cm

18 skiver

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frisk
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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. 

Vægt pr. stk.
400 g

Stk. pr. kolli
14

Skivestørrelse
10 x 17,5 cm

8 skiver

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.

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
18

Skivestørrelse
9 x 11,5  cm

10 skiver

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.

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
18

Skivestørrelse
8 x 11,5 cm

10 skiver

Bagt  
med 

surdej

Rugbrød   Frisk
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Vi har bagt et bredt udvalg af veganske mad- og 
franskbrød, så du nemt kan imødekomme dine gæsters 
ønsker og behov til alle dagens serveringer.

Find netop den smagsvariant og form, der passer til din 
veganske menu. Du kan vælge imellem alt fra Rustikt 
Chiabrød eller Græskarbrød til det klassiske, lyse 
Formfranskbrød.

Vegansk brød

Mad-  
& franskbrød

Økologisk Kernefranskbrød
Varenr. 18237100

Skær en skive af vores Økologisk Kernefransk-
brød, og servér et fiberholdigt og mørkt fransk-
brød. Vi har bagt brødet på hvede-, rug- og 
fuldkornshvede mel og tilsat knækkede hvede-
kerner, solsikke kerner og hørfrø. 
Groft, sprødt og luftigt.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning.  
Bages cirka 12 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
585 g

Stk. pr. kolli
9

Brødstørrelse
8 x 12  

x 20,2 cm

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.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning.  
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Brødstørrelse
10,5 x 9,5 
 x 26,5 cm

Bagt  
med 

surdej
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Rustikt Chiabrød
Varenr. 10000103

Rustikt Chiabrød er et mørkt kerneholdigt brød, 
der præsenterer sig godt på buffetten.  
Vi har bagt det på rugsurdej og tilsat lækre  
ingredienser som chiafrø, solsikkekerner,  
hørfrø, malt og kakao. En karakteristisk, mørk  
og intens smag.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning.  
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8 

Brødstørrelse
9,5 x 13  

x 29,5 cm

Bagt  
med 

surdej

Rustikt Græskarbrød
Varenr. 10000105

Et groft græskarbrød drysset med lækre 
græskarkerner. Vi har bagt brødet på surdej 
og tilsat specielt udvalgte ingredienser som 
græskarmel og solsikkekerner. Lyst, sprødt og 
luftigt buffetbrød. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning 
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Brødstørrelse
9,5 x 15 

 x 30,5 cm

Bagt  
med 

surdej

Rustikt Majsbrød
Varenr. 10000101

Kræs for smagsløgene med dette lyse og lækre 
buffetbrød. Vi har bagt det på su rdej og tilsat 
halvsigtet rugmel. Det giver et smagfuldt  
majsbrød, der er perfekt til buffeten.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning. 
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
9,5 x 13  

x 29,5 cm

Mad- & franskbrød  Frost
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Mad- & franskbrød  Frost

Trekornsbrød
Varenr. 18205005

Trekornsbrød er et klassisk groft franskbrød. 
Brødet er bagt på specielt udvalgte ingredienser 
som hvedemel, hvedekerner og rugsigtemel. Vi 
har tilsat hvedekerner, hørfrø og sesamfrø og 
drysset med sesamfrø.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning.  
Bages cirka 10 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost anbefales ikke. 

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
7 x 13  

x 33 cm

Stenovnsbagt Parisienne
Varenr. 18893000

Servér Stenovnsbagt Parisienne. En stor rustik 
baguette som er bagt med hvedemel og hvede-
surdej. Den har en let og luftig krumme samt en 
lækker sprød skorpe.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i cirka 30-60 minutter.  
Bages i cirka 21 minutter ved 175 °C  
i varmluftovn.
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
550 g

Stk. pr. kolli
16

Bagt  
med 

surdej

Stenovns-
bagt

Brødstørrelse
6 x 11 

 x 53 cm

Stenovnsbagt Flute
Varenr. 18905000

Stenovnsbagte flutes er velsmagende, rustikke 
flutes med let varierende udseende og drysset 
med mel. De er bagt med hvedemel, rugmel og 
hvedesurdej og tilsat bygmaltekstrakt. En luftig 
krumme og lidt sej skorpe giver et lækkert bid. 
De har flere anvend elsesmuligheder, hvor kun 
fantasien sætter grænser.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i 30-60 minutter.  
Bages cirka 15 minutter ved 180 °C  
i varmluftovn. 
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
340 g

Stk. pr. kolli
25

Bagt  
med 

surdej

Stenovns-
bagt

Brødstørrelse
5 x 9  

x 46 cm
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Mad- & franskbrød  Frost

Formfranskbrød
Varenr. 18203004 

Servér et lækkert og helt klassisk Form- 
franskbrød, som vi har bagt på hvedemel. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning.  
Bages cirka 12 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost anbefales ikke. 

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
9

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
10,5 x 8,5  

x 27 cm

Formfranskbrød med blå birkes
Varenr. 18216000

Fuldend menuen, og servér et klassisk  
hvedebrød, der er ideelt som morgenmad,  
mellemmåltid eller lige det, du har lyst til. Vi har 
bagt det på hvedemel og drysset med fine blå 
birkes. Franskbrødet har et enkelt snit på toppen.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning.  
Bages 11-12 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost anbefales ikke. 

Vægt pr. stk.
495 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
11 x 9,5  

x 26,5 cm

Formfranskbrød med fuldkorn
Varenr. 18222000

Dæk op med det lækre traditionelle  
form franskbrød. Vi har bagt et mildt og  
aromatisk fuldkornsbrød med højt  
fiberindhold og en luftig krumme. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur i minimum 3 timer 
inden afbagning.  
Bages 10 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost anbefales ikke. 

Vægt pr. stk.
650 g

Stk. pr. kolli
9 

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
9,8 x 8,5  
x 27 cm

22    Kohberg Foodservice / Vegansk brød 2020
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Hos Kohberg får du et fristende udvalg af veganske 
morgenbrød med alt fra grove og rustikke morgenstykker 
til klassiske, lyse rundstykker. Vi har kræset for smagen, 
så du kan dække op med det helt store veganske 
morgenbord og give dine gæster en god start på dagen.

Vegansk brød

Morgenbrød

Blandede Morgenbrød
Varenr. 18898000

Mixkasse af klassiske lyse morgenstykker  
bagt på hvedemel med tre forskellige  
varianter af drys:  
25 styk rundstykker med sesam,  
25 styk med birkes   
50 styk uden drys

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning. 
Bages cirka 12 minutter ved 190 °C. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
100

Brødstørrelse
5 x 7,5  

x 13 cm

Brøtchen
Varenr. 18902000

Et enkelt og lækkert morgenstykke, som  
er bagt med hvedemel. Enkelt, lyst og luftigt.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning. 
Bages cirka 12 minutter ved 190 °C. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
100

Brødstørrelse 
5 x 7,5  

x 13 cm
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Der er ikke så meget hokus 
 pokus. Bare godt håndværk  

og rigtigt gode råvarer.

XL Håndværker
Varenr. 10000612

Gør dine gæsters morgen lidt bedre med det 
klassiske morgenstykke i stort format, nu med 
en ny og forbedret opskrift. XL Håndværker er 
et luftigt og godt gedigent bagværk. Vi har bagt 
den med hvedemel, rugsigtemel og surdej samt 
toppet med blå birkes.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka 6-8 
minutter ved 180 °C.
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter ved 
180 °C

Vægt pr. stk.
90 g

Stk. pr. kolli
45

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
5,2 x 9,5 
x 12 cm

Morgenbrød  Frost



Håndværksstykke
Varenr. 18410000

Servér det klassiske morgenstykke, som vi har 
bagt på hvede-, durum- og fuldkornsmel. Til sidst 
har vi toppet det med fine blå birkes. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter 
ved 180 °C. 

Vægt pr. stk.
75 g

Stk. pr. kolli
50

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
4,4  x 7,8 
 x 8,7 cm

Groft Håndværksstykke
Varenr. 18400000

Et traditonelt og groft morgenstykke, bagt  
på surdej, fuldkornshvede-, hvede- og  
durumhvedemel. Vi har tilsat velsmagende 
solsikke kerner, hørfrø og havregryn og drysset 
med sesam og blå birkes.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter  
ved 180 °C. 

Vægt pr. stk.
75 g

Stk. pr. kolli
50

Brødstørrelse
4,2  x 7,8  
x 8,7 cm

Bagt  
med 

surdej

Morgenbrød  Frost

Grov Skagen Lap
Varenr. 18405000

Servér Grov Skagen Lap, der er bagt på  
fuld kornshvedemel. Vi har tilsat en masse  
lækre og knasende kerner. Morgenbrødet har  
solsikke kerner i bunden, og vi har toppet det 
med blå birkes, sesam- og hørfrø.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter  
ved 180 °C. 

Vægt pr. stk.
70 g

Stk. pr. kolli
50

Brødstørrelse 
4,3 x 8,3  

x 10,2 cm

Bagt  
med 

surdej
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Morgenbrød  Frost

Klassisk Rundstykke
Varenr. 18423000

Servér et klassisk morgenbrød, som vi har  
bagt på surdej, hvede-, rugsigte- og  
fuldkornshvedemel. Toppen har vi drysset 
med hvide birkes. Sprødt, lyst og luftigt.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter  
ved 180 °C. 

Bagt  
med 

surdej

Vægt pr. stk.
75 g

Stk. pr. kolli
40

Brødstørrelse
Ø 10,5 cm
H 5,5 cm

Gulerodsstykke
Varenr. 18716002

Morgenbrød, madbrød, skolebolle eller lille  
sandwichbolle, det lette og lækre Gulerodsstykke 
kan bruges til alt. Gulerodsstykket har et rustikt 
udseende – vi har bagt det på hvede- og  
rugsigtemel og tilsat smagfulde solsikkefrø og 
friske gulerødder.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning. 
Bages cirka 2-3 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost anbefales ikke.  

Vægt pr. stk.
80 g

Stk. pr. kolli
60

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
4 x 8  

x 11,8 cm

Græskarbolle
Varenr. 18891000

Servér den velsmagende Græskarbolle, der er 
et rustikt morgenstykke bagt på hvedemel og 
drysset med knasende græskarkerner. Lys, sprød 
og lækker.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. 
Direkte fra frost: Bages cirka 10-11 minutter ved 
180 °C. 

Vægt pr. stk.
88 g

Stk. pr. kolli
100

Brødstørrelse
5 x 8,8  

x 9,5 cm
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Morgenbrød  Frost

Rustikke Grødstykker i mixkasse
Varenr. 10000308

Med en mixkasse af Rustikke Grødstykker er der 
noget for enhver smag. Mixkassen består af tre 
forskellige lækre varianter: 
Rustikke Grødstykker Mysli 
Rustikke Grødstykker Rug 
Rustikke Grødstykker Havre 
Fælles for dem alle er, at de er baseret på grød, 
der giver en dejlig saftig krumme.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur inden afbagning.  
Bages cirka 5-8 minutter ved 180 °C.  
Direkte fra frost anbefales ikke.

Vægt pr. stk.
85 g

Stk. pr. kolli
45

Bagt  
med 

surdej

Brødstørrelse
cirka  4,5 x 7  

x 9 cm

Rustikke Kartoffelstykker i mixkasse
Varenr. 18891400

Med en mixkasse af Rustikke Kartoffelstykker 
i fire varianter er den gode smag i hus.  
Mixkassen er fordelt på:  
15 styk Lyse Kartoffelstykker  
15 styk Mørke Kartoffelstykker  
15 styk Kartoffelstykker med frø & kerner  
15 styk Kartoffelstykker med græskarkerner.  
De har alle det tilfælles, at de har en blød og  
saftig krumme og en sprød skorpe.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur og bages cirka  
6-8 minutter ved 180 °C. Direkte fra frost: Bages 
cirka 10-12 minutter ved 180 °C. 

Vægt pr. stk.
90 g

Stk. pr. kolli
60

Brødstørrelse
Ø 10 cm 

H 5,8 cm

Mini Kartoffelstykker i mixkasse
Varenr. 10000626

Servér seks forskellige rustikke kartoffelstykker, 
der alle er bagt med surdej og har en kort  
bagetid. Perfekt til morgenbuffeten.
Mixkassen er fordelt på:
25 styk Lyse Kartoffelstykker 
25 styk Mørke Kartoffelstykker
25 styk Kartoffelstykker med græskar
25 styk Kartoffelstykker med solsikkekerner
25 styk Kartoffelstykker med gulerod
25 styk Kartoffelstykker med frø og kerner 

Bagevejledning:
Direkte fra frost: Bages i 4-5 minutter  
ved 220 °C. 

Vægt pr. stk.
55 g

Stk. pr. kolli
150

Brødstørrelse
6,5 x 6,5 
x 5,5 cm

Bagt  
med 

surdej
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Vil du forkæle dine gæster med lækre veganske boller, 
der smager som hjemmebagte, så bager vi for dig.  
Vi har et stort sortiment af veganske boller, bagt med 
passion og godt håndværk.

Vegansk brød

Boller

Grødboller
Varenr. 10000290

Fyld brødkurven med de lækre Grødboller.  
Vores bagere har ladet sig inspirere af en god 
gammel bagetradition. De har udviklet disse  
superbløde og saftige boller, bagt med hele  
45 % grød baseret på havregryn, solsikkekerner 
og hørfrø. En smag dine gæster godt kan glæde 
sig til.

Vægt pr. stk.
75 g

Poser pr.kolli
6

Brødstørrelse
Ø 10 cm
H 8 cm
6 styk

Rugmild Boller
Varenr. 10675000 

Vores bagere har bagt den perfekte bolle til din 
servering. Rugmild Boller har en dejlig mild smag 
og er helt uden hele kerner, men med et højt 
indhold af fuldkorn. Bollerne er mættende og et 
godt alternativ til en lys bolle eller rugbrød. 

Vægt pr. stk.
62,5 g

Poser pr.kolli
6 

Brødstørrelse
Ø 9,3 cm  
H 4,6 cm

8 styk
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Boller  Frisk

Rugbrødsboller
Varenr. 10672000 

Sæt et fad på bordet med de lækre og mættende 
Rugbrødsboller med fuldkorn og et lavt  
fedtindhold. Vores bagere har brugt dansk  
rugmel og rugkerner, der giver et godt bid og  
en skøn smag. De er bløde og lækre – et rigtig 
godt alternativ til rugbrød.

Vægt pr. stk.
62,5 g

Poser pr.kolli
6

Brødstørrelse
Ø 9 cm  
H 5 cm
8 styk

Proteinboller
Varenr. 10000568

Vores bagere har bagt disse saftige Proteinboller 
med ekstra protein og fiber, der kan bidrage til at 
holde en fornuftig energifordeling i løbet af  
dagen. Med hør- og chiafrø og gryn fra rug og 
byg. Så lækre, at de kan spises uden tilbehør som 
et lille mellemmåltid.

Vægt pr. stk.
75 g

Poser pr.kolli
10 

Brødstørrelse
7 x 6,5  
x 4 cm
6 styk

Krydderboller
Varenr. 14471001

De lyse og luftige Krydderboller er en ægte 
klassiker. De er bagt på hvedemel, og som et  
ekstra pift har vi tilsat et strejf af kardemomme. 

Vægt pr. stk.
cirka 58 g

Poser pr.kolli
4

Brødstørrelse
Ø 9  cm
H 5 cm
12 styk
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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  
gule rødder, 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

Tø og 
servér

Brødstørrelse
3 x 7  

x 8 cm

30    Kohberg Foodservice / Vegansk brød 2020

Boller og Snacks Frost | Frisk

Økologiske rugboller
Varenr. 10000696

Bagerne har kombineret det klassiske rugbrød 
med den bløde bolle, og resultatet er denne 
lækre økologiske rugbolle. Øko Rugboller er godt 
mættende og har samtidig den lækre bløde og 
saftige konsistens, som boller skal have. Bollerne 
er sammenbagte, hvilket er med til at holde 
bollerne friske og indbydende.

Vægt pr. stk.
370 g

Poser pr. kolli
5

Vidste du, at vores  
rugsnacks bliver bagt på  

håndværksbageriet  
i Haderslev?
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Vores bagere er klar med lækre veganske sandwichbrød, 
der er perfekte til de af dine gæster, der har en helt eller 
delvist vegansk livsstil. Alt fra de traditionelle lyse 
sandwichbrød til de nøglehuls- og fuldkornsmærkede  
i et væld af forskellige former og smagsvarianter.

Vegansk brød

Sandwich 

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.  

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. 

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
48

Tø og 
servér

Brødstørrelse
2,5 x 16 
 x 8 cm

Skåret

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. 

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. 

Vægt pr. stk.
130 g

Stk. pr. kolli
32

Brødstørrelse
3,8  x 12  
x 15 cm

Bagt  
med 

surdej

Tø og 
servér

Skåret

Økologiske rugboller
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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.  

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. 

Vægt pr. stk.
110 g

Stk. pr. kolli
24

Brødstørrelse
4,5 x 8

x 16 cm

Tø og 
servér

Skåret

Rugsandwich
Varenr. 10000476

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

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.

Vægt pr. stk.
140 g

Stk. pr. kolli
24

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. 

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. 

Vægt pr. stk.
125 g

Stk. pr. kolli
24

Tø og 
servér

Skåret

Tø og 
servér

Skåret

Brødstørrelse
3  x 8

x 17 cm

Brødstørrelse
4 x 8

x 16 cm

Bagt  
med 

surdej

Sandwich  Frost
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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. 

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.

Vægt pr. stk.
125 g

Stk. pr. kolli
36

Tø og 
servér

Skåret

Brødstørrelse
4 x 11  

x 11,6 cm

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. 

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.

Vægt pr. stk.
125 g

Stk. pr. kolli
36

Brødstørrelse
3,6 x 11  

x 11,5 cm

Bagt  
med 

surdej

Tø og 
servér

Skåret

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.

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.

Vægt pr. stk.
125 g

Stk. pr. kolli
36

Brødstørrelse
3,6 x 11  

x 11,6 cm

Bagt  
med 

surdej

Tø og 
servér

Skåret

Sandwich  Frost
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Svampe er fulde af 
umamismag. Rist dem 
hårdt, og lad dem være 

ledestjernen i dine 
veganske sandwich.

Spændende serveringer

Lækker vegansk 
svampesandwich
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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 
anvend else. Vi har bagt det med omhu på  
hvede- , durum- og fuldkornshvedemel for  
den gode smagsoplevelse. 

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.

Vægt pr. stk.
546 g

Stk. pr. kolli
6

Tø og 
servér

Skåret

Brødstørrelse
4 x 24  

x 31 cm

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 det forskåret.

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.

Vægt pr. stk.
580 g

Stk. pr. kolli
6

Tø og 
servér

Skåret

Brødstørrelse
3,2 x 22,5 

x 31 cm

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.

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.

Vægt pr. stk.
580 g

Stk. pr. kolli
6

Tø og 
servér

Skåret

Brødstørrelse
2,9 x 20,4 

x 29 cm

Sandwich  Frost
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6-kerne Sandwich
Varenr. 10292000

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

Vægt pr. stk.
700 g

Stk. pr. kolli
6

Skivestørrelse
10,5  x 10,5 cm

16 skiver

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 
frisk længe.

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
6

Skivestørrelse
11 x 11 cm
16 skiver

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.

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
6

Skivestørrelse
11 x 11 cm
16 skiver

Sandwich  Frisk
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Hvedesandwich
Varenr. 10515000

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

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
6

Skivestørrelse
11 x 11 cm
16 skiver

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.

Vægt pr. stk.
800 g

Stk. pr. kolli
6

Skivestørrelse
11 x 11 cm
16 skiver

Sandwich  Frisk

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.

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
8

Skivestørrelse
9 x 9 cm

18 skiver
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Tø og 
servér

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. 

Bagevejledning:
Færdigbagt.  
Efter optøning er det klar til servering. 

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
12

Skivestørrelse
9 x 9 cm

18 skiver

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. 

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
8

Skivestørrelse
9,5 x 9,5 cm

18 skiver

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.

Vægt pr. stk.
30 g

Stk. pr. kolli
8

Antal
14 styk
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Vi har bagt flere varianter af lækre og luftige veganske 
burgerboller, som du kan sammensætte med endnu flere 
spændende kombinationer af vegetarisk og vegansk 
fyld.

Vegansk brød

Burger

Græskar Burgerbolle
Varenr. 10000729

Forkæl dine gæster med en spændende og 
velsmagende nyhed. Burgerbollen er bagt med 
græskar og toppet med græskarkerner. Græskar 
Burgerbollen er luftig og let, og har et flot  
udseende. 

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur cirka 90 minutter.  
Direkte fra frost: Bages cirka 5-8 minutter  
ved 180 °C. 
Kan også anvendes som tø og servér.

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
40

Bagt  
med 

surdej

Tø og 
servér

Skåret

Rustik Burgerbolle med Saltglace
Varenr. 10000727

Den velsmagende nyhed til burger- eller  
sandwichmenuen  gør sig perfekt som tilbehør  
til for eksempel cafébøffen.  Den letkrydrede 
smag kan fremhæve dit fyld, og samtidig smager  
burgerbollen godt med pålæg eller ost, hvor den 
kan  give retten lidt ekstra kant.

Bagevejledning:
Optøs ved stuetemperatur cirka 90 minutter.  
Direkte fra frost: Bages cirka 5-8 minutter  
ved 180 °C. 
Kan også anvendes som tø og servér.

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
40

Bagt  
med 

surdej

Tø og 
servér

Skåret

Nyhed

Nyhed
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Special Dark Burger
Varenr. 17891000

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

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.

Vægt pr. stk.
105 g

Stk. pr. kolli
36

Skåret

Brødstørrelse
Ø 12 cm 

H 4,5 cm

Tø og 
servér

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. 

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.

Vægt pr. stk.
60 g

Stk. pr. kolli
54

Brødstørrelse
Ø 10 cm 
H 3,5 cm

Tø og 
servér

Skåret

Burger  Frost

Find inspiration
til din næste servering

på Kohberg.com
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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.

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. 

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
36

Brødstørrelse
Ø  11,9 cm 
H 5,2 cm

Bagt  
med 

surdej

Tø og 
servér

Skåret

Café Rugburger
Varenr. 10000031

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

Bagevejledning:
Ønskes en let sprød skorpe, kan brødet med  
fordel optøs ved stuetemperatur og bages  
2-3 minutter 180 °C.
Kan også anvendes som tø og servér.

Vægt pr. stk.
100 g

Stk. pr. kolli
36

Brødstørrelse
Ø 11 cm 
H 5 cm

Bagt  
med 

surdej

Tø og 
servér

Skåret

Tø og 
servér

Skåret

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.

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.

Vægt pr. stk.
95 g

Stk. pr. kolli
40

Brødstørrelse
Ø 11,5 cm 
 H 3,5 cm

Burger  Frost
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Wienerbrød  Frost

Truly Nordic (Vegansk Spandauer med remonce og æble-havtornfyld)

Varenr. 10000688     
 

Truly Nordic er en spandauer med sprød wienerbrødsdej 
med surdej, masser af luftige lag og orange glasur, der 
matcher fyldet med æbler og havtorn.  

Bagevejledning:  
Bages fra frossen stand i en forvarmet varmluftovn ved 
190 °C i 14-15 minutter.  Gerne med åbent spjæld.

Vægt pr. stk.
88 g

Poser pr. kolli
48

Chunky Cherry (Vegansk Spandauer med remonce og kirsebærfyld)

Varenr. 10000689

Chunky Cherry har en overraskende frisk smag, delikate 
stykker af kirsebær og et drys af hørfrø på toppen. Den er 
med surdej, hvilket giver den runde spandauer de  
klassiske lag og sprøde struktur.  

Bagevejledning:  
Bages fra frossen stand i en forvarmet varmluftovn ved  
190 °C i 14-15 minutter.  Gerne med åbent spjæld.

Vægt pr. stk.
90 g

Poser pr. kolli
48

Sunny Orange (Vegansk Spandauer med remonce og appelsinfyld)

Varenr. 10000691

Den friske smag af solmodne appelsiner suppleres af blødt 
brunsvigerfyld med karamelsmag. Et wienerbrød med den 
særlige wienerbrødsdej, der indeholder surdej, og er  
drysset med hakkede hasselnødder.

Bagevejledning:  
Bages fra frossen stand i en forvarmet varmluftovn ved 
190 °C i 14-15 minutter.  Gerne med åbent spjæld.

Vægt pr. stk.
90 g

Poser pr. kolli
48

Happy Custard (Vegansk Spandauer med creme og remonce)

Varenr. 10000690

Den klassiske spandauer fået et twist. Den lækre creme 
med vaniljesmag komplimenteres af brunsvigerfyld med 
karamelsmag, der tilfører ekstra blødhed og sødme. 
Et wienerbrød med surdej og drys af hakkede hasselnødder.  
 Bagevejledning:  
Bages fra frossen stand i en forvarmet varmluftovn ved 
190 °C i 14-15 minutter. Gerne med åbent spjæld.

Vægt pr. stk.
90 g

Poser pr. kolli
48

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!
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Wienerbrød  Frost

Sunny Orange (Vegansk Spandauer med remonce og appelsinfyld)

Mini Truly Nordic (Vegansk Spandauer med remonce og æble-havtornfyld)

Varenr. 10000725

Mini Truly Nordic er en spandauer med sprød wienerbrødsdej 
med surdej, masser af luftige lag og orange glasur, der matcher 
fyldet med æbler og havtorn.  

Bagevejledning:  
Bages fra frossen stand i en forvarmet varmluftovn ved  
190 °C i 14-15 minutter.  Gerne med åbent spjæld.
 

Vægt pr. stk.
40  g

Stk. pr. kolli
100

Mini Chunky Cherry (Vegansk Spandauer med remonce og kirsebærfyld)

Varenr. 10000725
Mini Chunky Cherry har en overraskende frisk smag,  
og delikate stykker af kirsebær. Et wienerbrød med surdej, 
hvilket giver den runde spandauer de klassiske lag og sprøde 
struktur.  
 Bagevejledning:  
Bages fra frossen stand i en forvarmet varmluftovn ved  
190 °C i 14-15 minutter.  Gerne med åbent spjæld.

Vægt pr. stk.
40  g

Stk. pr. kolli
100

Mini Sunny Orange (Vegansk Spandauer med remonce og appelsinfyld)

Varenr. 10000725

Den friske smag af solmodne appelsiner suppleres af blødt 
brunsvigerfyld med karamelsmag. Et wienerbrød med særlig 
wienerbrødsdej, der indeholder surdej, og drys af hakkede 
hasselnødder.

Bagevejledning:  
Bages fra frossen stand i en forvarmet varmluftovn ved  
190 °C i 14-15 minutter.  Gerne med åbent spjæld.

Vægt pr. stk.
40  g

Stk. pr. kolli
100

Mini Happy Custard (Vegansk Spandauer med creme og remonce)

Varenr. 10000725

Den klassiske spandauer fået et twist. Den lækre creme  
med vaniljesmag komplimenteres af brunsvigerfyld  
med karamelsmag, der tilfører ekstra blødhed og sødme.  
Et wienerbrød med surdej og drys af hakkede hasselnødder.  
 
Bagevejledning:  
Bages fra frossen stand i en forvarmet varmluftovn ved  
190 °C i 14-15 minutter.  Gerne med åbent spjæld.

Vægt pr. stk.
40  g

Stk. pr. kolli
100

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!

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




