Passion for lækkert

Økologisk Bagværk

Som bageri har vi fokus
på at reducere vores
klimaaftryk, og
når vi bager med
dansk mel, er det et
skridt på vejen.

Vi bager med
dansk mel
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 økologiske
brød til alle dine
serveringer
Flere og flere danskere vælger økologien til. Mange professionelle
køkkener har besluttet, at en stigende andel af det, der serveres,
skal være økologisk. Her er brødet et godt sted at sætte ind, for det
har en stor effekt på økoregnskabet, når der afregnes i kilo.

På kohberg.com
finder du masser af
inspiration til dine
økologiske serveringer
samt ny viden og
spændende artikler.

Økologisk Fuldkornsrugbrød
Varenr. 10000364
For at give en lækker og velsmagende oplevelse
til frokostbordet har vi bagt Økologisk
Fuldkornsrugbrød. Brødet er bagt på økologisk
rug, rugkerner, hørfrø, solsikkekerner, havreog hvedeflager. For et ekstra pift har vi drysset
toppen med rugdrys.

Brødstørrelse
6,5 x 9
x 26 cm

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt
med
surdej

Bagergårdens Økologiske
Solsikkerugbrød i bagepose
Varenr. 10027000
Du kan servere friskbagt brød, lige når det
passer dig, med Bagergårdens Økologiske
Solsikkerugbrød i bagepose. Vi har bagt brødet
på surdej, rug- og hvedemel og tilsat
solsikke- og rugkerner.

Brødstørrelse
7x9
x 20,2 cm
28 skiver

Vægt pr. stk.
950 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt
med
surdej

Økologi
Økologisk Mini Softkernerugbrød
Varenr. 18144000
Har du brug for et mindre rugbrød, når du skal
forkæle dine gæsters smagsløg? Så har vi skabt
Økologisk Mini Softkernerugbrød til netop den
lejlighed. Brødet er bagt på surdej, rug- og
hvedemel og tilsat velsmagende hørfrø, rugog solsikkekerner. Mørkt, groft og karakteristisk.

Brødstørrelse
5,5 x 9,5
x 18,5 cm

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
16

Bagt
med
surdej

Økologisk Fiber Solsikkerugbrød
Varenr. 18120000
Frist gæsterne med et ekstra stykke brød til
frokost, når Økologisk Fiber Solsikkerugbrød står
på bordet. Brødet er nænsomt bagt på halvsigtet
rugmel, rugkerner og surdej. For at give den
bedste smag har vi tilsat bløde solsikkekerner,
hørfrø og bygmalt og så lige drysset med sprøde
solsikkekerner.

Brødstørrelse
5,5 x 12,5
x 20,2 cm

Vægt pr. stk.
900 g

Stk. pr. kolli
9

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.

Skivestørrelse
6,4 x 9,2 cm
17 skiver

Vægt pr. stk.
600 g

Stk. pr. kolli
12

Bagt
med
surdej

Økologi
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.

Skivestørrelse
9,5 x 9,5 cm
27 skiver

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

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.

Skivestørrelse
9,5 x 9,5 cm
27 skiver

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt
med
surdej

Bagergårdens Økologisk Rustikt
Varenr. 10000661
Glæd dine gæster med en lækker skive af et
velsmagende rustikke 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.

Skivestørrelse
9,5 x 9,5 cm
27 skiver

Vægt pr. stk.
1450 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt
med
surdej

Bagt i Danmark
Vi bager Bagergårdens
rugbrød med dansk
rugmel uden
stråforkortere.

Bagergårdens

Økologisk Solsikke
Nu med to dages ekstra holdbarhed. Væk dine gæsters appetit med
det lækre rugbrød perfekt til smørrebrød. Det er bagt med surdej,
dansk rugmel, og så har vi tilsat bløde, økologiske solsikke- og
rugkerner for et saftigt og kerneholdigt brød.

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
11,5 cm
H 3,5 cm

Vægt pr. stk.
95 g

Bagt
med
surdej

Stk. pr. kolli
40

Skåret

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

Bagt
med
surdej

Stk. pr. kolli
45

Skåret

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

Vægt pr. stk.
60 g

Bagt
med
surdej

Stk. pr. kolli
60

Skåret

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

Vægt pr. stk.
100 g

Bagt
med
surdej

Stk. pr. kolli
50

Skåret

Skønne burgerboller

Sammensæt din
økologiske menu

Nyt opslag
Bagergårdens

Vi kræser for smagen,
det gode håndværk
og lækre økologiske
råvarer – for her i
bageriet ligger økologi
vores hjerte nært.

Økologi
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.

Skivestørrelse
2,9 x 20,4
x 29 cm

Vægt pr. stk.
580 g

Tø og
servér

Stk. pr. kolli
6

Skåret

Økologisk Kernefranskbrød
Varenr. 18237100
Skær en skive af vores Økologisk
Kernefranskbrød, og servér et fiberholdigt og
mørkt fransk brød. Vi har bagt brødet på hvede-,
rug- og fuldkornshvedemel og tilsat knækkede
hvedekerner, solsikkekerner og hørfrø. Groft,
sprødt og luftigt.

Skivestørrelse
8 x 12
x 20,2 cm

Vægt pr. stk.
585 g

Stk. pr. kolli
9

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.

Skivestørrelse
10,5 x 9,5
x 26,5 cm

Vægt pr. stk.
500 g

Stk. pr. kolli
8

Bagt
med
surdej

Økologi
Øko Kerneboller
Varenr. 10000647
Sætter dine gæster pris på økologi? Glæd dem
med de skønne og luftige Øko Kerneboller bagt
med økologiske solsikke- og hvedekerner, der
giver en dejlig smag og lækre saftige boller.
Øko Kerneboller er sammenbagte, da denne
bageform holder på saftigheden.

Vægt pr. stk.
cirka 68 g

Poser. pr. kolli
5

Bagt
med
surdej

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

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.

Brødstørrelse
Ø 9,5 cm
H 3,8 cm
6 styk

Vægt pr. stk.
60 g

Bagt
med
surdej

Poser pr. kolli
6

Nyhed!
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