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Vi er 80 bagere,  
der bager for dig  

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.

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. 

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.

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.

ChristianTeddy
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Indhold

Vi lytter til dig! 
Hos Kohberg er vi bagere – og vi er stolte af 
vores håndværk. Derfor er udviklingen af 
velsmagende og lækre brød også noget af det, vi 
vægter højest. Inspirationen til nye produkter og 
smagsvarianter finder vi især i vores helt nære 
miljø. For hos Kohberg lytter vi til dig.

Vi ønsker at bage brød, der passer ind i tidens 
trends og matcher, hvordan vi spiser brød i 
Danmark. Det gør vi bedst i samarbejde med dig 
og andre, der arbejder professionelt med mad. 
Fordi I bogstaveligt talt har brødet mellem 
hænderne og mærker, hvornår et brød fungerer. 

Derfor lyttede vi også til Fru Hansens Kælder, 
der savnede udvikling i vores Bagergårdens 
rugbrød. Faktisk inviterede vi Fru Hansens 
Kælder med i vores testbageri, hvor vi sammen 
optimerede vores opskrifter og udviklede en 
helt ny variant af Bagergårdens, der har fået 
mere smag og bedre holdbarhed.  
En inspirerende proces, som du kan læse  
mere om i denne særudgave af Bag om Dig.  

Emballagen til Bagergårdens er blevet 
opdateret, så du  hurtigt kan se, hvad dit 
Bagergårdens rugbrød indeholder af fedt, 
fuldkorn og fibre. På den måde får du let et 
overblik, og du kan vælge den variant, der 
passer til din menu. 

Sidst, men ikke mindst så finder du inspirerende 
forslag til, hvordan du kan servere de nye 
Bagergårdens rugbrød. Jeg har allerede fundet 
min favorit – god fornøjelse med at finde din!

Velbekomme og god læselyst

 
René Normann Christensen 
Administrerende Direktør
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Udvikling af nye favoritter

Bagergårdens rugbrød fik 
en tur i røremaskinen

Tre optimerede og velsmagende udgaver af Bagergårdens rugbrød og det 
helt nye og lækre Bagergårdens Økologisk Rustikt. Det er resultatet af et 
tæt udviklingsarbejde mellem Kohberg og det professionelle køkken Fru 
Hansens Kælder – et forløb der startede med et ønske fra en god kunde, 

som vi lyttede til og derefter inviterede ind i vores bageri.

Kohberg i tæt 
samarbejde med 

Fru Hansens 
Kælder
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Lyttede til ønsker
Et blødt og lækkert rugbrød, uden for store kerner,  
der kan holde sig frisk i flere dage uden at blive tørt. 
Det var nogle af de ønsker, som Fru Hansens Kælder  
i foråret kom til Kohberg med.
 
Hele Bagergårdens-serien trængte til at blive kigget 
på med nye øjne, og med ønskerne fra Fru Hansens 
Kælder gik Kohbergs produktudviklere i tænkeboks 
og bagte en række prøver på nye rugbrød.

– I testbageriet bager vi små portioner, hvor vi  
tilføjer forskellige råvarer. Også mængden af  
ingrediensen er afgørende – eksempel gør mængden 
af vand i opskriften en stor forskel på, hvor saftigt 
brødet føles, forklarer Charlotte Stolzenberg, der er 
uddannet bager og produktudvikler hos Kohberg.

Lang holdbarhed var et af de primære kriterier til de 
nye brød, så testbrødene fik lov til at stå i fem dage, 
inden Kohberg inviterede Fru Hansens Kælder til 
prøvesmagning. 

- Sammen smagte vi vores testbrød, og de fik  
mulighed for at sammenligne med de eksisterende 
varianter, der også havde stået i fem dage. På den 
måde oplevede Fru Hansens Kælder helt tydeligt 
forskellen, og vi kunne forklare detaljerne, så de 
kunne udpege deres favorit, fortæller Charlotte 
Stolzenberg.   

Tæt kontakt gør forskellen
Når Kohberg valgte at invitere Fru Hansens Kælder 
helt ind i hjertet af bageriet, er det fordi, den tætte 
kontakt gør en forskel. 
  
- Når vi står overfor hinanden i testbageriet og kan 
svare på hinandens spørgsmål, letter det hele 
processen, fordi vi får hurtig og konkret feedback. Det 
giver en stor fordel. Og så giver det en masse nye og 
spændende idéer, når vi kommer så tæt på kunden og 
hører om deres oplevelser og hverdag med brødet, 
siger produktudvikleren. 
 
Det personlige møde giver også anledning  
til at vende andre ting, der påvirker  
brødet, som for eksempel transport,  
skivestørrelse og opbevaring  
hos slutkunden.  

Fra test til færdigt rugbrød
Efter at have duftet, mærket og smagt på de  
forskellige testbrød var det tid til at bage de nye 
varianter af Bagergårdens rugbrød i stor skala.
 
- Vi testbager med fem kilo dej, og selv om vi har  
en kreativ tilgang til arbejdet, så er vi også super- 
grundige med at registrere alt, hvad vi gør. Det er 
nødvendigt for at kunne genskabe brødet i store 
portioner. Bare ét gram salt i grundopskriften gør  
en stor forskel, når vi skal bage i stor skala,  
forklarer Charlotte Stolzenberg. 

I takt med at de nye rugbrød kom ud af ovnen som 
færdige varianter, blev der også udarbejdet ny  
emballage til de fire brød, der har fået navnene 

Bagergårdens Økologisk Rustikt, Bagergårdens 
Økologisk Solsikke, Bagergårdens 

Klassisk og Bagergårdens 
Økologisk Mørkt.  

Charlotte Stolzenberg
Produktudvikler hos Kohberg siden 2014

 ”Mit job er at lege med dej og brød hele dagen. 
Bagerne kalder mig nørdet, fordi jeg skal undersøge 
alt, men det er nødvendigt at være både kreativ og 

meget struktureret, når vi udvikler nye brød. 
Allerede som 4-årig begyndte jeg at udforske og lege 

med mel i min fars bageri, og det er jeg fortsat med 
lige siden – her hos Kohberg har jeg mit drømmejob!” 
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Når man som Fru Hansens Kælder leverer mad til 
cirka 10.000 børn hver eneste dag, så er godt rugbrød 
en afgørende faktor. Det skal passe til både børnenes 
behov for lækkert og saftigt brød og institutionernes 
behov for lang holdbarhed.

- Rugbrød er vores ubetinget største varenummer,  
og det har rigtig høj prioritet for os, at vi har en  
samarbejdspartner, der sikrer kvalitetsprodukter  
til børnene. Vi stiller høje krav, og den proces, vi har 
været igennem med Kohberg omkring Bagergårdens, 
har været inspirerende og utrolig vellykket. Vi føler 
Kohberg har lyttet til os og taget vores ønsker og 
behov alvorligt.  Sådan fortæller Pil Ammundsen, der 
er direktør i  Fru Hansens Kælder, der leverer mad til 

daginstitutioner i hele landet.

Fru Hansens Kælder:  
Kohberg lyttede og tog os alvorligt

"Med Bagergårdens  
Økologisk Solsikke har vi fået et 

supergodt brød – blødt og saftigt, 
perfekt til børnenes ganer og 

gummer, og det holder  
sig frisk længe." 

- Pil Ammundsen  
& Stine Eisen,  

Fru Hansens Kælder

Efter udfordringer med især holdbarheden af brødet, 
inviterede Kohberg Fru Hansens Kælder med i 
testbageriet. 

-Vi havde en hel dag til at prøvesmage og diskutere 
de forskellige varianter. Det var fedt at opleve, hvor 
dedikerede Kohbergs udviklere var, og hvor gode de 
var til at sætte sig i vores sted.  De havde stor 
forståelse for vores behov – også fordi vi kender 
hinanden godt efter flere års tæt samarbejde, 
fortæller Pil Ammundsen. 
 
Resultatet af samarbejdet blev blandt andet  
Bagergårdens Økologiske Solsikke. Et lækkert 
økologisk rugbrød, der både i tekstur, skorpe,
størrelse og holdbarhed passer til Fru Hansens 
Kælders ønsker og kriterier.  

Bagergårdens med rejer og edamamespread
Servér en velsmagende rugbrødssandwich med Bagergårdens Økologisk Rustikt. 

Prøv for eksempel med lækkert fyld af flødeost, edamamebønner og rejer. 

 Se hele opskriften på Kohberg.com
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Ny emballage
for et nemt og  

hurtigt overblik

Rustikt rugbrød 
holder sig frisk  

og saftigt længe

Bagergårdens Økologisk Rustikt
Det nye medlem i vores rugbrødsserie Bagergårdens er et velsmagende kernerigt 
rugbrød fyldt med bløde rugkerner og hørfrø. Det giver et dejligt, saftigt rugbrød, 
der er bagt uden hård skorpe. Rugbrødet holder sig frisk længe og har en lang 
holdbarhed - en vigtig hjælp til køkkener der ikke får leveret brød hver dag, og som 
derfor har brug for brød, der holder sig frisk i mere end et par dage. Det giver også 
mindre madspild, når brødet kan serveres over længere tid.     
 
Bagergårdens Økologisk Rustikt er udviklet med de professionelle køkkener i 
tankerne og er selvfølgelig både økologisk og Fuldkorns- og Nøglehulsmærket for 
at kunne møde den stigende efterspørgsel fra gæsterne efter økologi på menuen. 

Bagt med
gode økologiske  
råvarer

Tilsat
lækre og bløde 
rugkerner og hørfrø

Bagt i Danmark 
og uden stråforkorter

Nyhed!
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Økologiske råvarer  
gør en forskel

Nye muligheder indenfor økologi giver 
flere og bedre økologiske råvarer. Med 
dansk økologisk rugmel og andre gode 
økologiske råvarer kan vi optimere 
vores opskrifter og dermed bage endnu 
bedre økologiske rugbrød til dit køkken. 

Perfekt til det  
økologiske frokostbord

Danmark er et af de lande, der  
bruger flest penge på økologi.  
Og professionelle køkkener er med  
til at drive udviklingen og sætter 
mere og mere økologi på menuen. 

Derfor har vi bagt Bagergårdens 
rugbrød i tre økologiske varianter,  
der er ideelle til det økologiske 
frokostbord. 
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Bagergårdens Økologisk  
Rustikt
Varenr.: 10000661
Vægt: 1450 g
Pakning: 8 stk. pr. kolli

Passion for økologi  
og den gode smag
Hos Kohberg er økologi en hjertesag – vi vil bage godt økologisk brød 
til dig og dine gæster. Derfor har vi nu tre økologiske varianter i den 
klassiske rugbrødsserie Bagergårdens - blandt andet den helt nye og 
lækre Bagergårdens Økologisk Rustikt bagt med Kohbergs surdej, 
dansk økologisk rugmel og masser af velsmagende økologiske hørfrø. 
Et rugbrød med et rigtig godt bid, en mild smag og som holder sig frisk 
og saftigt længe. 

Flere og flere professionelle køkkener og kantiner arbejder målrettet 
med en økologisk omlægning, og efterspørgslen efter økologi til 
menuen stiger. Økologi var også vigtigt for Fru Hansens Kælder,  
som vi samarbejdede med om relanceringen af Bagergårdens. 

Vi lytter til vores kunders efterspørgsel og har gjort det nemmere for 
dig at finde din favorit i et stort udvalg af velsmagende økologisk brød. 

På Kohberg.com 
kan du finde 

inspiration til lækre 
serveringer

Nyhed!
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Fra rugbrødsbageriet i Bolderslev

Bagergårdens rugbrød  
med endnu mere smag 
I 50 år har vores bagere bagt et stort udvalg af forskellige rugbrød i vores 
sønderjyske rugbrødsbageri. Den gode smag og kvalitet er i højsædet, og 
derfor udvikler og forfiner vi hele tiden vores bageriprocesser, så du kan 
servere godt og velbagt rugbrød. 

Bagergårdens rugbrød er bagt med tanke på de professionelle køkkeners 
behov og krav.  Fire forskellige friske rugbrød, der er faste og smørbare med 
kvadratiske skiver - perfekt til smørrebrød.  Hvert velsmagende rugbrød 
vejer 1450 gram og består af lækre 27 skiver,  der måler ca. 9,5 x 9,5 cm. 

Bagergårdens 
Økologisk Mørkt

Vi har udviklet på opskriften, 
så du får et endnu mere 

saftigt og lækkert rugbrød. 
Bagt på surdej og helt uden 

kerner. Og så er det 
selvfølgelig økologisk. 
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Fra rugbrødsbageriet i Bolderslev

Bagergårdens rugbrød  
med endnu mere smag 

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

Bagergårdens  
Økologisk Solsikke
Varenr.: 10021000
Vægt: 1450 g
Pakning: 8 stk. pr. kolli

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

Bagergårdens 
Økologisk Solsikke

Har fået ny opskrift, hvor  
vi har tilføjet endnu  

flere bløde solsikke- og 
rugkerner. Det økologiske 

rugbrød er bagt med surdej 
og holder sig frisk  
og saftigt længe. 

Bagergårdens 
Klassisk

En skøn klassiker bagt med 
surdej, rug- og hvedemel og 
tilføjet rugkerner og hørfrø, 

der giver masser af smag 
og en saftig tekstur.
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Kohberg Bakery Group A/S, Foodservice, Sverigesvej 3, DK-6100 Haderslev
+45 73 64 64 00, Foodservice@kohberg.com, kohberg.com

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.

Lars Sinding

Key Account Manager
+45 21 56 85 29

lasi@kohberg.com

Lene Risager Jensen

Key Account Manager 
+45 27 61 80 50

 lerj@kohberg.com

Erik Nielsen

Markedschef– Foodservice
 +45 2144 1834

erni@kohberg.com

Rikke Glad

Salgskonsulent
+45 27 61 80 57

rigl@kohberg.com

Lene Førby Trentel

Salgskonsulent
+45 27 25 64 85

letr@kohberg.com

Lisbet Juhl Rasmussen

Salgssupporter
+45 73 64 64 12

lijr@kohberg.com


