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Håndværk i særklasse

Sprødt og luftigt
wienerbrød

Vi løfter sløret

Hemmeligheden
bag perfekt
laminering

Trendy nyhed

Wienerbrød med
fyld af saltkaramel

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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Tradition og innovation
med wienerbrød
i verdensklasse
Dansk wienerbrød er verdenskendt, og hos
Kohberg værner vi med stolthed om de gamle
bagetraditioner, der i mere end 150 år har været
med til at sætte dansk bagværk på
verdenskortet.
Som uddannet bager bliver jeg stolt over at
læse, hvor stor tålmodighed og omhu vores
team af dygtige bagere lægger i at lave perfekt
wienerbrød, hvor hvert eneste lag træder
tydeligt og sprødt frem. Bagt rigtigt, så er det
som at tage en bid af himlen, når du sætter
tænderne i et stykke wienerbrød. Det ved jeg
som passioneret wienerbrødskender.
Med tradition følger også en forpligtelse til
at holde håndværket i live, og hos Kohberg gør
vi det ved hele tiden at arbejde på at forfine og
udvikle vores wienerbrød. Alt fra råvarer,
opskrifter og bagemetoder bliver gennemgået
og tilsat nye idéer og innovation. Vores nye
”Saltkaramelflet,” som vi præsenterer her i
Bag om dig, er et resultat af det arbejde. Her
kombinerer vi de originale tanker for wiener–
brød med de nyeste markedstrends. Vi håber,
at både du og dine kunder bliver lige så vilde
med den, som vi er.
God læselyst!

Side 6
Tidens trend
Smagsfuld
oplevelse

Side 8
Mini Spandauere
Servér en
rund klassiker

Side 12
Trippeldrøm
Innovation og
tradition i ét

Peder
Administrerende Direktør og Bager
Peder Christensen
Bager & Administrerende Direktør
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Passionen bag håndværket

Få hemmeligheden
bag det sprøde og lækre
wienerbrød, du kender
Wienerbrød er et helt særligt bagværk, som har en speciel
plads i danskernes hjerte. Det er et håndværk, som kan
være udfordrende selv for den bedste bager. Men når
det lykkes, smager det himmelsk. Vi giver dig et
indblik i processen bag det lækre wienerbrød fra
Kohberg. Du kommer med én af Kohbergs mange
bagere Christian Ravn, der hver dag bruger både
passion og håndværk i sit arbejde med at skabe
uimodståeligt bagværk til dig og dine gæster.

Håndværksbageren
med passion for
wienerbrød
Christian Ravn har næsten 30 års
erfaring som bager. I de år har han
prøvet at bage meget forskelligt
bagværk, og for fire år siden kom
han til Kohberg. Her er han hver
dag med til at skabe mange
forskellige wienerbrød, så du
nemt og hurtigt selv kan
servere lækkert og friskbagt
bagværk. Hans egen favorit er
en rigtig klassiker, kanelsneglen.

Christian Ravn,
wienerbrødsbager hos Kohberg
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En wienerbrødsdej skal igennem flere processer,
før den bliver til en velsmagende kanelsnegl — eller
måske en sprød spandauer — der er lige til at sætte
tænderne i. Det er netop det, der gør wienerbrødet
til et helt specielt stykke bagværk, hvor ens
håndværksmæssige kunnen som bager, bliver
sat på prøve. Christian Ravn, der igennem de sidste
fire år har haft hænderne i wienerbrødsdejen hos
Kohberg, er helt fortrolig med alle de teknikker,
der skal til, for at wienerbrødet får den helt rigtige
struktur.
- Det, jeg godt kan lide ved at arbejde med wienerbrødsdej, er den ekstra udfordring, det giver. Det
betyder nemlig, at jeg skal bruge mit håndværk og
en række forskellige teknikker hver dag. Dejen er
ikke så simpel, som når jeg for eksempel skal lave
en normal bolledej, fortæller Christian om sit
arbejde med dejen.

Hemmeligheden bag et lækkert
stykke wienerbrød er en god
grunddej, gode råvarer, veludførte
rullelag, så lagene springer fra
hinanden. Det gør, at wienerbrødet
bliver sprødt. Det er det primære.
Christian, wienerbrødsbager
Styr på teknikken
Én teknik, der er med til at gøre wienerbrødet
helt unikt, er arbejdet med rullelag, også kaldet
laminering. Det sikrer, at dejen får det store antal
lag, der kendetegner det traditionelle wienerbrød.
Dejen bliver foldet og rullet, så der skiftevis er dej

Æg

Mælk

Vejen til de
mange lag
Kohbergs bagere bruger rullemargarine
	En helt særlig type, der er mere elastisk
end en normal margarine
	Trækker du i rullemargarinen knækker den
ikke, og det gør den ideel til wienerbrød

og rullemargarine, der giver bagværket de karak
teristiske lag.
Men er man ikke opmærksom på arbejdet med
dejen, så kan det gå galt. Man kan ende med
et wienerbrød, der bliver helt fladt og får samme
konsistens som et almindeligt hvedebrød. Efter
mange år i branchen har Christian styr på, hvad
man skal undgå.
- Når du bager wienerbrød, skal du være opmærksom på ikke at mase dejen. Det ødelægger den. For
eksempel hvis du ælter margarinen ud i dejen, så
forsvinder de flotte lag, og det gør, at wienerbrødet
bliver fladt. Sprødheden forsvinder, og wiener
brødene hæver ikke op, som de skal.
Derfor har Christian og de andre bagere følgende
tommelfingerregel: Sørg for at dej og margarine har
samme temperatur. Det hjælper i bageprocessen.
Men lige så vigtigt er det, at dejen er kold, for ellers
kan den begynde at hæve, og så mister man de fine
lag i det færdige wienerbrød.
- Det er en proces, der kan tage lang tid. For når
man ruller dejen ud, stopper man processen, og
man må lægge den tilbage på køl, så den hele tiden
er kold. Men hvis man er fingernem, og vant til at
arbejde med dejen, så behøver det ikke tage så
lang tid.

Mel

Rullemargarine

Sukker
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Uimodståeligt sprødt

Nyt wienerbrød
med lækker
saltkaramel
Vores wienerbrødsbagere har skabt en uimodståelig nyhed
til det søde køkken - et sprødt wienerbrød fyldt med fløjlsblød
saltkaramel og drysset med sukker og hasselnødder.
Saltkaramelflet kombinerer den trendy smag af saltkaramel
med wienerbrødets klassiske sprøde lag.

Saltkaramelflet
Varenr.: 10000571
Vægt: 95 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli
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Lasse Lorenzen
Produktchef hos Kohberg
Som produktchef for bakeoff hos Kohberg
har Lasse Lorenzen stået i spidsen for
udviklingen af Saltkaramelflet.
"Vi ønskede at give det klassiske sprøde
wienerbrød et lille twist, og her fandt vi,
at den fløjlsbløde saltkaramel både giver
sødme, lækker konsistens og det lille pift
fra salten, som bare gør, det hele går op
i en højere enhed."

Ahmad Ahamad
Kobæk Strand Konferencecenter
Ahmad Ahamad laver mad til gæsterne på
Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør.
Han har serveret Saltkaramelflet for
gæsterne på konferencecentret, og her
er reaktionen ikke til at tage fejl af:
"Gæsterne synes, det er virkelig lækkert."

Nyhed
Saltkaramelflet er
perfekt til dagens
hyggestunder

Marian Overgaard
Desmi Pumping Technology
Marian Overgaard arbejder i kantinen hos
Desmi Pumping Technology i Nørresundby.
Hun fortæller, at gæsterne i kantinen på
den nordjyske pumpevirksomhed er glade
for den nye Saltkaramelflet:
"De er vildt gode og er blevet godt
modtaget."
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Sprøde
minispandauere
i den klassiske
runde form
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Et særligt håndværk

Sprød og luftig
i én mundfuld
Vores specielle lamineringsteknik giver wienerbrødet en luftig,
sprød og flaget struktur. Det kræver godt håndværk at opbygge
de fine, tynde lag, og vores rullemargarine er udviklet specifikt
til de danske specialiteter som for eksempel vores runde
klassiske minispandauere.

Mini Mix Wienerbrød

Mini Wienermix

Varenr.: 10000173
Vægt: 40 g
Pakning: 110 stk. pr. kolli

Varenr.: 10000270
Vægt: 35-40 g
Pakning: 95 stk. pr. kolli

Mini Kanelsnegl

Mini Spandauer med creme

Varenr.: 10000113
Vægt: 40 g
Pakning: 90 stk. pr. kolli

Varenr.: 10000091
Vægt: 40 g
Pakning: 100 stk. pr. kolli
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Vejen til den gode smag

Udvikling af
en klassiker
Wienerbrød er en lækker kombination af mange sprøde lag og godt fyld, der
gør det helt uimodståeligt. Hos Kohberg arbejder vi hver dag på at gøre vores
wienerbrød endnu bedre. Vi finjusterer og laver utallige test, prøvebagninger og
smagsprøver, for at finde den helt rette smagssammensætning, så du kan give
dine gæster en ekstraordinær smagsoplevelse.

Sødt og sprødt
– en perfekt
kombination
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Wienerflet
Maple Pecan

Kanelsnegl

Varenr.: 10000086
Vægt: 95 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli

Varenr.: 10000151
Vægt: 85 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli

I bageriet arbejder vi
hver eneste dag på at
optimere og forfine
vores forskellige
wienerbrød.
Christian,
wienerbrødsbager

Hanekam

Spandauer
med hindbær

Spandauer
med creme

Varenr.: 10000170
Vægt: 85 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli

Varenr.: 10000123
Vægt: 90 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli

Varenr.: 10000090
Vægt: 90 g
Pakning: 48 stk. pr. kolli
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Til den søde tand

Tradition og innovation
går hånd i hånd
Vi bruger det traditionelle håndværk til både vores klassikere og til
at gå nye veje. Med Trippeldrøm kombinerer vi det bedste fra de to
verdener i et innovativt stykke luksus, hvor den laminerede bløddej
komplimenteres af lækkert brunsvigerfyld. Når du bager Trippeldrøm
karamelliserer fyldet delvist. Det giver en unik, sprød tekstur og
smag i særklasse.

Tilføj dit
eget twist med
den medfølgende
glasur
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Trippeldrøm
Varenr.: 10000473
Vægt: 320 g
Pakning: 30 stk. pr. kolli

Wienerstang
Varenr.: 10000116
Vægt: 375 g
Pakning: 15 stk. pr. kolli

Smørstang
Varenr.: 10000089
Vægt: 375 g
Pakning: 15 stk. pr. kolli

Trippeldrøm har været en
drøm at udvikle. Vi har taget
det bedste fra wienerbrødet
– nemlig lamineringen –
og kombineret med
brunsvigerens lækre fyld.
Sammen er det ren nydelse.

Dagmartærte
Varenr.: 10000088
Vægt: 375 g
Pakning: 20 stk. pr. kolli

Lasse, Produktchef
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Søde og luftige thebirkes

Det perfekte
wienerbrød til
morgenbordet
De lækre thebirkes får som andre wienerbrød deres
karakteristiske sprøde bid under bagningen. Det er her effekten
af lamineringen opstår. Fedtstoflagene opvarmes og skaber en
afdampning indefra, og dermed opstår alle de små lufthuller
i dejen. Det gør det til en helt særlig spiseoplevelse.
Og med den søde remonce i midten er thebirkes en lækker
tilføjelse til morgenbordet.

Mini Thebirkes

Thebirkes

Varenr.: 10000128
Vægt: 35 g
Pakning: 130 stk. pr. kolli

Varenr.: 10000126
Vægt: 85 g
Pakning: 80 stk. pr. kolli
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Vi har bagt
thebirkes i to
størrelser, så der
er lidt til enhver
sult
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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

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

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 2144 1834
erni@kohberg.com

Kohberg Bakery Group A/S, Foodservice, Sverigesvej 3, DK-6100 Haderslev
+45 73 64 64 00, Foodservice@kohberg.com, kohberg.com

