
En lækker smagsoplevelse

Glutenfri 
til enhver 
lejlighedEn lækker smagsoplevelse

Glutenfri til 
enhver lejlighed

Vi er bagere

Vi er bagere



Godt brød er en hjertesag for Kohberg –  
det er vores store passion, og det skærer  
i bagerhjertet, når ikke alle kan sætte 
tænderne i et velbagt brød eller et lækkert 
stykke bagværk, fordi de for eksempel lider 
af glutenallergi og cøliaki eller har fravalgt 
gluten i kosten. 

Derfor er vi gået sammen vores bager- 
venner fra Nordic Gluten Free Bakery, der 
præcis som os brænder for, at der skal 
være et brød for enhver smag og til enhver 
lejlighed. 

Glutenfri brød er en helt særlig disciplin og 
en anden måde at bage på. Det giver nogle 
udfordringer, fordi man ikke har de samme 
ingredienser at bage med. Der skal findes 
alternativer til ingredienser, som både til- 
føjer brødet smag, en lækker krumme og 
også mæthedsværdi.

Det giver også nogle udfordringer ude i de 
professionelle køkkener. Hvordan undgår 
man krydskontamination og sikrer en tryg 
oplevelse for alle gæster?

Sammen med Nordic Gluten Free Bakery, 
der har specialiseret sig i at bage glutenfrit, 
kan vi netop tilbyde et varieret og lækkert 
sortiment af brød og bagværk til dagens 
mange serveringer. Et sortiment der sam- 
tidigt er nemt at håndtere ude i køkkenerne 
med en smart, bagestabil folie, så du 
undgår krydskontamination.

Brød for enhver smag

Sammensæt din
glutenfrie menu

”Lækker smag og en god krumme. Det 
er hemmeligheden bag brødene i vores 
glutenfrie sortiment.” For tryg  

håndtering i dit  
køkken er brødene  

pakket enkeltvis 
i bagefolie.

Glutenfri Mørk Baguette med kerner

En lækker mørk gluten-, hvede- og laktosefri baguette bagt med solsikkekerner, gule  
og brune hørfrø samt græskarkerner. Tilsammen giver det en baguette med en sprød 
skorpe, et saftigt, kernerigt bid og en skøn nøddeagtig smag. Den er perfekt til sandwich 
to-go, og bestemt også velegnet til morgen- eller aftenbuffeten som tilbehør til diverse 
serveringer.

Glutenfri Mørk Baguette 
Varenr.: 10000896
Vægt pr. stk. 90 g
Stk. pr. kolli: 16 



Smukt og smagfuldt

Mørkt brød med græskar og linser frister på tallerkenen  
med de flotte skiver, hvor du tydeligt kan se de mange lækre 
kerner, frø og linser. Det giver også en dejlig mild smag og god 
kernerig krumme.

Kærligheden til bagerhåndværket, det er 
et stærkt kendetegn hos Laila Finding, der 
er den ene halvdel af Nordic Gluten Free 
Bakery. Netop den bagerkærlighed er en  
af grundene til, at vi samarbejder med 
bageriet. Men også deres store iderigdom 
og bagetekniske kunnen, som gør dem til 
eksperter i glutenfrie brød.

En hverdag uden gluten

Sammen med sin mand Kaj Kjærgaard 
star tede Laila det glutenfrie bageri – og  
det var der en helt særlig grund til.  
Parrets niece, Tilde, blev nemlig for 15 år 
siden diagnosti ceret med glutenallergi. 
Som for mange andre med samme allergi 
har det givet store udfordringer i hver- 
dagen.  For eksempel når der skulle smøres 
brød til madpakker, eller familien skulle  
ud at spise.

Glutenfri til alle dagens måltider

Laila og Kaj tænkte hverdagen ind i sor- 
timentet og spurgte; ’hvor er det, man står 
og mangler glutenfrit brød?’ 

Det er til morgenbordet, buffeten, mad- 
pakken og til eftermiddagskaffen eller 
desserten.

Bagt med omhu

Som hos Kohberg lægger Laila og Kaj 
energi og ressourcer i deres brød. De 
ønsker at gøre hverdagen lettere for 
familier med glutenallergi og profes- 
sionelle køkkener, der skal sammensætte 
en glutenfri menu.

Servér med tryghed

Alle brødene er pakket i en bagestabil  
folie. Det giver den bedste smagsoplevelse,  
og samtidig er det nemmere at håndtere 
brødene i køkkenet. Du undgår kryds- 
kontamination, selvom du bager brødene i 
samme ovn, fordi de er beskyttet af folien. 
Det giver tryghed for både dig og dine 
gæster.

Bagværk fra hjertet

Nordic Gluten Free Bakery

Mørkt brød med  
græskar og linser  

er bagt med synlige 
solsikke- og 

græskarkerner, frø  
og linser.



Rustik Burgerbolle 
med Saltglace

Varenr. 10000727
Vægt: pr. stk.: 100 g
Stk. pr. kolli: 40

Kan anvendes som 
tø og servér. 

Græskar 
Burgerbolle

Varenr. 10000729
Vægt: pr. stk.: 100 g
Stk. pr. kolli: 40

Kan anvendes som  
tø og servér. 

Et trygt alternativ

Glutenfrie brød til  
alle dagens måltider 

Glutenfri Kanelsnegl

Det søde bagværk kan også være glutenfrit. Servér en lækker, 
blød kanelsnegl til morgenbuffeten, eller når der skal lidt 
ekstra selvforkælelse på bordet. Den har samme saftighed og 
skønne smag, som du forventer af den klassiske kanelsnegl, 
og så kan den bages ved samme bageprogram. 

Glutenfri Mørk brød
med græskar og linser
Varenr.: 10000870
Vægt pr. stk. 450 g
Stk. pr. kolli: 12

Glutenfri Mørk brød  
36 x 2 skiver
Varenr.: 10000861
2 skiver/ 65 g
Stk. pr. kolli: 36 

Glutenfri Mørk 
Baguette 
Varenr.: 10000896
Vægt pr. stk. 90 g
Stk. pr. kolli: 16 

Glutenfri Buffet 
Baguette
Varenr.: 10000895 
Vægt pr. stk. 65 g
Stk. pr. kolli: 24 

Her får du lækre gluten-, hvede- og laktosefri brød til dagens mange måltider – servér 
dem til alt fra morgenbordet til aftenbuffeten eller som en lækker sandwich to-go. Det vigtigste er, at det smager 

godt – hvis vi ikke selv kan lide 
det – ja, så kan andre nok heller 
ikke. Kvalitetsråvarer, der giver 

smag og bidrager til en god 
krumme og konsistens, det er 

hemmeligheden.  

Laila Finding,  
Nordic Gluten Free Bakery

Glutenfri  
Kanelsnegl
Varenr.: 10000897
Vægt pr. stk. 85 g
Stk. pr. kolli: 27 



Kohberg Bakery Group A/S, Foodservice 
Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev

+45 73 64 64 00 / Foodservice@kohberg.com
www.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.

Rikke Glad

Salgskonsulent
+45 27 61 80 57

rigl@kohberg.com

Lene Førby Trentel

Salgskonsulent
+45 27 25 64 85

letr@kohberg.com

Erik Nielsen

Markedschef
+45 21 44 18 34

erni@kohberg.com

Ronnie W. Tonsgaard

Salgskonsulent 
+45 40 32 87 85

rwto@kohberg.com
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Key Account Manager
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