BRÖDBASER
3459............. BAGELS KONCENTRAT....................................................... 25 KG
Koncentrat på Bagels, det klassiska frukostbrödet. Innehåller vetemjöl
med mycket hög proteinhalt för den rätta sega känslan och ett riktigt
tätt inkråm.
3979............. BJÖRKÖ.............................................................................. 15 KG
Ger ett bröd med tydlig rågkaraktär och en krispig och fin skorpa,
god färskhållning och en god arom. Innehåller syrat mjölkpulver.
2950............. CHIABAS............................................................................. 25 KG
Ett ljust bröd med 5% chiafrö. Chiafrö anses vara ett av världens
nyttigaste livsmedel med högt innehåll av både omega-3, järn,
kalcium, antioxidanter och kostfiber.
3945............. DANSKT RÅGBRÖD ............................................................ 25 KG
Helmix för bakning av ett sockerfritt, smakrikt och mustigt rågbröd.
Innehåller mältade rågflingor, torkad surdeg av råg, solroskärnor, linfrö.
1378............. DINKELBAS......................................................................... 25 KG
Ett ljust bröd med hög halt av fullkornsdinkelmjöl. Innehåller även
surdeg av råg.
1338............. FRUKOSTRÅG..................................................................... 25 KG
Ett sötat mellangrovt rågbröd med solrosfrö och linfrö. En av våra
mest populära brödbaser.
3823............. FRÖSÖBAS.......................................................................... 20 KG
Bas för produktion av ljust flerkornsbröd. Innehåller solroskärnor, linfrö,
havregryn, pumpakärnor, vetekli, surdegspulver
1383............. FYRKORNSBAS.................................................................... 25 KG
Ett ljusare bröd med både korn, havre, vete och råg.
3728............. GLUTENFRI TASTY LF ......................................................... 15 KG
Gluten- och laktosfri mix för matbröd, vetebröd, kondisprodukter,
småkakor, pajer, m.m. Ersätter vetemjöl 1:1
3991............. HANÖ................................................................................. 15 KG
En frömix med malt och surdeg. Hanö ger mustiga och nyttiga bröd
med bättre färskhållning och fint inkråm, en god arom och en härlig
yta. Innehåller havrekärnor, linfrö, solroskärnor, sesamfrö, vetekli,
havrekli, majsgryn.
1365............. HAVREBRÖD....................................................................... 25 KG
En bas med havregryn, havrekli och linfrö. Ger ett bröd med god
havresmak och bra volym.

3988............. HÄLSÖ................................................................................ 15 KG
Ett mörkt fiberrikt bröd med rustik karaktär och god maltsmak.
Innehåller linfrö och solrosfrö och är lämplig för bröd med rustikare
karaktär.
3990............. KOSTER............................................................................... 15 KG
Koster ger ett smakrikt bröd med lockande utseende. Pumpafrö ger
brödet en härlig karaktär. Basen innehåller även linfrö, majs och hirs.
2873............. LANTCIABATTA SF WS........................................................ 25 KG
Koncentrat utan salt för en lite mörkare ciabatta med maltkaraktär.
Innehåller även linfrö och hirsfrö.
3970............. MAJSAN.............................................................................. 15 KG
Basblandning för majsbröd. Innehåller både majsmjöl och bitar av
majs som ger en aptitligt gul färg.
1375............. MOROTSBRÖD................................................................... 25 KG
Ett ljusare rågbröd med morotsbitar.
2563............. RÅGGER.............................................................................. 25 KG
Ett kompaktare mörkt rågbröd med rågskållning och surdeg.
1340 ............. TOMATBRÖD KONCENTRAT............................................. 25 KG
Koncentrat för tomatbröd. Innehåller både bitar av tomat, hackad
lök och kryddor som ger brödet en speciell karaktär.
3992.............VEN...................................................................................... 15 KG
En bas för potatisbröd. Saftigt med mycket god färskhållning, härlig
arom och yta. Innehåller potatisflingor och vasslepulver.
3412..............VÄRMLANDSBAS................................................................ 25 KG
Mustigt och mörkt bröd med tydlig maltdoft som innehåller klippt
råg, skållning, surdeg och vetegroddar.
1368..............VÖRTBRÖDSBAS................................................................. 25 KG
För bakning av traditionellt vörtbröd.

