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MISS BAGEL
VORES VÆRDIER
Dansk produceret kvalitet, er det der bedst 
kendetegner brød og kager fra Miss Bagel. 
Vi bager med mel af mærket naturaks. Det 
betyder at melet er dyrket uden brug af strå-
forkorter og nedvisningsmidler. Et bevidst og 
bæredygtigt valg fra vores side. Et valg der 
kommer mennesker, dyr og natur til gode. 
Vi har minimeret antallet af e-numre i vores 
ingredienser og bruger altid rene råvarer alle 
de steder vi kan.  
 
Fx bruger vi kun ren smør, ikke margarine, i 
vores Brioche boller samt i alle vores kager 

og cookies. Vi bruger også kun ægte rød 
cheddarost til vores Chili/Cheddar Bagel. 
Alle vores bagels er lavet efter originale ameri-
kanske opskrifter, og vi arbejder løbende på at 
forbedre og finde på nye spændende brød.
Det hele foregår her i Danmark. Nærmere be-
stemt  i Espergærde, Nordsjælland. Her bager 
og sender vi hver dag brød og kager ud, til 
hele norden.
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KONTAKT
Har du spørgsmål eller vil du gerne vide  
mere om vores sortiment er du velkommen  
til at kontakte vores konsulenter:

SJÆLLAND OG ØERNE:
Karsten Wiedemann
Direkte: +45 91 89 72 10
E-mail: karsten@missbagel.dk

JYLLAND:
Bjarne Lauridsen
Direkte: +45 81 77 31 62
E-mail: bjarne@missbagel.dk

ØVRIGE:
Tom Tietze
Direkte: +45 40 34 00 69
E-mail: tom@missbagel.dk

Miss Bagel ApS
Aa. Louis-Hansens Allé 2
3060 Espergærde
Ordrenummer:  +45 49 13 14 11
Hovednummer: +45 49 22 35 94 

#nyheder
Mini Bagels 

Rødbede Bagels
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48 x 120g  Varenummer: 464220 - Hinge Cut
24 x 2 stk. 120g Varenummer: 464222 - 2 pak

ØKOLOGISK BAGEL SESAM
Den klassiske sesam bagel nu i en økologisk variant 
på 120g. Sprød og knasende med den karakteristiske 
seje bagelkrumme og en god fornemmelse i maven.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 120g  Varenummer: 465120 - Hinge Cut
24 x 2 stk. 120g Varenummer: 465122 - 2 pak

ØKOLOGISK BAGEL GROV
Lækker økologisk bagel bagt på hvede- og rug-
mel. Toppet med masser af rugflager, hørfrø og 
solsikkekerner.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

ØKOLOGISKE
MINI BAGELS
55G
Står du og mangler et nyt 
indslag til brunchen eller 
måske morgenbuffeten, så 
er her en mini nyhed, frisk 
fra ovnen.
Helt nøjagtigt er den på 
55 gram og kommer i tre 
forskellige varianter, alle 
økologiske; Chili/Cheddar, 
Grov og Plain.
En lækker lille mundfuld, 
som man godt kan spise et 
par stykker af.

Øko Mini Bagel Chili/Cheddar  
Varenummer: 464555
4-pak varenr: 464554 

Øko Mini Bagel Grov 
Varenummer: 465155
4-pak varenr: 465154

Øko Mini Bagel Plain
Varenummer: 464155
4-pak varenr: 464154

ØKOLOGISKE BAGELS 120G

48 x 120g  Varenummer: 464520 - Hinge Cut
24 x 2 stk. 120g Varenummer: 464522 - 2 pak

ØKOLOGISK CHILI/CHEDDAR BAGEL
Alles favorit, nu som økologisk. Med samme sprøde top-
ping af ægte cheddar og med masser af chili.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
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Dét ren rødbede
48 x 150g  Varenummer: 45300

BAGEL RØDBEDE 

SUPERFOOD DER SKABER OPMÆRKSOMHED
Rødbede er godt for hjertet, booster for-
døjelsen og hjælper din lever. Rødbeden 
indeholder masser af fibre, og så tilfører 
den kroppen jern, som gør det nemmere 
for blodet at optage ilt. 
Rødbeden er en såkaldt superfood, som 
på alle måder styrker din krop og sund-
hed. Derfor er den en oplagt, og samtidig 
flot, grøntsag at putte i vores nye variant: 
Rødbede-bagelen.

Luftig og delikat 
Rødbede-bagelen er blød og let sødlig i 
smagen, som resultat af den smag, rødbe-
den får, når den bliver varmet op. Det gør 
rødbede-bagelen rigtig lækker at sætte 
tænderne i.

Samtidig er den mere luftig end vores 
traditionelle bagels og ligger derfor let i 
maven. Vi kalder den for en ”soft-bagel”.
Det er en bagel der tiltrækker sig ekstra 
opmærksomhed med sin smukke farve, 
som ingen kan overse. De eventyrlystne 
vil straks prøve den af og få sig en god 
oplevelse, som hurtigt vil overbevise de 
andre.
Børnene vil elske den vilde farve, som de 
nok ikke har set før i et brød, og rødbe-
de-bagelen vil være et festligt indslag i 
ethvert køkken.
Optøs.  
Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.
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Frost Frost

BAGELS

48 x 150g  Varenummer: 44300

BAGEL BIRKES
Flot og alsidig bagels med mørke birkes. Giver 
dig en ekstra oplevelse at se og smage på.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 150g  Varenummer: 44200

BAGEL SESAM
Sesam bagel med masser af sesam. Knaser og er 
sprød uden at stjæle for meget opmærksomhed.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 150g  Varenummer: 44100
48 x 120g  Varenummer: 44115 - Hinge Cut
54 x 100g  Varenummer: 44111 - Hinge Cut

BAGEL PLAIN
Den helt klassiske hvedebagel. God til morgenmad, til 
frokost, til buffet, til alt hvad du kan finde på.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 150g  Varenummer: 45100

BAGEL GROV
Dejlig alsidig bagel med rugflager, solsikkekerner og 
hørfrø. En god ramme til et mættende måltid. Passer 
til alt slags fyld. Kan også serveres som morgen bagel 
eller brunch bagel.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 150g  Varenummer: 44800

BAGEL SPINAT/OREGANO
En dejlig bagel med masser af smag. Bagt med ore-
gano og økologisk spinat. Står godt til fx kylling eller 
tunsalat, men gør sig også rigtig godt naturel, bare 
med smør på.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 150g  Varenummer: 44400

BAGEL SOLTØRRET TOMAT
En dejlig bagel med masser af smag. Fedtfattig og 
vegansk. Fungere godt sammen med fx mozarella, 
hummus, kylling eller bare ren cream cheese. Også 
rigtig god som madbrød.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 150g  Varenummer: 44600

BAGEL KANEL/ROSIN
Hvis du mangler et nyt brød til morgen buffeten så prøv 
denne lækre og søde bagel med kanel og rosiner. God som 
morgenmad, til brunch eller i stedet for kage til kaffen.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.God til 

morgenmad



Frost

Frost

Frost

9

Frost

8

BAGELS

48 x 150g  Varenummer: 45200

BAGEL POWER
Her er den ultimative fuldkorns power bagel med 
masser af sunde kerner, fuldkornshvede og rugflager. 
På toppen finder du solsikkekerner, græskarkerner, 
sesam og hørfrø. Flot, sund og lækker. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 150g  Varenummer: 44700

BAGEL FULDKORN/RUG
Her er den bagel du skal vælge hvis du vil op på de officielle 
anbefalinger om 75g fuldkorn om dagen. Fuldkorn udgør 
nemlig hele 30% af tørstoffet. Derudover indeholder den 
bl.a. ristet malt, hvilket giver en rund og sødmefuld smag og 
en flot mørk bagel.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Vegansk.

48 x 150g  Varenummer: 44900

BAGEL FULDKORN CHILI/CHEDDAR
Danskernes favorit i fuldkornsversion, med hørfrø og 
fuldkornshvedemel. Indeholder flere jalapeños og er 
derfor ekstra stærk. God til alle slags sandwich.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.

48 x 150g  Varenummer: 44500
48 x 150g  Varenummer: 44505 - Hinge Cut

BAGEL CHILI/CHEDDAR
Danskernes favorit! - Med jalapeños, chiliflager og cheddar- 
ost. Vi er rigtig stolte af vores Chili/Cheddar Bagel, toppet 
med ægte rød cheddar og bagt med en solid håndfuld chili. 
Den helt perfekte bagel til fx kylling & bacon.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.

EN KLASSIKER  
MED ET TWIST
En god Chili/Cheddar Bagel kan ser-
veres med meget andet end kylling og 
bacon. Her er et bud: Server en økolo-
gisk Chili/Cheddar Bagel med skiver af 
frisk mozzarella ost, stegte auberginer, 
syltede rødløg og soltørret tomater. 
Dertil sprøde kålstrimler, cream cheese, 
salt & peber. 
– Velbekomme 
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Alle vores  
bagels og brød er 
bagt og pakket i  

Espergærde, 
Nordsjælland

FRA SUCCESFULD CAFÉ 
TIL BAGELBAGERI
Miss Bagel startede oprindeligt som en lille 
coffee shop i Helsingør, hvor vi solgte ka-
ger, bagt i vores lille køkken, af Lones mor. 
Dengang bestilte vi bagels hjem til caféen 
fra England og derfor begyndte vi at eks-
perimentere med at bage dem selv. For at 
ramme den helt rigtige opskrift, krævede 
det et større research arbejde i USA, og vi 
var så heldige at få en ekspert fra New York 
med hjem til Danmark. 
Nu var vi klar til at starte Danmarks første 
bagel-bageri. Coffee shoppen blev solgt 
fra, vi købte større lokaler og fokuserede 
nu 100% på bageriet. 
Vi tog Lones´mors kager med, som vi med 
succes har bagt lige siden. 

1110
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Vi bruger  
bæredygtigt mel 

i alle brød  
og kager

36 x 95g  Varenummer: 460891 – Hinge Cut

ØKOLOGISK VEGANERBOLLE  
MED SPINAT & MATCHA
Økologisk sandwichbolle hvor smag, økologi 
og bæredygtighed mødes. Blød og fast med en 
luftig krumme og en flot grønligt farve.
Anvendelse: Sandwich. Burger. Optøs. Lunes i 
ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Ø ca. 12cm. Vegansk.

48 x 90g  Varenummer: 460880

ØKO FULDKORNSDURUM  
BURGERBOLLE 
Her er en nyhed som både er lys og grov på 
samme tid. En dejlig luftig fuldkornsbolle, bagt 
med 43% fuldkornsdurum og smør.
Anvendelse: Sandwich. Burger. Optøs. Lunes i 
ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Ø ca. 12cm.

36 x 80g  Varenummer: 468081 – Hinge Cut
24 x 2 stk. 80g Varenummer: 468082 - 2 pak

ØKOLOGISK BRIOCHE SWEETBUN
En blød og lækker luksus burgerbolle med en tæt 
krumme og en let sød smag. Bagt med 7% smør og 
glasseret med æg. Kan også bestilles som 2-pak til 
detailhandel.
Ø ca. 9-10 cm. Smørbagt
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.

ØKOLOGISKE BURGERBOLLER

FLÆK OG RIST DINE BURGERBOLLER,
SÅ DE BLIVER SPRØDE PÅ INDERSIDEN

12 13
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FRI FOR STRÅFORKORTER 
OG NEDVISNINGSMIDLER
Vi bruger mel af mærket NaturAks i alle bagels 
og burgerboller, faktisk i næsten alt vores bag-
værk. NaturAks betyder at kornet er høstet og 
dyrket uden brug af stråforkorter og nedvis-
ningsmidler. Melet er desuden efterfølgende 
kontrolleret for begge dele, igen og igen. 
Vi tror på de rene råvarer, både i forhold til 
smag og i forhold til bæredygtighed, miljø, dyr 
og mennesker.

Læs mere om mærket på www.naturaks.dk

36 x 95g  Varenummer: 407800 – Hinge Cut

BRIOCHE SWEETBUN SESAM
Sød og lækker birgerbolle med sesam på toppen. 
Smørlækker som alle de andre sweetbuns og en 
rigtig lækkerbisken. Brug den fx til en klassisk ribben-
steg burger.
Ø ca. 11-12 cm. Hinge cut.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.

120 x 40g  Varenummer: 408076

BRIOCHE SWEETBUN SLIDER
Små lækre sliders. Til dem der ikke kan nøjes med en  
enkel burger, men gerne vil smage en hel bakke. Gode 
til fingermad, buffet, børn og burgerglade sjæle. 
Ø ca. 6 cm.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.

36 x 80g  Varenummer: 408081 – Hinge Cut

BRIOCHE SWEETBUN
Smørbagt luksus burgerbolle bagt med 9% smør og gla-
seret med æg. Har en let sødlig smag og en blød, luftig 
krumme.Er hængsel skåret (hinge cut).
Ø ca. 9-10 cm.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.

SmørbagtE

48 x 100g  Varenummer: 0880-3

BURGERBOLLE FULDKORN
Fuldkornsburgerbolle med blød og luftig krumme. 
Bagt med både smør, æg og rugflager.  Kan bruges 
som både burgerbolle og sandwichbolle.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
Ø ca. 12cm. 

BURGERBOLLER
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Ciabatta  
Durum Grov

- et sikkert valg 

SANDWICHBRØD

52 x 130g  Varenummer: 0921

CIABATTA DURUM GROV
Flot mørkt sandwichbrød, bagt på durumhvede, samt 
rugflager, sesamfrø, solsikkekerner og græskarkerner. 
Rigtig meget smag og nemt at håndtere. Har en blød 
og luftig krumme samt en sprød skorpe. Klar til brug 
efter optøning.
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
8 x17 cm.
Vegansk.

52 x 130g  Varenummer: 0920

CIABATTA DURUM LYS
Lyst sandwichbrød, med en luftig krumme og sprød 
skorpe. Bagt på hvede, durumhvede, havregryn og 
græskarkerner. Håndterbart, godt til sandwich, to-go 
og madbrød. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klemgrill 2-3 min.
8 x17 cm.
Vegansk.

CIABATTA SANDWICH 
M. SERRANOSKINKE &  
FRISKE FIGNER
Et godt bud på en anderledes 
sandwich med klassiske italienske 
ingredienser:
• Lys el. Grov Ciabatta Durum
• Serranoskinke
• Friske figner skåret i skiver
• Syltede rødløg
• Fintsnittet rød spidskål
• Cream cheese rørt med pesto og 

græsk yougurt
• Salt & peber 

Skær evt. sandwichen ud i  
mindre stykker og server  
som ”dele-anretning”.

17
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Bagt med 
kærlighed & 

ren smør 

SKÆREKAGER

3 æsker x 24 stk. af 70g Varenummer: 49030

HVID BROWNIE
Hvid Brownie uden topping, bagt med hvid choko-
lade og knasende valnødder. En af vores egne favo-
ritter. Kommer i praktisk rudeæske. Udskåret. God til 
kaffen eller dessert.
Klar til servering efter optøning.

3 æsker x 24 stk. af 70g Varenummer: 49000

BROWNIE
Er du chokolade-elsker må du ikke snyde dig selv for 
at sætte tænderne i vores helt fantastiske brownie 
med blød choko-topping. Kommer i praktisk rude-
æske. Udskåret. God til kaffen eller dessert.
Klar til servering efter optøning.



Frost

Frost

Frost

20

Frost

21

Smørbagte  
cookies fås som 
rådej eller bagte,  

begge på frost

Tilberedning

SÅDAN BAGER DU DEN PERFEKTE COOKIE
Optø dejen.
Sæt ovnen på 175° (varmluft er bedst). Fordel cookiedejen på en 
bageplade med bagepapir. Der skal være ca. 15 cm imellem hver 
cookie. Sæt pladen med kagerne midt i ovnen og bag i ca. 15 
min. Dejen skal ”smelte” og flade ud i ovnen til ca. 10 cm. 
Når kagerne er færdigbagte, lader du dem køle af på en bagerist.

COOKIES

3 æsker x 28 stk. x 80g Varenummer: 49050

COOKIES RÅDEJ - LYS
Lys cookiedej i afmålte portioner, lige til at stille på  
bagepladen. Så bliver hjemmebag ikke nemmere.
Optøs. Bages i ca. 15 min. på 175°

3 æsker x 28 stk. x 80g Varenummer: 49060

COOKIES RÅDEJ - MØRK
Mørk cookiedej i nemme portioner, duften af frisk-
bagt chokoladekage er inklusiv i prisen.
Optøs. Bages i ca. 15 min. på 175°

smørbagt

4 æsker x 24 stk. x 75g  Varenummer: 1104-6

COOKIES BAGT - LYS
Store lyse amerikanske cookies med chokolade stykker og 
hasselnøddeflager.  
Leveres færdigbagte, i praktisk rudeæske a 24 stk. pr. æske.
Klar til servering efter optøning.
Ø ca. 10cm

4 æsker x 24 stk. x 75g  Varenummer: 1102-6

COOKIES BAGT - MØRK
Store amerikanske cookies med lækre chokolade stykker. 
Leveres færdigbagte, i praktisk rudeæske a 24 stk. pr. æske.
Klar til servering efter optøning.
Ø ca. 10cm
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MATCHA LATTE

Tørvare

Stor dåse
6 x 1360g  Varenummer: 3410

KAV ORGANIC SPICE
Økologisk chai latte mix, der kan blandes med enten 
vand, mælk eller begge dele, alt efter smag og behag. 
Nem og hurtig at tilberede. Økologisk.
Kan serveres varm eller kold med isterninger, ligesom 
en ice latte.
Pulver blandes 1:4 med vand og/eller mælk.

TILBEREDNING AF  
CHAI OG CACAO

VARM

KOLD

Dåse: 12 x 340g Varenummer: 3215 
Pose: 6 x 1800g Varenummer: 3000
Stick: 150 x 28g Varenummer: 3099 - Nyhed

CHAI EAST INDIAN SPICE
En klassisk chai med en mild og rund smag. Hurtig 
og nem at tilberede. Kan serveres varm eller kold 
med isterninger, ligesom en ice latte.
Pulver blandes 1:4 med vand og/eller mælk.

Tørvare
ØKO 

Dåse: 12 x 340g Varenummer: 3200 
Pose: 6 x 1800g Varenummer: 3020

CHAI RICH SPICE
En kraftig chai med masser af smag. Sødet med hon-
ning og krydderier. Kan serveres varm eller kold med 
isterninger, ligesom en ice latte.
Pulver blandes 1:4 med vand og/eller mælk.

Tørvare

TørvareDåse: 12 x 340g Varenummer: 3205
Pose: 6 x 1800g Varenummer: 3005

CHAI VANILLA
En klassisk chai med et strejf af vanilje. Hurtig og nem 
at tilberede. Kan serveres varm eller kold med ister-
ninger, ligesom en ice latte. 
Pulver blandes 1:4 med vand og/eller mælk.

TørvareDåse: 12 x 340g Varenummer: 3095
Pose: 6 x 1800g Varenummer: 3090

MATCHA LATTE MIX
Matcha er en japansk grøn te. Rig på antioxidanter 
og med en lækker forfriskende smag. Matcha har 
gennem de seneste par år, gået sin sejrsgang rundt 
om den vestlige verden. Og vi er derfor rigtig glade 
for at kunne udvide vores sortiment af Latte Mix´s 
med denne smag.
Fuld af sødme og smag kan KAV Matcha Latte Mix 
nydes enten varm eller kold, samt som tilsætning i 
ice latte eller smoothies.

Cremet Matcha latte pulver, lige til at blande i varmt 
vand el. mælk. Også rigtig god til kolde drinks
og smoothies. Flot grøn farve. Rig på antioxidanter 
og har en lækker forfriskende smag af japansk
matcha te
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ICE COFFEE & SMOOTHIE MIX HOT CACAO

Tørvare

Tørvare

Tørvare

Pose: 6 x 1800g Varenummer: 3650

CREAMY SMOOTHIE - VANILLA
Creamy smoothie vanilla mix kan bruges til flere  
forskellige slags kolde drinks. Fx i frugt smoothies,  
som tilsætning i en latte ice eller som base i en  
dejlig kold milkshake.

Pose: 6 x 1500g Varenummer: 3555

CHOCOLATE DRINK

En kraftig og smagsfuld kakao mix med hele 29,5% 
kakao. Den er drøj i brug og gør sig rigtig godt både 
varmt og kold. Nyd den med en håndfuld skumfidu-
ser. Er vegansk og kan fx blandet op med havremælk 
el. lign.

Omrør omhyggeligt pulveret med varm mælk  
el. tilsvarende for den bedste smagsoplevelse.
• Fungerer også i automater
• Kan serveres kold
• Plantebaseret

Blandingsforhold: 28g pulver til 180ml væske.

Tørvare

Tørvare

Tørvare

Dåse: 12 x 340g Varenummer: 3525
Pose: 6 x 1800g Varenummer: 3500
Stick: 150 x 28g Varenummer: 3500 - Nyhed

HOT CACAO - TRUFFLE
Hvis du kan lide kakao er denne en sikker vinder.  
Lavet på den eksklusive Criollo kakaobønne med en 
bittersød smag. Ren forkælelse en kold eftermiddag. 
Pulver blandes 1:4 med vand og/eller mælk.

Dåse: 12 x 340g Varenummer: 3535

HOT CACAO - FRENCH VANILLA
Tilbyd dine kunder en ny smags oplevelse med denne  
eksklusive kacaomix, med kraftig smag af fransk vanilje.  
Kommer i flotte, dekorative dåser som kunderne kan købe 
med hjem.
Pulver blandes 1:4 med vand og/eller mælk.

Dåse: 12 x 340g Varenummer: 3530

HOT CACAO - WHITE CHOCOLATE
En varm hvid kakao med kraftig smag af truffel.  
Ligeledes lavet på den eksklusive Criollo bønne. 
Kommer i flotte, dekorative dåser som kunderne kan 
købe med hjem.
Pulver blandes 1:4 med vand og/eller mælk.

Dåse: 12 x 398g. Varenummer: 3605
Pose: 6 x 1800g Varenummer: 3600

ICE COFFEE - MOCHA
Ice Coffee Mocha Mix er den perfekte 3-i-1-løsning. 
Du kan bruge den til at lave klassisk iskaffe, en varm 
kaffe eller en kold frappe.

NYHED
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Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om vores sortiment er du  
velkommen til at kontakte vores konsulenter:

Miss Bagel ApS
Aa. Louis-Hansens Allé 2
3060 Espergærde
Ordrenummer:  +45 49 13 14 11
Hovednummer: +45 49 22 35 94

missbagel.dk
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Jylland:
Bjarne Lauridsen
Direkte: +45 81 77 31 62
E-mail: bjarne@missbagel.dk

Sjælland og øerne:
Karsten Wiedemann
Direkte: +45 91 89 72 10
E-mail: karsten@missbagel.dk

Øvrige:
Tom Tietze
Direkte: +45 40 34 00 69
E-mail: tom@missbagel.dk


