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Cafékæden Café K er rigtig gode til brunch og har 
bevist, at når konceptet er knivskarpt, personalet 
dygtigt og råvarerne de bedste, kan man vækste med 
en rekordstor omsætning og tilmed åbne endnu en 
café midt i Corona-krisen. 
Læs, hvad ejer Søren Schack Hansen mener, det 
kræver at få succes med brunch – og få ideer til, 
hvordan du selv gør brunch til en god forretning.

Vær med i konkurrencen #MyPastryHack og vind  
3 timers sparring med kok, Rasmus Bundgaard.
Slip fantasien løs og lav det ultimative ’pastry hack’. 
Tag efterfølgende dit billede - #mypastryhack - og for -
tæl gerne kort hvad dit hack består af. Så deler vi din 
kreation på #brødbaren, og du deltager i konkurrencen.
Konkurrencen er betinget af, at du arbejder professionelt med mad.  
Vær klar til at deltage, når konkurrencen kører i marts.

Bente Bach Simonsen
Distriktschef 
Midtjylland
Mobil: 21 15 74 12
bente.simonsen@ 
lantmannen.com

Else Marie Christensen
Distriktschef
Nordjylland
Mobil: 29 21 64 75
else.marie.christensen@
lantmannen.com 

Lotti Kaibinger
Distriktschef 
Fyn & Sydjylland
Mobil: 20 12 69 25
lotti.kaibinger@
lantmannen.com

John Ibsen
Distriktschef Sydsjælland, 
Falster & Bornholm
Mobil: 23 68 51 12
john.ibsen@ 
lantmannen.com 

Pia Løvgren Sørensen
Distriktschef 
Hovedstaden 
Mobil: 40 44 95 25
pia.lovgren.sorensen@
lantmannen.com 

Läntmannen Unibake, Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens, tlf.: 7628 5000, www.schulstadbakerysolutions.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os for rådgivning om, hvordan du 
sammensætter dit udvalg af morgenbrød og optimerer din forretning. 

 MINI
 -med- STOR SMAG

SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS

VI StåR op for
MORGENMADEN

FØLG MED PÅ
brødbaren.dk

DER ER BUSINESS  
I BRUNCH!

frugthavens nye
WIENERBRØD

Vores små, udsøgte Mini Wienerbrød er med naturlig og fyldig smag af frugter og bær,  
i sød harmoni med 24 bløde og saftige lag wienerdej. En flot glaze gør dem blanke og 

knasende sprøde udenpå, hvilket passer perfekt til den søde og saftige midte.

Mini Wienerbrød, 
Blåbær
Delikat blåbærmarmelade med 
60% vilde blåbær. Smagen er 
karamelliseret, mørk og cremet.

De små uimodståelige mini’er  
tages direkte fra frost og bages i  
13-14 min. i varmluftsovn ved 190°C.  
De kan herefter serveres som de er, 
men de kan også let pyntes og gøres 
til dine egne.

LækRE som de er eller  med et personligt tvist

SÆT DIT HELT EGET 
LOOK PÅ DET SØDE!

Mini Wienerbrød, Jordbær
Skøn og sød jordbærmarmelade af Senga Sengana jordbær 
med 44% bær. Jordbærrene er lagret i 24 timer i  
sukker for at opnå den intense sødme. 

Mini Wienerbrød, Hindbær
Dejlig hindbærmarmelade med 58% bær. God  
balance mellem den sprøde wienerbrød og syren i
      hindbær. 

Mini Wienerbrød, Æble
Frisk æblemarmelade med 55% Jonagold æbler med fin 
syre og god sødme. Marmeladen passer godt sammen 
med den knasende, lækre wienerbrød.

Mini Wienerbrød, Fersken
Eksotisk ferskenmarmelade med 54% frugt.  
Marmeladens frugtige og intense smag af fersken 
giver en god kontrast til den sprøde wienerbrød.
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G I V  D I N E  K U N D E R  E N  G R O V,  
S P R Ø D  O G  S Ø D  S T A R T  P Å  D A G E N

Søren Schack Hansen, ejer af Café K

Brunchen er vores kerneforretning både i week-
ender og til hverdag, og vi tror på, at den vil 
være en vigtig del af vores forretning altid.”

Ass. Mini Wienerbrød med frugt 100 stk. á ca. 42 g (216864)

 # MY
 Pastry 
HACK



hatting

holstebro

pandrup

Avedøre

hasselager

VEJLE

BAGT MED
100% dansk
RUGMEL

DANSK BAGVÆRK 
der gør brød til din succes

RUG Brunch
For mange skal morgenmaden 
være en sund og mættende start på 
dagen. Her møder rugbrødet dine 
kunders behov for en sund start -  
på morgenbordet, to-go eller som  
en god del af brunchen.  

Det var oplagt at udvikle et helt nyt 
signaturbrød i samarbejde med de 
to bornholmere og kokke, brødrene 
Mikkel og Mads Marschall. De er 
opvokset på Bornholm og har en 
stor forkærlighed for solskinsøens 
mange gode råvarer. Brødrene står 
bl.a. også bag kokkekonkurrencen 
Sol Over Gudhjem.

MIKKEL & MADS MARSCHALL

morgensundT 
RUGBRØD

Vores nye signaturbrød ”Sol over Gudhjem” er udviklet af kokkeduoen
Mikkel og Mads Marschall. Sammen med dem har vores produktudvik-
lere og bagere skabt et premium brød med et unikt visuelt udtryk. 

Rugbrødet har en karakteristisk smag af urteagtige noter, let bitter-
hed og fedme fra rapskim samt en let syrlighed fra surdej.

Signaturbrød - Sol over Gudhjem
Et rugbrød bagt af 100% dansk rugmel 
uden stråforkortere – med bornholmsk 
rapskim, knuste majsflager, rug- og durum-
kerner og tørrede purløg. Tilsammen giver 
det et fyldigt brød med et godt kernebid 
og en flot krumme med en frisk duft af 
krydderurter.

Frost, 12 stk. á ca. 750 g (26443)
Frisk, 9 stk. á ca 750 g (26435)

RUGBRØDRE

NYbagteMORGENBRØD

NYHEDER Lys klassisk krumme, rig på rug  
eller en kvalitetshåndværker? 
Vores nyheder er alle bagt på vores danske  
bagerier og byder på noget for enhver smag, så dine 
kunders morgen bliver ekstra sprød og velsmagende.  

Vores bagerier er fordelt over hele landet, bake-off fra Holstebro, Hatting  
og Hasselager – og friskbrød fra Pandrup og Avedøre.

Kejserstykker Mix
Klassisk og populær mixkasse bestående af møllehjul med henholdsvis blå 
birkes og sesam. Krummen er dejlig luftig, og den sprøde skorpe sikrer  
det helt rigtige bid. Brødene har den blide smag og lyse krumme, som 
mange elsker.

40 stk. á ca. 70 g (218322)

Rugbolle
En dejlig, let rugbolle bagt i stenovn med både rugmel og rugflager. Solsikke-
kerner, malt og rug skaber en mild, afbalanceret smag med let sødme.
Rugbollen har mange anvendelses muligheder 
især til morgenbordet, men også som  
et mindre sandwichbrød.

50 stk. á ca. 90 g (216637)

Håndværker klassisk
Flot trapezformet håndværker med god dybde og et flot, uens udtryk. 
Den bløde, luftige krummestruktur gør håndværkeren til et oplagt valg på 
ethvert morgenbord - en klassisk kvalitetshåndværker, når den er allerbedst.

34 stk. á ca. 70 g (216770)

Lantmännen Unibake er en førende international bagerikoncern med eksper-
tise i frosne og friske bageriprodukter til foodservice og detail. Vi servicerer 
kunder døgnet rundt og verden over – hver dag. Vi er stolte over vores danske 
bagerier, hvor vi hver dag bager godt brød til din forretning. 

GODT BRØD-TIL EN -GOD PRIS

Pandrup:
Bageri
180 medarbejdere

Holstebro:
Bageri
100 medarbejdere

Hasselager:
Bageri
50 medarbejdere

Hatting:
Bageri 
220 medarbejdere

Avedøre:
Bageri
380 medarbejdere
Distribution

Vejle:
Distribution
200 medarbejdere
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Cafékæden Café K er rigtig gode til brunch og har 
bevist, at når konceptet er knivskarpt, personalet 
dygtigt og råvarerne de bedste, kan man vækste med 
en rekordstor omsætning og tilmed åbne endnu en 
café midt i Corona-krisen. 
Læs, hvad ejer Søren Schack Hansen mener, det 
kræver at få succes med brunch – og få ideer til, 
hvordan du selv gør brunch til en god forretning.

Vær med i konkurrencen #MyPastryHack og vind  
3 timers sparring med kok, Rasmus Bundgaard.
Slip fantasien løs og lav det ultimative ’pastry hack’. 
Tag efterfølgende dit billede - #mypastryhack - og for -
tæl gerne kort hvad dit hack består af. Så deler vi din 
kreation på #brødbaren, og du deltager i konkurrencen.
Konkurrencen er betinget af, at du arbejder professionelt med mad.  
Vær klar til at deltage, når konkurrencen kører i marts.

Bente Bach Simonsen
Distriktschef 
Midtjylland
Mobil: 21 15 74 12
bente.simonsen@ 
lantmannen.com

Else Marie Christensen
Distriktschef
Nordjylland
Mobil: 29 21 64 75
else.marie.christensen@
lantmannen.com 

Lotti Kaibinger
Distriktschef 
Fyn & Sydjylland
Mobil: 20 12 69 25
lotti.kaibinger@
lantmannen.com

John Ibsen
Distriktschef Sydsjælland, 
Falster & Bornholm
Mobil: 23 68 51 12
john.ibsen@ 
lantmannen.com 

Pia Løvgren Sørensen
Distriktschef 
Hovedstaden 
Mobil: 40 44 95 25
pia.lovgren.sorensen@
lantmannen.com 

Läntmannen Unibake, Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens, tlf.: 7628 5000, www.schulstadbakerysolutions.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os for rådgivning om, hvordan du 
sammensætter dit udvalg af morgenbrød og optimerer din forretning. 

 MINI
 -med- STOR SMAG

SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS

VI StåR op for
MORGENMADEN

FØLG MED PÅ
brødbaren.dk

DER ER BUSINESS  
I BRUNCH!

frugthavens nye
WIENERBRØD

Vores små, udsøgte Mini Wienerbrød er med naturlig og fyldig smag af frugter og bær,  
i sød harmoni med 24 bløde og saftige lag wienerdej. En flot glaze gør dem blanke og 

knasende sprøde udenpå, hvilket passer perfekt til den søde og saftige midte.

Mini Wienerbrød, 
Blåbær
Delikat blåbærmarmelade med 
60% vilde blåbær. Smagen er 
karamelliseret, mørk og cremet.

De små uimodståelige mini’er  
tages direkte fra frost og bages i  
13-14 min. i varmluftsovn ved 190°C.  
De kan herefter serveres som de er, 
men de kan også let pyntes og gøres 
til dine egne.

LækRE som de er eller  med et personligt tvist

SÆT DIT HELT EGET 
LOOK PÅ DET SØDE!

Mini Wienerbrød, Jordbær
Skøn og sød jordbærmarmelade af Senga Sengana jordbær 
med 44% bær. Jordbærrene er lagret i 24 timer i  
sukker for at opnå den intense sødme. 

Mini Wienerbrød, Hindbær
Dejlig hindbærmarmelade med 58% bær. God  
balance mellem den sprøde wienerbrød og syren i
      hindbær. 

Mini Wienerbrød, Æble
Frisk æblemarmelade med 55% Jonagold æbler med fin 
syre og god sødme. Marmeladen passer godt sammen 
med den knasende, lækre wienerbrød.

Mini Wienerbrød, Fersken
Eksotisk ferskenmarmelade med 54% frugt.  
Marmeladens frugtige og intense smag af fersken 
giver en god kontrast til den sprøde wienerbrød.
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Søren Schack Hansen, ejer af Café K

Brunchen er vores kerneforretning både i week-
ender og til hverdag, og vi tror på, at den vil 
være en vigtig del af vores forretning altid.”

Ass. Mini Wienerbrød med frugt 100 stk. á ca. 42 g (216864)
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Tag efterfølgende dit billede - #mypastryhack - og for -
tæl gerne kort hvad dit hack består af. Så deler vi din 
kreation på #brødbaren, og du deltager i konkurrencen.
Konkurrencen er betinget af, at du arbejder professionelt med mad.  
Vær klar til at deltage, når konkurrencen kører i marts.

Bente Bach Simonsen
Distriktschef 
Midtjylland
Mobil: 21 15 74 12
bente.simonsen@ 
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lantmannen.com 

Lotti Kaibinger
Distriktschef 
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John Ibsen
Distriktschef Sydsjælland, 
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john.ibsen@ 
lantmannen.com 

Pia Løvgren Sørensen
Distriktschef 
Hovedstaden 
Mobil: 40 44 95 25
pia.lovgren.sorensen@
lantmannen.com 

Läntmannen Unibake, Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens, tlf.: 7628 5000, www.schulstadbakerysolutions.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os for rådgivning om, hvordan du 
sammensætter dit udvalg af morgenbrød og optimerer din forretning. 

 MINI
 -med- STOR SMAG

SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS

VI StåR op for
MORGENMADEN

FØLG MED PÅ
brødbaren.dk

DER ER BUSINESS  
I BRUNCH!

frugthavens nye
WIENERBRØD

Vores små, udsøgte Mini Wienerbrød er med naturlig og fyldig smag af frugter og bær,  
i sød harmoni med 24 bløde og saftige lag wienerdej. En flot glaze gør dem blanke og 

knasende sprøde udenpå, hvilket passer perfekt til den søde og saftige midte.

Mini Wienerbrød, 
Blåbær
Delikat blåbærmarmelade med 
60% vilde blåbær. Smagen er 
karamelliseret, mørk og cremet.

De små uimodståelige mini’er  
tages direkte fra frost og bages i  
13-14 min. i varmluftsovn ved 190°C.  
De kan herefter serveres som de er, 
men de kan også let pyntes og gøres 
til dine egne.

LækRE som de er eller  med et personligt tvist

SÆT DIT HELT EGET 
LOOK PÅ DET SØDE!

Mini Wienerbrød, Jordbær
Skøn og sød jordbærmarmelade af Senga Sengana jordbær 
med 44% bær. Jordbærrene er lagret i 24 timer i  
sukker for at opnå den intense sødme. 

Mini Wienerbrød, Hindbær
Dejlig hindbærmarmelade med 58% bær. God  
balance mellem den sprøde wienerbrød og syren i
      hindbær. 

Mini Wienerbrød, Æble
Frisk æblemarmelade med 55% Jonagold æbler med fin 
syre og god sødme. Marmeladen passer godt sammen 
med den knasende, lækre wienerbrød.

Mini Wienerbrød, Fersken
Eksotisk ferskenmarmelade med 54% frugt.  
Marmeladens frugtige og intense smag af fersken 
giver en god kontrast til den sprøde wienerbrød.
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G I V  D I N E  K U N D E R  E N  G R O V,  
S P R Ø D  O G  S Ø D  S T A R T  P Å  D A G E N

Søren Schack Hansen, ejer af Café K

Brunchen er vores kerneforretning både i week-
ender og til hverdag, og vi tror på, at den vil 
være en vigtig del af vores forretning altid.”

Ass. Mini Wienerbrød med frugt 100 stk. á ca. 42 g (216864)
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