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Nybakat varje  
dag året om!

Bröd med god eftersmak
Rent mjöl i påsen och en stor portion sunt förnuft 

är också en självklarhet för oss. Likaså bra råvaror 

och minimalt med svinn. Vi arbetar aktivt med 

arbetsmiljöfrågor. Då tror vi att degarna blir bättre 

och att bröden får en godare eftersmak. Det är ett 

löfte vi ger som leverantör till våra kunder.

Spännande smakupplevelser
Med Bake My Day har vi ambitionen att bygga ett 

varumärke som människor vill ha mer av. Vi 

kommer att ta med oss konsumenterna på vår 

resa hela vägen in i butik och ner i matkassen.  

Vi har kunskapen och tradi tionen med oss, men 

bygger nytt genom att erbjuda nya, spännande 

smakupplevelser och uppdaterade versioner av 

våra klassiker. 

”Vi vill baka oss in  
i människors hjärtan.  
Vi ska inte sälja det  
vi bakar, utan baka  
det som konsumenten  
verkligen vill ha.” 

Robert Kastell, 
VD 
Bake My Day

Öka din merförsäljning
Bake My Day hjälper dig att göra affärerna mer 

lönsamma. Du kommer regelbundet att få besök 

och uppbackning av vår säljkår. Vi gör ingen 

skillnad på stor eller liten kund. Många av våra 

produkter är förpackade, vilket ger våra säljare 

möjlighet att diskutera exponeringslösningar 

och kampanjer som kan öka din merförsäljning 

och marginal, samt attraktionskraften hos din 

brödavdelning.

Sortiment i utveckling
Tillsammans med dig vill vi baka oss in i människors 

hjärtan och erbjuda ett bättre bröd runt hörnet 

varje dag. Varsågod, här får du en glimt av vårt 

första sortiment med storsäljarna, klassikerna och 

nyheterna som ständigt kommer att utvecklas.

Välkommen!

Bakar med hjärtat
Bake My Day bakar brödet dina kunder längtar 

efter, brödet man vill prova men aldrig sett förut, 

favoriterna som räddar vardagen och godsakerna 

när du vill skämma bort dig själv eller någon du 

tycker om. Vi levererar alltid nybakade smakupp

levelser nära, snabbt och okomplicerat med 

ödmjukhet i varje moment – från bakbordet och 

lastbilen till butiken och kunden. Glädjen i det  

vi gör får du på köpet.

Äkta surdegar
Hos oss bakas allt från grunden av stolta bagare 

och konditorer som tar sitt hantverk på allvar. 

Alltid på svenska råvaror så långt det går. Vi har 

en tydlig strategi – clean label med begränsat 

antal ingredienser i våra bröd. Vi bakar på äkta 

surdegar med egen surdegskultur, kalljäsning och 

långa viltider. Vi har bara få, men nödvändiga 

tillsatser i kondisprodukter och tårtor. Vår policy 

är att bara baka på ägg från frigående höns.

Livet är för kort för att inte levas fullt ut.

Med den tanken startade vi vårt lokala hantverks

bageri Bake My Day. Vår idé är att lyfta din bröd   

avdelning så att fler människor kan få en nybakad 

bageriupplevelse i sin butik. Sju dagar i veckan, alla 

tider, året om. Och utan att göra hål i plånboken. 

Därmed säger vi hej då till glappet mellan kvalitet 

och pris, genom att ge fler människor chansen att 

upptäcka en riktig bageriupplevelse oftare och på 

närmare håll. Vi kallar det public premium!

Ett lokalt bageri
Bake My Day är det lokala hantverksbageriet med 

muskler att baka hela dygnet. Varje dag kan vi 

leverera lokalt till både små och stora butiker runt 

om i Mälardalen. All vår produktion är i dagsläget 

koncentrerad till vårt bageri i Huddinge, där vi 

också har vårt kontor. 
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Bageriets grova
Grovt, rustikt bröd med solrosfrön och linfrön, 
bakat på fullkornsmjöl av vete och råg samt 
rapsolja.
VIKT 700 g ART 2257 1 st i påse
ART 3257 1 st skivat i påse

Kavring liten
Smakrik och saftig kavring bakad på råg, 
filmjölk och smör. Kryddad med kummin.
VIKT 440 g
ART 2254 1 st i påse

Danskt rågbröd
Smakrikt rågbröd fyllt med hela korn  
och solrosfrön.
VIKT 700 g
ART 2250 1 st i påse
ART 3250 1 st skivat i påse

Flerkornslimpa
Skållad råglimpa smaksatt med havre, 
solrosfrön, linfrön, krossat vete och  
pumpakärnor.
VIKT 500 g ART 1262 Styckvis i back
ART 2262 1 st i påse  
ART 3262 1 st skivat i påse

Bagarns bästa
En familjefavorit bakad på rågsurdeg, 
smaksatt med hela fänkålsfrön och sirap. 
Penslad med smör.
VIKT 720 g
ART 3258 1 st skivat i påse

Långfranska
Klassiskt franskbröd med saftigt, luftigt 
inkråm och frasig skorpa.
VIKT 450 g
ART 1202 Styckvis i back
ART 2202 1 st i påse

Långfranska vallmo
Klassiskt franskbröd med saftigt, luftigt 
inkråm och frasig skorpa, toppat med 
vallmofrön.
VIKT 450 g ART 1203 Styckvis i back
ART 2203 1 st i påse

Grekiskt lantbröd
Vackert snittat och ljust, luftigt bröd bakat 
på olivolja.
VIKT 600 g ART 1201 Styckvis i back
ART 2201 1 st i påse
ART 3201 1 st skivat i påse

Rågsiktskaka
Klassisk rågsiktskaka bakad med sirap 
och brödkryddorna anis och fänkål.
VIKT 270 g
ART 2263 2-pack i påse

Kavring
Smakrik och saftig kavring bakad på råg, 
filmjölk och smör. Kryddad med kummin.
VIKT 670 g
ART 2253 1 st i påse
ART 3253 1 st skivat i påse

Skärgårdsbröd
Ett bröd fullt av karaktär, bakat på råg-
mjöl, filmjölk, sirap och havssalt.
VIKT 500 g
ART 2261 1 st i påse
ART 3261 1 st skivat i påse

Delikatesslimpa
Klassisk delikatesslimpa bakad på vete 
och råg och med sötma från sirap.
VIKT 620 g
ART 3252 1 st skivat i påse

Matbröd
Våra bröd väcker längtan och därför har vi ett brett  
sortiment av bröd att välja på. Här finns de handbakade 
klassikerna, storsäljarna och de spännande nyheterna.  
Våra stenugnsbakade surdegsbröd ligger i toppklass med 
sina saftiga inkråm och knapriga, smakrika skorpor. 
Egen surdeg, kalljäsning och långa viltider är  
framgångsreceptet. 

STORA BRÖD
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Havrebulle
Portionsbröd bakat på fullkornsmjöl av 
råg, toppat med fiberrika havregryn.
VIKT 70 g
ART 1041 Styckvis i back

Ostgiffel
Klassisk giffel med mjukt, saftigt inkråm, 
toppad med ost.
VIKT 70 g
ART 1027 Styckvis i back

Ostfranska
Saftigt portionsbröd bakat på vete och 
mjölk, rikligt toppat med god ost.
VIKT 70 g 
ART 1002 Styckvis i back

Källarfranska
Favoritfralla med mjukt, saftigt inkråm och 
tunn skorpa. 
VIKT 70 g 
ART 1001 Styckvis i back
ART 2001 8-pack i påse

Rågbulle
Saftig fralla med mjukt inkråm, bakad  
på rågmjöl och sirap. Kryddad med anis 
och fänkål.
VIKT 70 g
ART 1040 Styckvis i back

Frasfranska
Klassisk, frasig fralla med saftigt och 
luftigt inkråm.
VIKT 70 g
ART 1003 Styckvis i back

Frasfranska vallmo
Klassisk, frasig fralla med saftigt och 
luftigt inkråm, toppad med vallmofrön. 
VIKT 70 g
ART 1004 Styckvis i back

Vallmogiffel
Klassisk giffel med mjukt, saftigt inkråm, 
toppad med vallmofrön.
VIKT 70 g
ART 1028 Styckvis i back

Fröruta
Smakrikt portionsbröd bakat på vete- 
mjöl. Toppat med solrosfrön, linfrön och 
pumpakärnor.
VIKT 70 g
ART 1005 Styckvis i back

Solrosruta
Mörkt, saftigt portionsbröd bakat på 
rågmjöl och malt, rikligt toppat med 
solrosfrön.
VIKT 70 g
ART 1043 Styckvis i back

Russinbräck
Fralla bakad på vete, råg och söta russin. 
Smaksatt med anis och fänkål.
VIKT 70 g
ART 1042 Styckvis i back

Råglevain royal 
Stenugnsbakat surdegsbröd på vete och 
råg, smaksatt med havssalt. Lång viltid 
lyfter surdegskaraktären och avbakningen  
i sten ugn ger en härligt smakrik skorpa.  
VIKT 1000 g ART 2340 1 st i påse

Råglevain royal liten
Mindre stenugnsbakat surdegsbröd på vete 
och råg, smaksatt med havssalt. Lång viltid 
lyfter surdegskaraktären och avbakningen  
i sten ugn ger en härligt smakrik skorpa. 
VIKT 680 g ART 2341 1 st i påse

Tekaka
Liten oval klassiker bakad på vete.
VIKT 60 g
ART 2000 8-pack i påse

Bagel sesam
Klassisk bagel toppad med sesamfrön.
VIKT 115 g
ART 1024 Styckvis i back

Petit pavé mörk
Mörkt portionsbröd bakat med olivolja.
VIKT 70 g
ART 1048 Styckvis i back

Petit pavé ljus
Ljust portionsbröd bakat med olivolja.
VIKT 70 g
ART 1020 Styckvis i back

Rågbiten
Mjukt och saftigt portionsbröd bakat på 
råg och sirap med klassiska brödkryddorna 
anis och fänkål.
VIKT 100 g
ART 1045 Styckvis i back

Bagel vallmo
Klassisk bagel toppad med vallmofrön.
VIKT 115 g
ART 1023 Styckvis i back

Fröpanini rund
Frötoppad sandwichfavorit bakad på 
skållad råg och krossat vete.
VIKT 130 g
ART 1047 Styckvis i back

Stenugnsbakat
russinbröd

Limpa bakad på fullkornsmjöl av råg och 
sirap med härligt söta russin.
VIKT 550 g
ART 2390 1 st i påse

Stenugnsbakat  
morotsbröd

Saftigt stenugnsbakat bröd bakat på  
grahamsmjöl och råg, smaksatt med  
mörk sirap och färskrivna morötter.
VIKT 550 g ART 2391 1 st i påse
ART 3391 1 st skivat i påse

Levain royal 
Stenugnsbakat surdegsbröd smaksatt 
med havssalt. Lång viltid lyfter surdegs-
karaktären och avbakningen i sten ugn 
ger en härligt smakrik skorpa.
VIKT 1000 g  
ART 2300 1 st i påse

Levain royal liten
Mindre stenugnsbakat surdegsbröd på 
vete, smaksatt med havssalt. Lång viltid 
lyfter surdegskaraktären och avbakningen  
i sten ugn ger en härligt smakrik skorpa. 
VIKT 680 g ART 2301 1 st i påse

SURDEG & STENUGN

Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd

Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd

PORTIONSBRÖD
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Surdegsfralla frö
Kalljäst surdegsfralla på dinkelmjöl,  
toppad med hirs, solrosfrön, linfrön  
och pumpakärnor.
VIKT 80 g
ART 1130 Styckvis i back

Surdegstoast skivad
Galet god surdegstoast med premium-
känsla. En ren njutning att rosta. 
VIKT 680 g  
ART 3303 1 st skivat i påse

Surdeg frukt och nöt
Stenugnsbakat surdegsbröd på vete och 
råg med stora bitar av torkade aprikoser, 
fikon, russin och hasselnötter. Saftigt och 
supergott till lagrade ostar.
VIKT 680 g ART 2344 1 st i påse

Surdegsfralla vete
Kalljäst vetesurdegsfralla smaksatt  
med havssalt.
VIKT 80 g
ART 1102 Styckvis i back

Stenugnsbröd skivat
Stenugnsbakat surdegsbröd på vete och 
råg, smaksatt med havssalt.
VIKT 680 g  
ART 3342 1 st skivat i påse

Surdegsfralla 
valnöt & tranbär

Kalljäst surdegsfralla med valnötter  
och tranbär.
VIKT 80 g
ART 1131 Styckvis i back

Vetelevain i korg
Dekorativt vetesurdegsbröd smaksatt 
med havssalt, bakat i korg. Lång viltid 
lyfter surdegskaraktären och avbakningen 
i sten ugn ger en härligt smakrik skorpa.
VIKT 650 g  
ART 2302 1 st i påse

Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd

Stenugnsbakad vitlöksbaguette
Vitlöksbaguette toppad med smakrik vitlöksfyllning. VIKT 400 g ART 2431 1 st i påse

Stenugnsbakad surdegsbaguette
Rustik baguette med härlig skorpa, bakad på surdeg och havssalt. VIKT 480 g  
ART 1430 Styckvis i back ART 2430 1 st i påse

Surdegsfralla ost
Kalljäst surdegsfralla toppad med ett 
generöst osttäcke.
VIKT 80 g
ART 1101 Styckvis i back

Surdeg dinkel
Stenugnsbakat surdegsbröd bakat på 
dinkelmjöl och havssalt. Lång viltid lyfter 
surdegskaraktären och avbakningen  
i sten ugn ger en härligt smakrik skorpa. 
VIKT 680 g 
ART 2345 1 st i påse

Surdeg valnöt och tranbär
Stenugnsbakat surdegsbröd på råg, 
smaksatt med valnötter och tranbär.  
Lång viltid lyfter surdegskaraktären och 
avbakningen i sten ugn ger en härligt 
smakrik skorpa. 
VIKT 680 g ART 2343 1 st i påse

Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd

Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd

Våra bröd är bakade på proteinrikt mjöl för bättre 
smak och struktur. Varje dag startar i trågningen 
där degarna föds.

Stenugnsbakat  

surdegsbr
öd

Stenugnsbakat  

surdegsbröd
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Toscabulle
Bulle med säterfyllning toppad med 
knäckig tosca.
VIKT 90 g
ART 1509 Styckvis i back

Semla
Klassisk semla med mandelfyllning och
fluffig, svensk vispgrädde.
VIKT 110 g ART 5530 2-pack i kartong/7 st
VIKT 110 g ART 5540 15 st i back

Vår bästa semla 
Vår favoritsemla med svensk vispgrädde
och extra lyxig mandelfyllning på  
rostad mandel.
VIKT 110 g ART 5531 2-pack i kartong/7 st
VIKT 110 g ART 5541 15 st i back

Sockerkringla på smör
Saftig kringla bakad på smör och doppad 
i socker.
VIKT 90 g
ART 1520 Styckvis i back

Solskensbulle på smör
Bulle bakad på smör med säter fyllning 
och toppad med vaniljkräm.
VIKT 90 g
ART 1506 Styckvis i back

Blåbär- och vaniljsnäcka
Krämig snäcka med blåbärsfyllning,  
toppad med vaniljkräm.
VIKT 80 g
ART 1507 Styckvis i back

Kanelknut på smör
Handgjord, smörbakad veteknut med 
riklig smör- och kanelfyllning. Klassiskt 
toppad med pärlsocker.
VIKT 90 g
ART 1501 Styckvis i back

Kardemummaknut på smör
Handgjord, smörbakad veteknut med 
riklig smör-och kardemummafyllning. 
Toppad med krispigt kardemummasocker.
VIKT 90 g
ART 1504 Styckvis i back

Kanelbulle
Saftig, omtyckt klassiker med kanel,  
toppad med pärlsocker.
VIKT 80 g
ART 1502 Styckvis i back

Kardemummaknut i form
Veteknut med kardemummafyllning,  
toppad med råsocker och kardemumma.
VIKT 90 g
ART 1503 Styckvis i back

Pistageknut i form
Veteknut med pistagefyllning, toppad  
med pärlsocker.
VIKT 90 g
ART 1508 Styckvis i back

Kanelknut i form
Veteknut med kanelfyllning, toppad med 
pärlsocker.
VIKT 90 g
ART 1500 Styckvis i back

Fikabröd
Bulla upp med nybakade fikabröd direkt från hantverks-
bageriet Bake My Day. Vi erbjuder bageribakade och  
generösa smakupplevelser. Kardemummaknutar, vetelängder 
och sockerkringlor bakade på smör, ljuvligt kladdiga 
kladdkakor och bakverk gjorda för hand med hjärtat.  
Små spridare av glädje att njuta när som helst. Så gör 
plats för våra nyheter.

Bakad  

med smör! Bakad  

med smör!

Bakad  

med smör! Bakad  

med smör!

VETEBRÖD

Säsongs- 

produkt! Säsongs- 

produkt!



– 13 –– 12 –

Kanelkrans
Omtyckt klassiker med kanelfyllning,  
toppad med pärlsocker.
VIKT 480 g  
ART 1590 Styckvis i back
ART 2590 1 st i påse

Morotskaka
Saftig morotskaka med ett tjockt lager av 
cream cheese-topping. Dekorerad med 
sockerkokade, färskrivna morötter.
VIKT 1400 g 
ART 2961 Styckvis i kartong

Maple pecan
Wienerfläta med söt lönnsirap och  
knapriga pekannötter.
VIKT 80 g ART 1638 Styckvis i back
VIKT 85 g ART 4638 54 st/kartong fryst

Wienerkam
Kamformat wienerbröd med mandel-
fyllning, toppad med hyvlad mandel  
och pärlsocker.
VIKT 80 g 
ART 1634 Styckvis i back

Wienerlängd 
vanilj och hallon

Klassisk wienerlängd med vaniljkräm och 
hallonsylt.
VIKT 350 g 
ART 1655 Styckvis i back

Wienerpistagesnitt
Skuret wienerbröd med pistagefyllning 
och vit glasyr.
VIKT 90 g 
ART 1637 Styckvis i back

Wienersnäcka 
kanel och choklad

Wienersnäcka i form med härlig  
kanelfyllning, toppad med choklad.
VIKT 90 g 
ART 1635 Styckvis i back

Smörcroissant
Frasig fransk croissant med 24 % smör.
VIKT 50 g ART 1671 Styckvis i back
VIKT 55 g ART 4671 80 st/kartong fryst

Chokladmuffins
Mumsig chokladmuffins toppad med 
chokladbitar.
VIKT 95 g
ART 4600 48 st/kartong fryst

Blåbärsmuffins
Ljuvlig blåbärsmuffins med hela bär,  
toppad med råsocker och kardemumma.
VIKT 95 g
ART 4603 48 st/kartong fryst

Kladdkaka
Kladdig chokladkaka som är svår 
att motstå.
VIKT 1100 g 
ART 2960 Styckvis i kartong

Äpple -och kanelmuffins
Äpple -och kanelmuffins toppad med 
äppleklyfta och kanel.
VIKT 95 g
ART 4601 48 st/kartong fryst

Wieneråtta vanilj
Handknutet wienerbröd med vaniljkräm 
och vit glasyr.
VIKT 80 g 
ART 1630 Styckvis i back

Wieneråtta hallon
Handknutet wienerbröd med hallonsylt 
och vit glasyr.
VIKT 80 g 
ART 1631 Styckvis i back

Wieneråtta 
vanilj och choklad

Handknutet wienerbröd med vaniljkräm 
och chokladrippel.
VIKT 80 g 
ART 1632 Styckvis i back

Butterkaka
Klassisk butterkaka med generös kanel-
fyllning, toppad med vaniljkräm.
VIKT 600 g  
ART 1595 Styckvis i back
ART 2595 1 st i påse

Blåbär- och vaniljlängd
Vetelängd med krämig säterfyllning,  
toppad med blåbärssylt och vaniljkräm.
VIKT 400 g  
ART 1565 Styckvis i back
ART 2565 1 st i påse

Pistagelängd
Vetelängd med härlig pistagefyllning, 
toppad med pärlsocker.
VIKT 360 g  
ART 1562 Styckvis i back
ART 2562 1 st i påse

Mandellängd
Fylld vetelängd med russin, toppad med 
pärlsocker och hyvlad mandel.
VIKT 360 g  
ART 1564 Styckvis i back
ART 2564 1 st i påse

Vaniljlängd
Vetelängd med krämig säterfyllning, toppad 
med vaniljkräm. En riktig familjefavorit.
VIKT 400 g  
ART 1561 Styckvis i back
ART 2561 1 st i påse

Kardemummalängd 
på smör

Smörbakad vetelängd med riklig smör-
och kardemummafyllning. Toppad med 
krispigt kardemummasocker.
VIKT 380 g ART 1563 Styckvis i back
ART 2563 1 st i påse

Kanellängd på smör
Smörbakad vetelängd med generös
smör- och kanelfyllning. Klassiskt toppad 
med pärlsocker.
VIKT 380 g  
ART 1560 Styckvis i back
ART 2560 1 st i påse

Wienerspandau
Frasig goding med vaniljkräm.
VIKT 80 g 
ART 1636 Styckvis i back

WIENERBRÖD

MUFFINS & STORA KAKOR  

Bakad  

med smör! Bakad  

med smör!

Bakad  

med smör!

Semlebulle
Semlebulle med mild smak av kardemumma.
VIKT 60 g ART 5520 4-pack i påse

Solbulle slät
Slät vetebulle med smak av kardemumma.
VIKT 60 g ART 1505 Styckvis i back
ART 2505 7-pack i påse



Allt är bakat från scratch av våra egna bagare. 
Våra sockerkringlor som rullas för hand ingår  
i vårt premiumsortiment bakat på svenskt smör.



– 17 –

Kondisbitar

Mazarin
En perfekt mazarin enligt konstens alla 
regler. Fin mördegsbotten fylld med 
mandelmassa, med ett täcke av vit glasyr.
VIKT 65 g ART 2906 2-pack i påse
ART 3906 12-pack i kartong

Toscamazarin
En lyxig mazarin på mördegsbotten,  
fylld med mandelmassa och toppad med 
knäckig tosca.
VIKT 80 g ART 2907 2-pack i påse
ART 3907 15-pack i kartong

Dammsugare
Klassisk dammsugare.
VIKT 65 g  
ART 2913 2-pack i påse
ART 3913 20-pack i kartong

Hallonbiskvi
Sagolik biskvi på mandelbotten med en 
ljuvlig hallonkräm.
VIKT 65 g 
ART 2904 2-pack i påse
ART 3904 20-pack i kartong

Citronbiskvi
Ljuvlig biskvi med perfekt mandelbotten 
och en frisk citronkräm som har allt. 
VIKT 65 g 
ART 2902 2-pack i påse
ART 3902 20-pack i kartong

Chokladbiskvi
Klassisk chokladbiskvi på mandel botten 
med chokladöverdrag och en fyllning som 
smälter i munnen.
VIKT 65 g 
ART 2900 2-pack i påse
ART 3900 20-pack i kartong

Brownie
Underbar brownie med rätt sötma och 
seghet, toppad med lyxig chokladtryffel.
VIKT 70 g 
ART 2919 2-pack i påse
ART 3919 12-pack i kartong

Morotskaka
Saftig favoritkaka med finrivna morötter.
Toppad med ett tjockt lager krämig cream 
cheese-topping.
VIKT 70 g 
ART 2918 2-pack i påse
ART 3918 12-pack i kartong

Kärleksmums
Älskad chokladkaka toppad med mocka-
glasyr som smakar underbart av kaffe
och kokos.
VIKT 70 g 
ART 2917 2-pack i påse
ART 3917 12-pack i kartong

Chokladboll kokos
Chokladboll rullad i kokos.
VIKT 80 g 
ART 2912 2-pack i påse
ART 3912 12-pack i kartong

Chokladboll pärlsocker
Chokladboll rullad i pärlsocker.
VIKT 80 g 
ART 2909 2-pack i påse
ART 3909 12-pack i kartong

Havreboll
Klassisk havreboll rullad i kokos.
VIKT 80 g 
ART 2908 2-pack i påse
ART 3908 12-pack i kartong

Vi har förfinat smaken och ingredienserna i våra 
färska kondisbitar. De är handrullade i vårt konditori 
och många doppas varsamt i choklad. Alla små bollar 
och bitar är så frestande att man vill sluka dem direkt. 
Och det är våra försvinnande goda biskvier, på  
mandelbotten med smörkräm, ett riktigt bra bevis på.
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Chokladsnittar
Klassisk småkaka med fyllig chokladsmak 
toppad med pärlsocker.
VIKT 200 g 
ART 2992 200 g påse

Russinkakor
Spröd, liten mördegskaka med russin.
VIKT 200 g 
ART 2991 200 g påse

Kolasnittar
Ljuvlig, segkrispig småkaka med kolasmak.
VIKT 200 g 
ART 2990 200 g påse

Toscabit
Mördegsbotten med mandelfyllning och 
toscatäcke, doppad i choklad.
VIKT 60 g  
ART 2921 2-pack i påse
ART 3921 15-pack i kartong

Chokladmaräng
En superlyxig maräng med choklad. Seg 
och spröd på samma gång.
VIKT 120 g 
ART 3931 12-pack i back

Milanostång
Mördegskaka med fyllning av mandel-
massa, toppad med mandelflarn och 
pärlsocker.
VIKT 40 g  
ART 2922 2-pack i påse
ART 3922 20-pack i kartong

Kokostopp
Ett smarrigt, krämigt bakverk, spritsat till 
en liten topp och doppad i choklad.
VIKT 70 g  
ART 2920 2-pack i påse
ART 3920 10-pack i kartong

Mandelkrok
Älskad kondisbit bakad på mandelmjöl 
och ägg, toppad med flagad mandel och 
doppad i choklad.
VIKT 60 g  
ART 2915 2-pack i påse
ART 3915 15-pack i kartong

Drömmar
Spröd, frasig vaniljkaka när den är 
som bäst.
VIKT 200 g 
ART 2993 200 g påse

Hallongrotta
Svensk klassiker på spröd mördeg med 
smak av vanilj och fylld med söt hallonsylt.
VIKT 80 g  
ART 2916 2-pack i påse
ART 3916 15-pack i kartong

Prinsessbakelser och stubbar är mångas favorit. 
Enkelt när man vill skämma bort sig själv eller 
bara fira lite mitt i vardagen.
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Hallontårta
Frisk hallonmousse på sockerkaksbotten, toppad med hallon och 
gelé. Kanterna är täckta med kanderade rispuffar. 
VIKT 800 g ART 2759 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1300 g ART 2760 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2761 20 bitar, styckvis i kartong

White lady 
Vit marsipantårta på chokladbotten, fylld med chokladmousse.  
Fint dekorerad med siktad kakao och marsipanros.
VIKT 800 g ART 2706 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 g ART 2707 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2708 20 bitar, styckvis i kartong

Prinsesstårta rosa 
Klassisk kalastårta med rosa marsipan, fylld med hallonsylt,  
vaniljkräm och vispgrädde. Dekorerad med vacker marsipanros  
och dubbla, handgjorda blad. 
VIKT 800 g ART 2703 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 g ART 2704 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2705 20 bitar, styckvis i kartong

Prinsesstårta grön 
Klassisk kalastårta med grön marsipan, fylld med hallonsylt,  
vaniljkräm och vispgrädde. Dekorerad med vacker marsipanros  
och dubbla, handgjorda blad. 
VIKT 800 g ART 2700 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 g ART 2701 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2702 20 bitar, styckvis i kartong

Blue dream
Blå marsipankupol på sockerkaksbotten, fylld med crème chantilly 
och blåbärssylt. Fint dekorerad med marsipanros.
VIKT 800 g ART 2709 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 g ART 2710 12 bitar, styckvis i kartong

Jordgubbsdröm
Tårta på sockerkaksbotten med vaniljkräm, hallonsylt och blåbärssylt. 
Toppad med färska jordgubbar och rostad flagad mandel runt om.  
VIKT 800 g ART 2756 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 g ART 2757 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2758 20 bitar, styckvis i kartong

Moussetårta passionsfrukt  
Passionsmousse gjord på frisk passionsfrukt, varvad med sockerkaka. 
Dekorerad med passionsspegel, frukt och choklad.
VIKT 800 g ART 2730 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1200 g ART 2731 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2732 20 bitar, styckvis i kartong

Moussetårta choklad och hallon 
Elegant moussetårta varvad med chokladbotten, vaniljkräm och 
chokladmousse med frisk hallonpuré. Tårtan är toppad med frukt 
och chokladdekor.
VIKT 800 g ART 2733 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1300 g ART 2734 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2735 20 bitar, styckvis i kartong

Tårtor & 
stubbar

Fira vardagen oftare och skäm  
bort dina kunder med tårtor och 
stubbar bakade på svensk grädde 
och riktig marsipan. Vi hyllar 
flera av våra härliga tårtor och 
stubbar. Vår ”Prinsess” är högt 
älskad och väl i nivå med de mindre 
premiumbageriernas. Med sin vackra 
marsipanros och handgjorda, dubbla 
blad är den svår att motstå. Till 
halloween och jul ändras färgerna 
till pumpagult och tomterött med 
nya säsongsdekorationer.
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Napoleonstubbe
En riktig klassiker på frasig smördegs- 
botten med grädde, vaniljkräm och  
hallonsylt. Toppad med söt hallonglasyr. 
VIKT 600 g ART 2849 Styckvis i kartong

Fruktstubbe
Fruktig stubbe med vaniljkräm varvad 
med sockerkaksbottnar och kantad med 
kanderade rispuffar.
VIKT 650 g ART 2848 Styckvis i kartong

Prinsesstubbe
Prinsesstubbe med grön marsipan, fylld 
med vaniljkräm och hallonsylt.
VIKT 600 g ART 2845 Styckvis i kartong

Budapeststubbe
Klassisk stubbe med krispig nötmaräng, 
luftig grädde och mandarinklyftor. Ripplad 
med choklad.
VIKT 600 g ART 2846 Styckvis i kartong

White lady-stubbe
Vit marsipanstubbe på chokladbotten 
varvad med len chokladmousse. Fint 
dekorerad med siktad kakao och  
marsipanros.
VIKT 650 g ART 2847 Styckvis i kartong

Belgisk chokladtårta
Lyxig chokladtårta med djup chokladsmak och utan tillsatt mjöl. 
Siktad med kakao och dekorerad med choklad i olika former.
VIKT 800 g ART 2774 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1100 g ART 2775 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2776 20 bitar, styckvis i kartong

Frukttårta 
Frisk och fruktig tårta på sockerkaksbotten, varvad med  
vaniljkräm. Dekorerad med frukt och kanter täckta med krispiga 
kanderade rispuffar.
VIKT 800 g ART 2750 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 g ART 2751 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2752 20 bitar, styckvis i kartong

Gräddtårta
Klassisk sockerkaksbotten med hallonsylt, vaniljkräm och luftig  
vispgrädde. Toppad med söta färska jordgubbar och geléspegel.
VIKT 800 g ART 2753 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1500 g ART 2754 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2755 20 bitar, styckvis i kartong

Tryffeltårta
Mörk, härlig chokladbotten med len chokladmousse och kanter  
med hyvlad mörk choklad. Dekorerad med kakao, chokladkvadrater 
och marsipanros.
VIKT 800 g ART 2777 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1200 g ART 2778 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2779 20 bitar, styckvis i kartong

Schwarzwaldtårta
Klassisk favorit med nötmarängbottnar fyllda med luftig vispgrädde. 
Traditionsenligt dekorerad med chokladrutor.  
VIKT 800 g ART 2771 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1100 g ART 2772 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2773 20 bitar, styckvis i kartong

Snövit
Sockerkaksbotten varvad med vaniljmarinerade hallon och crème 
chantilly. Generöst täckt med hyvlad vit choklad och dekorerad  
med marsipanros. 
VIKT 800 g ART 2780 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1300 g ART 2781 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2782 20 bitar, styckvis i kartong

Vi gör alla våra nybakade tårtor för  
hand med spännande fyllningar, kokt  
vaniljkräm och färsk svensk grädde.
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Napoleonbakelse
En riktig klassiker på frasig smördegs- 
botten, med grädde, vaniljkräm och  
hallonsylt. Toppad med söt hallonglasyr. 
VIKT 330 g ART 2868 2-pack i kartong

White lady-bakelse
Marsipanbakelse på chokladbotten,  
fylld med chokladmousse – en dröm för 
alla chokladälskare. 
VIKT 330 g ART 2867 2-pack i kartong

Budapestbakelse
Klassisk bakelse med krispig nötmaräng, 
luftig grädde och mandarinklyftor. Ripplad 
med choklad.
VIKT 300 g ART 2866 2-pack i kartong

Prinsessbakelse
Favoritbakelse med grön marsipan, fylld 
med vaniljkräm och hallonsylt.
VIKT 300 g ART 2865 2-pack i kartong

Schwarzwaldbakelse
Bakelse på härlig nötmarängbotten,  
varvad med grädde och choklad. 
VIKT 240 g ART 2869 2-pack i kartong

Bakelser
Ett klassiskt sortiment som aldrig går ur tiden.  
Vi har bakelserna som alltid ligger i topp och som 
köps om och om igen. Så småningom kommer vi också 
kunna anpassa bakelser efter säsong och almanackans 
alla högtidsdagar. Så håll ut! 
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Doppbulle
Dopp-i-grytan-bröd bakat på vete och 
råg. Traditionsenligt smaksatt med  
kummin, fänkål och kardemumma.
VIKT 550 g 
ART 1268 Styckvis i back
ART 2268 1 st i påse

Vörtbröd med russin
Skållat vörtbröd på råg med russin. 
Kryddat enligt tradition med ingefära, 
pomeransskal, kanel och kryddnejlika. 
VIKT 600 g 
ART 1267 Styckvis i back
ART 2267 1 st i påse

Jultårta
Klassisk prinsesstårta fylld med grädde, 
vaniljkräm och hallonsylt, men med röd 
marsipan och dekorerad med pudrat 
florsocker som snö.
VIKT 800 g 
ART 5722 8 bitar, styckvis i kartong

Saffransknut
Handknuten saffransknut med krämig  
remons och russin, toppad med pärlsocker.
VIKT 90 g  
ART 1510 Styckvis i back

Lussekatt
Saftig lussekatt med saffran och russin.
VIKT 60 g 
ART 5500 Styckvis i back

Pepparkaksdeg
Färdig pepparkaksdeg med smör som ger
härligt krispiga pepparkakor. 
VIKT 500 g  
ART 5990 10-pack i back

Lussekatt fylld
Saftig lussekatt med krämig remons.
VIKT 60 g 
ART 5502 Styckvis i back

God Jul!
Bake My Day gillar julen och alla  
ljuvliga dofter som sprider sig i  
bageriet. Vi handbakar hela dygnet för 
att ge alla människor chansen att kunna 
njuta våra goda, saftiga saffransbröd 
och vörtbröd. När vi ändå håller på så 
bakar vi också ett gott bröd till dopp  
i grytan. Och som stjärnan i granen  
– en fin, röd jultårta till tomten.

Saffranslängd
Saffranslängd med krämig remons och 
russin, toppad med pärlsocker.
VIKT 360 g 
ART 1566 Styckvis i back
ART 2566 1 st i påse

Vårt löfte är mer än ett nyårslöfte. Ett 
gott bröd är ett färskt bröd. Vi levererar 
rykande färska smakupplevelser nära, snabbt 
och okomplicerat. Sju dagar i veckan.  
Alltid. Överallt.



Vårt säljteam

Vill du bli kund eller lägga en beställning? Kontakta vår orderavdelning på telefon 010-199 71 71.  
Här får du också produktinformation och hjälp kring lagd order. Ordertelefonen är öppen alla vardagar 8.00 – 16.00.  

Besök också gärna vår websida www.bakemyday.se för mer information och inspiration. 
Bake My Day AB Sjödalsvägen 52, 141 46 Huddinge. Telefon växel 010-199 71 71.

FRIDA JONSSON 
KAM DVH 
+46 705 65 68 59

SIMON FIDAN 
KAM Foodservice/HoReCa 
+46 738 95 01 51

CHRISTOFFER KRAL
Säljkårschef/Sr 
KAM DVH 
+46 704 26 92 94

ROBERT KASTELL 
VD 
robert.kastell@bakemyday.se

JENNY BRINK 
Marknadschef 
jenny.brink@bakemyday.se

MIKAEL CULLANDER 
Säljare 
+46 705 70 72 30

Danderyd
Lidingö
Solna
Stockholm
Täby
Vallentuna
Vaxholm
Åkersberga

PONTUS PALM 
Säljare
+46 704 26 03 87

Enskede
Gnesta
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Strängnäs
Södertälje
Trosa
Årsta

KARL FÖRARE 
Säljare 
+46 704 26 15 39

Bro
Bålsta
Enköping
Knivsta
Norrtälje
Rimbo
Uppsala
Väsby
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