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Nytt, härligt
säsongssortiment!

” Vi fokuserar på svenska 		
råvaror. Det möjliggör 			
att vi kan ha den blågula
märkningen ’Från Sverige’
på större andelen av våra 		
brödprodukter.”
Ny fin logo på våra påsar till
matbröd och fika bröd!

Daniel Granholm,
bagerichef Bake My Day
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Färskbakat och nära
för alla varje dag
Först och främst vill vi på Bake My Day tacka alla våra
kunder för ett gott partnerskap. För oss är det viktigt
att växa tillsammans, vara lyhörda för era önskemål
och samtidigt ligga i framkant med trender och
smaker. Vi bakar bröden som dina kunder älskar och
erbjuder konditoriupplevelser på nära håll – utan
att de kostar skjortan. Och alla som väntar på något
gott, behöver överhuvudtaget inte vänta hos oss. Vi
älskar att skämma bort dig och dina kunder året om.

svenska mejerivaror och rapsolja. Äggen kommer
självklart från svenska frigående höns. Det gör det
möjligt för oss att uppdatera våra brödprodukter
med märkningen ”Från Sverige” och det betyder
att större andelen av våra mat- och fikabröd har den
blågula märkningen på sina påsar idag. Det är vi
mycket stolta över. Gott närproducerat bröd, bakat
utan tillsatser är vad konsumenterna frågar efter.

Ny design på matbröd

I konditoriet är vi så peppade och glada över det
nya kreativa och lekfulla säsongssortiment som vi
skapat för våra fyra årstider. Det är viktigt för dina
kunder att det händer något överraskande i kylarna
under högtider och stora händelser i almanackan.
Säsongsprodukterna är därför snäppet vassare,
roligare och mer avancerade. Våra jultårtor och
julstubbar som vi har förnyat med fint knutna
marsipanband, våra vackra rosa bandet-bakelser,
våra söta prinsesshjärtan samt den väldekorerade
påskprinsesstårtan lämnar ingen oberörd.
Slipsen i marsipan på stubben och tårtan till fars
dag väcker habegär liksom den vansinnigt goda
och snygga studentmössan som även kommer
i miniformat.

Vår nya design på påsarna till våra mat- och fikabröd blev en succé. Den nya designen är en del av
vårt ursprung, men vi har också lyssnat på våra
kunder och använt oss av deras fingertoppskänsla.
Det färdiga resultatet utstrålar nu premium, lokalt
och äkta hantverk. Den svarta färgen med guldiga
detaljer tar för sig i hyllan. Produkterna får också
mer fönsteryta så att konsumenten tydligt ser vad
som erbjuds. Påsarna är lika snygga att ha framme
på frukostbordet som till fikat, om du frågar oss.

Från Sverige-märkningen
För oss är det lokala och svenskproducerade viktigt.
Vi bakar alltid på svenskt spannmål och socker med

Säsongssortiment med mervärde
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Något för alla
Bake My Day vill att alla ska få njuta. Det är därför
viktigt att det finns bakverk och kondisbitar i olika
storlekar och prisklasser som passar dina kunders
plånböcker. Vår budapestbakelse och prinsessbakelse
är fortfarande storsäljare, men carrot layer cake och
våra goda cheesecakes har seglat upp som favoriter i
den yngre generationen. Vi har också ändrat formen
på våra storsäljande matbröd till ett mer fyrkantigt
format så att skivorna blir större och passar bröd
rosten bättre. Våra stenugnsbakade bröd med långa
jäs- och viltider, där degen är levande, klappar våra
hjärtan lite extra för.
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Glutenfria FriendsOfAdam
Som du säkert redan vet så ingår också det fina
varumärket FriendsOfAdam i Bake My Day. Därmed
har vi ett komplett glutenfritt, fryst sortiment som
du hittar längst bak i katalogen. När vi installerar frys,
kyl och brödställ i din butik handlar det mycket om
rätt placering så att inget står undanskymt i ett hörn.
Vi hjälper dig att förbättra din affär och att sälja mer.
Kontakta gärna din säljare för mer information.

KALLSKÄNK.......................................... 58
OH MY GOOD......................................... 64
FRIENDSOFADAM ................................... 66

Välkommen till oss!
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Kika också in på
bakemyday.se

Färskt bageribakat
packat som du vill
Vi levererar alltid färskbakade produkter precis som du vill ha
dem. Opackade, i snygga förpackningar och skivade. Första siffran
i varje artikelnummer anger kategori och hur de levereras.
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BAKELSER

Opackat
Packat | Tvåpack kondisbitar
Skivat | Flerpack kondisbitar
Fryst i kartong
Säsong
Kallskänk | Glutenfritt | Oh My Good

OH MY GOOD

STUBBAR

TÅRTOR

MATBRÖD

GLUTENFRITT
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FIKABRÖD

KONDISBITAR
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Stay cool
i bröddisken
Vi hjälper er att exponera våra
produkter på bästa sätt. Om ni vill
satsa på att synas med oss lånar
vi naturligtvis ut våra fina kylar,
brödställ och frysar till hela
vårt breda sortiment.
Kontakta gärna din säljare så får
du veta mer.

Plexihuv:
Bredd 600 mm Djup 400 mm Höjd 200 mm

AC S, låg smal kyl:
Bredd 706 mm Djup 766 mm
Höjd 1995 mm
(Höjd inkl. toppskylt)

AC W, låg bred kyl:
Bredd 914 mm Djup 766 mm
Höjd 1995 mm
(Höjd inkl. toppskylt)

AC M, hög smal kyl:
Bredd 716 mm Djup 771 mm
Höjd 1973 mm

Psst! Missa inte våra nya FriendsOfAdam frys.

Brödställ:
Bredd 600 mm Djup 450 mm Höjd 2030 mm
(Höjd inkl. toppskylt)

AC XL, hög bred kyl:
Bredd 1195 mm Djup 928 mm Höjd 1973 mm
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Expo NV 500 frys:
Bredd 668 mm Djup 765 mm Höjd 1990 mm
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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

d
Bakamör!
me d s

33%
fullkorn

Familjelimpa

Danskt rågbröd
Smakrik storsäljare bakad på egen rågsurdeg, fullkornsråg, sirap och solroskärnor.
VIKT 700 g
ART 2250 1 st i påse
ART 3250 1 st skivat i påse
ART 4250 12 st i kartong, fryst T&S

En svensk klassiker är den här älskade
söta och saftiga sirapslimpan bakad på
vete och 4,5% rågsurdeg. Barnsligt god
till alla pålägg.
VIKT 620 g
ART 3252 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 1258 Styckvis i back
ART 3258 1 st skivat i påse

t

Osöta

Bageriets grova
Grovt, rustikt bröd med solroskärnor och
linfrön, bakat på fullkornsmjöl av råg.
VIKT 700 g
ART 2257 1 st i påse
ART 3257 1 st skivat i påse

Morotslimpa
Nyttig morotslimpa på rågsurdeg, fullkornsmjöl och 12% färskrivna morötter.
Skivad för enkelhetens skull.
VIKT 550 g
ART 3270 1 st skivat i påse

Flerkornslimpa
Osötad limpa som är bakad på 5% nyttiga
fröer och 15% rågsurdeg. Smaksatt med
havre, solroskärnor, linfrön, krossat vete
och pumpafrön.
VIKT 500 g ART 1262 Styckvis i back
ART 2262 1 st i påse
ART 3262 1 st skivat i påse

7 333192 032706

Tekaka
Liten oval klassiker bakad på vete.
VIKT 60 g
ART 1000 Styckvis i back
ART 2029 10-pack i påse

Grov tekaka
Liten, grövre tekaka med nötig smak av råg.
VIKT 60 g
ART 2030 10-pack i påse

7 333192 020307
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Rågsiktskaka
Klassisk rågsiktskaka bakad med sirap
och brödkryddorna anis och fänkål.
VIKT 270 g
ART 2263 2-pack i påse

Kavring liten

Kavring

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

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

Vallmofranska
Lyxig vallmofranska bakad på 17%
durumvetemjöl, vetesurdeg och olivolja.
Lika god på insidan som på utsidan.
VIKT 600 g
ART 3203 1 st skivat i påse

7 333192 032034

Skogshuggarlimpa
Ett saftigt smakrikt bröd bakat på
rågskållning, rågsurdeg och lingon.
VIKT 630 g
ART 2259 1 st i påse
ART 3259 1 st skivat i påse

7 333192 022592

Potatisbröd
Mjukt, smakrikt bröd med rågsurdeg och
potatisflingor som håller brödet saftigt
länge. Kryddat med fänkål, kummin
och koriander.
VIKT 630 g ART 2255 1 st i påse
ART 3255 1 st skivat i påse

Ekologiskt lantbröd
Klassiskt bröd bakat på ekologiskt vete
och durummjöl som ger karaktär.
VIKT 600 g
ART 3210 1 st skivat i påse

7 333192 022554

t på
Baka alt
ölm

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

23%

Italienskt lantbröd
Medelhavsinspirerat bröd bakat på vetesurdeg, durumvete, olivolja och havssalt.
VIKT 600 g
ART 3211 1 st skivat i påse

Ekologiskt rågbröd
Rustikt bröd med grov karaktär bakat
på ekologiskt vetemjöl och stenmalet
rågmjöl.
VIKT 600 g
ART 3266 1 st skivat i påse

Aprikoslimpa
Smakrikt, lyxigt bröd bakat på råg och
filmjölk, med saftiga aprikoser och fikon.
VIKT 550 g
ART 2271 1 st i påse

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

n
protei

Proteinbröd
Ett mörkt och saftigt bröd bakat på
surdeg, laddat med protein för alla som
aktivt tränar och vill minska på mängden
kolhydrater.
VIKT 450 g
ART 3277 1 st skivat i påse

7 333192 032775

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

Havrehälsa
Rustik limpa bakad på rågmjöl, havre och
massor av nyttiga frön.
VIKT 550 g
ART 2260 1 st i påse
ART 3260 1 st skivat i påse

7 333192 022608
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Sportextra
Fiberrik limpa bakat med fullkornsmjöl av
råg. Toppad med fiberrikt vetekli.
VIKT 550 g
ART 2269 1 st i påse
ART 3269 1 st skivat i påse

7 333192 022691

Gotlandsbröd

Landgångsbröd

Danskt rågbröd landgång

Omtyckt, saftigt bröd på vete och fullkornsvete med sötma från sirap och russin.
VIKT 630 g
ART 3272 1 st skivat i påse

Klassiskt skuret landgångsbröd för matiga
smörgåsar och smörgåstårtor.
VIKT 1900 g
ART 3221 30 skivor, 1 st skivat i påse
VIKT 500 g
ART 3220 7 skivor, 1 st skivat i påse

Mustig storsäljare bakad på egen rågsurdeg, fullkornsråg, sirap och solroskärnor.
VIKT 700 g
ART 3251 1 st skivat i påse

7 333192 032201
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7 333192 032515

fritt !
Gluten

Kavring landgång

Färskt surdegsbröd

Smakrikt och saftigt bröd med sirapssötma bakat på råg, filmjölk och smör.
Kryddat med kummin.
VIKT 1800 g
ART 3273 30 skivor, 1 st skivat i påse

Glutenfritt ska vara lika gott som det här
saftiga och smakrika brödet, bakat på
surdeg med linfrö.
VIKT 500 g
ART 7311 1 st skivat i påse

fritt !
Gluten

Färsk formfranska
Formfranska med vallmofrön är en klassiker
i vårt glutenfria sortiment. Supergod som
den är och ännu godare att rosta.
VIKT 450 g
ART 7300 1 st skivat i påse

SURDEG & STENUGN

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

7 333192 032737

Rågsurdegstoast
Lyxig surdegtoast med premiumkänsla
gjord på äkta rågsurdeg med stenmalen
råg. Galet god att rosta.
VIKT 680 g
ART 3346 1 st skivat i påse

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

7 333192 033468

gluten
Utan laktos!
och

tt !

fri
Gluten

Färsk grovlimpa
Ett grövre bröd bakat utan gluten, men
med mycket smak och karaktär från massor
av goda fröer.
VIKT 500 g
ART 7301 1 st skivat i påse

Färskt danskbröd
Robust, smakrikt och långjäst – vårt
danska rågbröd med frön är precis lika
gott utan gluten.
VIKT 450 g
ART 7321 1 st skivat i påse

fritt !

Gluten

Färskt solrosbröd
Vem sa att glutenfritt är tråkigt? Ingen
som smakat vårt ljusa, luftiga och glutenfria bröd med mycket solroskärnor för en
nötig smak.
VIKT 500 g
ART 7313 1 st skivat i påse

Foccaciableck

Knäckebröd

Toastbröd

Italienskt saftigt bröd bakat i bleck med
olivolja och en aning rosmarin. Enkelt att
skära upp, fylla och grilla.
VIKT 600 g
ART 4461 5 st bleck i kartong

Tunt och knaprigt premiumknäcke bakat
på rågsurdeg, med havre, linfrön och smör.
VIKT 500 g
ART 2044 1 st i påse

Klassiskt premiumformbröd som får
skjuts av vetesurdeg. Brödet är supergott
att toasta.
VIKT 1000 g
ART 3209 1 st skivat i påse

7 333192 044617

16%deg
sur

7 333192 020444
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Levain royal liten
Mindre stenugnsbakat surdegsbröd
på vete smaksatt med havssalt, med en
härligt smakrik skorpa.
VIKT 680 g
ART 1301 Styckvis i back
ART 2301 1 st i påse

Surdeg valnöt och tranbär
Stenugnsbakat surdegsbröd på råg med
valnötter och tranbär, med en härligt
smakrik skorpa.
VIKT 680 g
ART 1343 Styckvis i back
ART 2343 1 st i påse

Råglevain royal liten
Mindre stenugnsbakat surdegsbröd på vete
och råg smaksatt med havssalt, med en
härligt smakrik skorpa.
VIKT 680 g
ART 1341 Styckvis i back
ART 2341 1 st i påse

Surdeg frukt och nöt
Stenugnsbakat surdegsbröd på vete och
råg, med bitar av torkade aprikoser, fikon,
russin och hasselnötter. Saftigt och gott.
VIKT 680 g
ART 1344 Styckvis i back
ART 2344 1 st i påse

7 333192 032096
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Vetelevain i korg
Dekorativt vetesurdegsbröd smaksatt
med havssalt, med en härligt smakrik
skorpa. Bakat i korg.
VIKT 650 g
ART 1302 Styckvis i back
ART 2302 1 st i påse

Surdeg dinkel
Stenugnsbakat surdegsbröd bakat på
dinkelmjöl och havssalt, med en härligt
smakrik skorpa.
VIKT 680 g
ART 1345 Styckvis i back
ART 2345 1 st i påse

Caféstorlek

Stenugnsbakat morotsbröd
Saftigt stenugnsbakat bröd bakat på
grahamsmjöl och råg, smaksatt med
mörk sirap och färskrivna morötter.
VIKT 550 g
ART 1391 Styckvis i back
ART 2391 1 st i påse
ART 3391 1 st skivat i påse

Råglevain royal
Stenugnsbakat surdegsbröd på vete
och råg smaksatt med havssalt, med en
härligt smakrik skorpa.		
VIKT 1000 g
ART 1340 Styckvis i back
ART 2340 1 st i påse

Levain royal
Stenugnsbakat surdegsbröd smaksatt med
havssalt, med en härligt smakrik skorpa.
VIKT 1000 g
ART 1300 Styckvis i back
ART 2300 1 st i påse
ART 4300 6 st i kartong, fryst T&S

Bröd bakat på fullkornsmjöl av råg och
sirap med härligt söta russin.
VIKT 550 g ART 1390 Styckvis i back
ART 2390 1 st i påse

Surdegsfralla vete

Ljus fralla på vetesurdeg med härligt
knaprig skorpa. Smaksatt med havssalt.
VIKT 80 g
ART 1104 Styckvis i back
VIKT 115 g
ART 1102 Styckvis i back

Surdegsfralla
valnöt och tranbär
Kalljäst surdegsfralla med valnötter
och tranbär.
VIKT 110 g
ART 1131 Styckvis i back

kt till
Perfeétoast
caf

Finns som
jumbo!

Stenugnsbakat
russinbröd

Peace, love
& bread

Surdegsfralla råg

Rustikt och saftigt rågsurdegsbröd.
Smaksatt med havssalt.
VIKT 80 g
ART 1135 Styckvis i back

Stenugnsbakad surdegsbaguette

Stort surdegsbröd
Stort stenugnsbakat surdegsbröd med
luftigt inkråm, mindre hål och smakrik
skorpa. Smaksatt med havssalt.
VIKT 1300 g
ART 3304 1 st skivat i påse

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

7 333192 033048

PORTIONSBRÖD

Caféstorlek

Caféstorlek

Caféstorlek

33%korn
full

t

Osöta

Surdegsfralla vallmo
Kalljäst surdegsfralla toppad med krispiga
vallmofrön.
VIKT 110 g
ART 1105 Styckvis i back

Surdegsfralla ost
Kalljäst surdegsfralla toppad med ett
generöst osttäcke.
VIKT 110 g
ART 1101 Styckvis i back
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Surdegsfralla frö
Kalljäst surdegsfralla på dinkelmjöl
toppad med hirs, solroskärnor, linfrön
och pumpakärnor.
VIKT 110 g
ART 1130 Styckvis i back

Petit bageriets grova
Osötat, grovt rågbröd fullproppat med
nyttigheter såsom rågsurdeg, fullkorn,
solroskärnor och frön.
VIKT 80 g
ART 1053 Styckvis i back

Petit danskt rågbröd
God, mustig rågbrödsfralla på rågsurdeg
och vetemjöl, med klippt råg, sirapssötma
och solroskärnor.
VIKT 80 g
ART 1052 Styckvis i back
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Petit kavring
Smakrik och saftig kavringfralla med
sirapssötma bakad på råg och filmjölk
och smör. Kryddad med kummin.
VIKT 80 g
ART 1054 Styckvis i back

Fröruta
Smakrikt portionsbröd bakat på surdeg.
Toppat med solroskärnor, linfrön och
pumpakärnor.
VIKT 70 g
ART 1005 Styckvis i back
ART 4005 80 st i kartong, fryst T&S

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 rågsurdeg och sirap. Kryddad med
anis och fänkål.
VIKT 70 g
ART 1040 Styckvis i back
ART 2040 8-pack i påse

7 333192 020406

Petit pavé mörk
Mörkt portionsbröd bakat på surdeg
med olivolja.
VIKT 70 g
ART 1048 Styckvis i back
ART 4048 60 st i kartong, fryst T&S

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

Sportbulle
Klassiskt portionsbröd bakat på fullkorn
och rågsurdeg. Toppad med fiberrika
havregryn.
VIKT 70 g
ART 1044 Styckvis i back

”Bake the world
a better place”
– 16 –

Russinbräck
Fralla bakad på vete, råg och söta russin.
Smaksatt med anis och fänkål.
VIKT 70 g
ART 1042 Styckvis i back
ART 2042 8-pack i påse

Grov bulle
Mörkt, rustikt portionsbröd bakat på
fullkornsmjöl av vete och skållad råg.
Toppad med frön och vetekli.
VIKT 70 g
ART 1049 Styckvis i back

7 333192 020420

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

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

Havrebulle
Portionsbröd bakat på fullkornsmjöl av
råg, toppat med fiberrika havregryn.
VIKT 70 g
ART 1041 Styckvis i back
ART 2041 8-pack i påse

7 333192 020413

Kruskakusar
Små rågsiktskakor i miniformat, bakade
på finaste rågmjöl och rågsurdeg med
smak av anis och fänkål.
VIKT 90 g
ART 1046 Styckvis i back

Frasfranska vallmo

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

Ostfranska

Klassisk, frasig fralla med saftigt och
luftigt inkråm, toppad med vallmofrön.
VIKT 70 g
ART 1004 Styckvis i back
ART 2004 8-pack i påse

Saftigt portionsbröd bakat på vete och
mjölk, rikligt toppat med god ost.
VIKT 70 g
ART 1002 Styckvis i back
ART 4002 50 st i kartong, fryst T&S

7 333192 020048

7 333192 040022
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Vallmogiffel

Ostgiffel

Rågpanini

Klassisk giffel med mjukt, saftigt inkråm,
toppad med vallmofrön.
VIKT 80 g
ART 1028 Styckvis i back
ART 2028 8-pack i påse

Klassisk giffel med mjukt, saftigt inkråm,
toppad med ost.
VIKT 80 g
ART 1027 Styckvis i back
ART 2027 8-pack i påse

7 333192 020284

7 333192 020277

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

Ciabatta ljus

Fröciabatta

Storsäljande ciabatta på vetesurdeg med
segt, saftigt och luftigt inkråm samt en
smakrik, krispig skorpa.
VIKT 110 g
ART 1021 Styckvis i back

t

Osöta

Ciabatta mörk
Italiensk klassiker bakad på vetemjöl med
rågsurdeg, kornmalt och olivolja.
VIKT 110 g
ART 1061 Styckvis i back

Kuvertbröd bageriets
grova
Litet grovt bröd med solroskärnor
och linfrön bakat på rågsurdeg och
fullkornsmjöl.
VIKT 40 g
ART 1093 Styckvis i back
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Kuvertbröd ost

Paninibröd på råg är en ny sandwich
favorit att räkna med.
VIKT 100 g
ART 1063 Styckvis i back

Ljust bröd generöst toppat med ost som
fått smälta under gräddning.
VIKT 40 g
ART 1080 Styckvis i back

Kuvertbröd rågsurdeg

Smakrik ciabatta bakad på rågsurdeg
med olivolja och nyttiga frön. Toppad
med knapriga frön.
VIKT 110 g
ART 1062 Styckvis i back

Litet portionsbröd på surdeg av råg och
vete med knaprig skorpa. Smaksatt
med havssalt.
VIKT 40 g
ART 1095 Styckvis i back

Kuvertbröd oliv
Saftigt portionsbröd på vetesurdeg med
oliver och knaprig skorpa.
VIKT 40 g
ART 1085 Styckvis i back

Kuvertbröd danskt
Litet, danskt rågbröd med rågsurdeg,
klippt råg, sirap och solroskärnor.
VIKT 40 g
ART 1092 Styckvis i back

Kuvertbröd streuer
Saftigt surdegsbröd med solroskärnor och
brödkryddor. Toppat med potatisflingor
och blå vallmo.
VIKT 40 g
ART 1083 Styckvis i back

Kuvertbröd mörk surdeg
Litet, mörkt, saftigt kuvertbröd med rågsurdeg och fullkorn.
VIKT 40 g
ART 1091 Styckvis i back

16%deg
sur

Kuvertbröd vetesurdeg
Litet portionsbröd på vetesurdeg
med härligt smakrik skorpa. Smaksatt
med havssalt.
VIKT 40 g
ART 1086 Styckvis i back

Kuvertbröd vallmo
Ljust, luftigt bröd rikligt strösslat med
knapriga vallmofrön.
VIKT 40 g
ART 1082 Styckvis i back

Kuvertbröd kavring
Smakrikt och saftig litet bröd med siraps
sötma bakat på rågmjöl och filmjölk.
Kryddat med kummin.
VIKT 40 g
ART 1094 Styckvis i back
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Kuvertbröd grov
Rustikt portionsbröd bakat på rågmjöl
och vetemjöl med nyttiga havregryn.
VIKT 40 g
ART 1090 Styckvis i back

Kuvertbröd ljus
Klassiskt portionsbröd med mjukt, saftigt
innanmäte.
VIKT 40 g
ART 1081 Styckvis i back

Halvbaguette ost

Halvbaguette vallmo

Minibaguette sesam

Halvbaguette råg

Lyxig halvbaguette med en skjuts av surdeg. Toppad med god ost som fått smälta
under gräddning.
VIKT 120 g
ART 1410 Styckvis i back

Ljus halvbaguette med lite surdegskaraktär,
rikligt toppad med vallmofrön.
VIKT 120 g
ART 1411 Styckvis i back

Ljus minibaguette med luftigt
inkråm och knaprig skorpa täckt
av sesamfrön.
VIKT 80 g
ART 1415 Styckvis i back

Grov, halvbaguette bakad på
rågmjöl och vetemjöl. Toppad
med god fröblandning.
VIKT 120 g
ART 1412 Styckvis i back

Bagel sesam

Bagel vallmo

Klassisk bagel toppad med
sesamfrön.
VIKT 115 g
ART 1024 Styckvis i back
ART 4024 40 st i kartong,
fryst T&S

Klassisk bagel toppad med
vallmofrön.
VIKT 115 g
ART 1023 Styckvis i back
ART 4023 40 st i kartong,
fryst T&S

7 333192 040237

7 333192 040244

FAST FOOD

Halvbaguett sesam

Halvbaguette vete

Ljus halvbaguette med lite surdegskaraktär,
generöst toppad med sesamfrön.
VIKT 120 g
ART 1409 Styckvis i back

Klassisk halvbaguette med lite surdegs
karaktär och krispig skorpa.
VIKT 120 g
ART 1413 Styckvis i back

Minibaguette naturell
Klassisk minibaguette med surdegskaraktär
och härlig skorpa.
VIKT 80 g
ART 1414 Styckvis i back

Korvbaguette

Originalbaguette

Barnhamburgerbröd

Klassisk baguette med luftigt inkråm och knaprig skorpa.
VIKT 400 g
ART 4400 18 st i kartong, fryst T&S

Perfekt hamburgerbröd, utan
mjölk, sesam och ägg för mindre
burgare. Passar bra till skol
restauranger.
VIKT 45 g
ART 4453 60 st i kartong,
fryst T&S

7 333192 044006

Fluffigt och oemotståndligt saftigt
korvbröd med karaktäristisk gul ton,
därav namnet.
VIKT 100 g
ART 1440 Styckvis i back

Pretzels
hamburgerbröd

Mjuka och saftiga hamburgerbröd, med
recept direkt från New York. Brödet har
en karaktäristisk gul ton, därav namnet.
VIKT 80 g
ART 1450 Styckvis i back
VIKT 55 g ART 1451 Oskurna

Lyxbrioche
hamburgerbröd

Specialanpassat hamburgerbröd för pretzelburgare med
mörk, dubbelsnittad yta, toppad
med havssalt.
VIKT 65 g
ART 1454 Styckvis i back

Underbart smakrikt och saftigt
hamburgerbröd bakat på
briochedeg med ägg och smör.
VIKT 70 g
ART 1452 Styckvis i back
ART 2452 4-pack i påse

7 333192 024527
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Yellowbun
hamburgerbröd

Yellowbun korvbröd

Franskt korvbröd i baguetteform som är
perfekt att gröpa ur och fylla med korv
och dressing.
VIKT 280 g
ART 1441 Styckvis i back
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Brioche
hamburgerbröd
Luftigt och smakrikt hamburgerbröd bakat på briochedeg med
ägg och grädde.
VIKT 60 g
ART 1455 Styckvis i back

ORIENTALISKA BRÖD

Grekisk pide rund
Stort, poröst och syrligt bröd, toppat med
knapriga sesamfrön. Perfekt till olika
röror och som tillbehör till soppor.
VIKT 460 g
ART 1212 Styckvis i back

Turkisk somun
Turkiets svar på baguette. Traditionellt
vitt bröd med mjuk insida och storsnittad
skorpa. Gott till grillat, röror eller bara
som det är.
VIKT 330 g
ART 1214 Styckvis i back

Simit
En rund kringla eller ”turkisk bagel”, täckt
med knapriga sesamfrön. Säljs som street
food i Turkiet. God som snacks och tilltugg.
VIKT 70 g
ART 1215 Styckvis i back

ÖVRIGT

Kebabfranska
Stor franskfralla perfekt för att göra en
välfylld kebab.
VIKT 175 g
ART 1456 Styckvis i back

Pitabröd
Klassiskt tunt pitabröd bakat på vetemjöl.
VIKT 240 g
ART 6200 4-pack i påse

7 333192 062000

Hos oss bakas allt surdegsbröd i stenugn
av bagare som är stolta över sitt hantverk.

Ströbröd
Vårt överblivna, färska bröd torkas i ugn
och omvandlas till ströbröd.
VIKT 4 kg
ART 2463 4 kg i kartong

7 333192 024633

”The secret ingredient
is always love”
– 23 –

Fikabröd

Bulla upp med nybakade fikabröd direkt från hantverksbageriet 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.

VETEBRÖD

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

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

d
Bakamör!
me d s

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

d
Bakamör!
me d s

Kanelsnäcka

7 333192 025111
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d
Bakamör!
me d s

Kardemummaknut på smör

Kardemummaknut vanilj

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

En riktig premiumbulle bakad som en
kardemummaknut på smör med hemkokt
vaniljkräm i mitten.
VIKT 90 g
ART 1515 Styckvis i back

- och
Glutentosfri!
lak

Saftig, omtyckt klassiker med kanel,
toppad med pärlsocker.
VIKT 80 g ART 1502 Styckvis i back
ART 2502 4-pack i påse
ART 3502 40 st styckvis i back
ART 4502 64 st i kartong, fryst T&S
VIKT 40 g ART 2511 Mini. 8-pack i påse
ART 2510 Mini. 10-pack i påse

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

Färsk glutenfri
kanelbulle
Saftig, omtyckt klassiker med kanel,
toppad med pärlsocker.
VIKT 60 g
ART 7306 5-pack i påse

7 333192 073068
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d
Bakamör!
s
me d

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

d
Bakamör!
me d s

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

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

Toscabulle

Sockerkringla på smör

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

Kanellängd
Klassisk vetelängd med en aning
kardemumma i degen och generös
kanelfyllning.
VIKT 380 g
ART 1570 Styckvis i back
ART 2570 1 st i påse

d
Bakamör!
s
me d

Vaniljlängd

Kanellängd på smör

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

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

Kardemummalängd
Klassisk vetelängd med kardemumma
fyllning. Toppad med krispigt råsocker
och grovmalen kardemumma.
VIKT 380 g
ART 1573 Styckvis i back
ART 2573 1 st i påse

d
Bakamör!
s
me d

Kardemummalängd på smör
Smörbakad vetelängd med riklig smöroch kardemummafyllning. Toppad med
krispigt kardemummasocker.
VIKT 380 g
ART 1563 Styckvis i back
ART 2563 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

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

Butterkaka
Klassisk butterkaka med generös kanelfyllning, toppad med vaniljkräm.
VIKT 600 g
ART 1595 Styckvis i back
ART 2595 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

Mandelkubb
En kär gammal goding med smulig
konsistens och karaktäristisk smak
av bittermandel.
VIKT 46 g
ART 2514 12-pack i påse

WIENERBRÖD

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

MUFFINS & STORA KAKOR

Wienerspandau

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

Wienersnäcka
kanel och choklad

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

Wienerkam

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

d
Bakamör!
me d s

Maple pecan

Wienerfläta med söt lönnsirap och
knapriga pekannötter.
VIKT 80 g ART 1638 Styckvis i back
VIKT 85 g ART 4638 54 st i kartong,
fryst T&S

Wienerpistagesnitt
Skuret wienerbröd med pistagefyllning
och vit glasyr.
VIKT 90 g
ART 1637 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 i kartong,
fryst T&S

7 333192 046710

Wienerlängd
vanilj och hallon
Klassisk wienerlängd med vaniljkräm
och hallonsylt.
VIKT 350 g ART 1655 Styckvis i back
VIKT 350 g ART 2655 1 st i påse

Bake everyone
happy!

7 333192 026552

Chokladmuffins
Mumsig favorit fylld med chokladkräm,
toppad med chokladbitar.
VIKT 50 g
ART 2600 Mini, 6-pack i påse
VIKT 150 g
ART 2620 Stor, 6-pack i påse

sk
Vegaonrit !
fav

Vegansk chokladmousse
Älskad kaka på seg browniebotten,
toppad med lyxig chokladmousse.
VIKT 1400 g
ART 2964 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 029645

k!

s
Vegan

Kladdkaka tryffel
Lyxig kladdkaka med oemotståndlig
chokladtryffel på toppen.
VIKT 1100 g
ART 2977 12 bitar, styckvis i kartong

En riktig goding fylld med vaniljkräm,
toppad med äppelbitar och kanelråsocker.
VIKT 50 g
ART 2601 Mini, 6-pack i påse
VIKT 150 g
ART 2621 Stor, 6-pack i påse

k!

s
Vegan

Vegansk kärleksmums

Vegansk kladdkaka

Älskad chokladkaka, toppad med mockaglasyr som smakar underbart av kaffe
och kokos.
VIKT 1400 g
ART 2965 12 bitar, styckvis i kartong

Vegansk kladdkaka med fyllig choklad
smak och härligt kladdigt innehåll, precis
som originalet.
VIKT 1100 g
ART 2966 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 029652

d
Bakamör!
me d s

7 333192 029775
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Äpple- och kanelmuffins

Blåbärsmuffins
Ljuvligt fylld med len vanlijkräm, toppad
med blåbär och kardemummaråsocker.
VIKT 50 g
ART 2603 Mini, 6-pack i påse
VIKT 150 g
ART 2623 Stor, 6-pack i påse

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

7 333192 029607

– 29 –

7 333192 029669

kt för
Percfaeféer!

Äppelpaj
Klassisk äppelpaj rikligt fylld med äpplen
och toppad med ett flätat mördegslock.
VIKT 1800 g
ART 2963 14 bitar, styckvis i kartong

Smulpaj blåbär och hallon
Klassisk smulpaj bakad på mördegsbotten med hallon och blåbär. En perfekt
balans av sötma och syrlighet.
VIKT 1600 g
ART 2962 14 bitar, styckvis i kartong

Smulpaj äpple och kanel
Stor smulpajpaj bakad på mördeg med
äpple och kanel. En älskad smakkombination som alltid går hem.
VIKT 1800 g
ART 2969 14 bitar, styckvis i kartong

Topp 3 av !
nya klassiker

Carrot layer cake

Red velvet cake

Morotskaka med kryddor och cream cheesefyllning i lager. Toppad
med chokladnät.
VIKT 1200 g ART 2976 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1900 g ART 2975 12 bitar, styckvis i kartong

En supersaftig röd chokladkaka varvad med söt, fluffig cream
cheesefrosting och riven vit choklad på sidorna.
VIKT 1300 g ART 2978 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2979 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 029768

Rulltårta

Drömrulltårta

Morotskaka

Klassisk rulltårta på saftig tårtbotten, fylld
med hallonsylt och smörkräm som är svår
att motstå.
VIKT 300 g
ART 2973 Styckvis i plastask

Klassisk chokladrulltårta, fylld med ljuvlig
smörkräm, smakar som en dröm.
VIKT 300 g
ART 2974 Styckvis i plastask

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

7 333192 029782

Morotskaka gastro
Favoritkaka som blir saftig av finrivna
morötter. Toppad med cream cheesefrosting och morötter i sockerlag.
VIKT 1100 g
ART 2981 Styckvis i kartong

7 333192 029614

indre
Medsomcker

Mjuk pepparkaka
Mjuk och saftig kaka med smak av
pepparkaskryddor. Rapsoljan ger en
luftigare och lättare kaka.
VIKT 900 g
ART 2968 Styckvis i påse

Sockerkaka
En luftig, lätt och saftig sockerkaka med
naturlig smak av citron.
VIKT 900 g
ART 2967 Styckvis i påse
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Lättsockrad sockerkaka
En mjuk, luftig och saftig sockerkaka
smaksatt med citron och mindre socker.
VIKT 900 g
ART 2972 Styckvis i påse

Brookie gastro
Det bästa från två världar. Älskad kaka
med seg browniebotten och cookie dough
med chokladbitar på toppen.
VIKT 2400 g
ART 2983 Styckvis i kartong

Brownie gastro
En mörk kaka med djup chokladsmak och
saftig, krämig konsistens.
VIKT 1100 g
ART 2982 Styckvis i kartong

– 31 –

Kärleksmums gastro
Älskad chokladkaka toppad med mocka
glasyr som smakar underbart av kaffe
och kokos.
VIKT 1100 g
ART 2980 Styckvis i kartong

Cheesecakes
Vi har en passion för cheesecakes, och det
är vi inte ensamma om. Det finns så många
grymma varianter med olika smaker att
välja på. Förutom våra nya, fräscha
klassiker har vi bakat upp ett par
lyxigare favoriter från USA.
Cheesecakes med extra allt som
passar både till fika och
som dessert.

gluten
Utan laktos!
och

Cheesecake passionsfrukt
Underbar cheesecake med digestivebotten
och krämig cheesecakefyllning. Toppad
med gelé och frisk, syrlig passionsfrukt.
VIKT 1800 g
ART 2795 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 027955

Cheesecake strawberry
Somrig cheesecake med digestivebotten
och glassig jordgubbssmak. Toppad med
gelé som har smak av jordgubb.
VIKT 1800 g
ART 2797 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 027979

Cheesecake salted caramel
En lyxig goding med digestivebotten,
cheesecakefyllning dulce de leche och
krokantkulor. Toppad med sötsalt
karamellkola.
VIKT 1800 g
ART 2793 12 bitar, styckvis i kartong

Allt är bakat från scratch av våra
egna bagare och konditorer. Alla
våra cheesecakes skärs också upp
i jämnstora bitar för tvåpack.
– 32 –

gluten
Utan laktos!
och

Cheesecake hallon
Härlig cheesecake med digestivebotten
och krämig cheesecakefyllning. Toppad
med gelé som har smak av hallon.
VIKT 1800 g
ART 2796 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 027962

Cheesecake lemon
Fräsch cheesecake med digestivebotten
och cheesecakefyllning med rund citron
smak. Toppad med citrongelé.
VIKT 1800 g
ART 2799 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 027993

gluten
Utan laktos!
och

Cheesecake blåbär
God cheesecake med digestivebotten och
krämig cheesecakefyllning. Toppad med
gelé och blåbär.
VIKT 1800 g
ART 2794 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 027948

Cheesecake choklad
och hasselnöt
Drömmig cheesecake med digestivebotten,
fin choklad, stora browniebitar och hasselnötter i cheesecakefyllningen.
VIKT 1800 g
ART 2798 12 bitar, styckvis i kartong

7 333192 027986

”Life always
taste better with
cheesecake”

7 333192 027931
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Kondisbitar
Vi har förfinat smaken och ingredienserna i våra
färska kondisbitar. Nu är vi väldigt stolta över att
kunna baka alla helt utan palmolja. Det är vi ganska
ensamma om. Flera är också handrullade i vårt konditori
och många doppas varsamt i choklad. Alla små bollar
och bitar är så frestande att man vill sluka dem direkt.

Havreboll

Chokladboll pärlsocker

Klassisk havreboll rullad i kokos.
VIKT 80 g ART 2908 2-pack i påse
ART 3908 12-pack i kartong
VIKT 40 g ART 3932 24-pack i kartong

Chokladboll rullad i pärlsocker.
VIKT 80 g ART 2909 2-pack i påse
ART 3909 12-pack i kartong
VIKT 120 g ART 3910 12-pack i kartong
VIKT 40 g ART 3933 24-pack i kartong

Chokladboll kokos
Chokladboll rullad i kokos.
VIKT 80 g ART 2912 2-pack i påse
ART 3912 12-pack i kartong
VIKT 120 g ART 3911 12-pack i kartong
VIKT 40 g ART 3934 24-pack i kartong

t
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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

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

Finns som
jumbo!

Chokladbiskvi
Klassisk chokladbiskvi på mandelbotten
med chokladöverdrag och en fyllning som
smälter i munnen.
VIKT 65 g ART 2900 2-pack i påse
ART 3900 20-pack i kartong
VIKT 30 g ART 3901 Mini. 36-pack i kartong
VIKT 120 g ART 7900 Jumbo. 8-pack i kartong
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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
VIKT 30 g
ART 3903 Mini. 36-pack i kartong
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Hallonbiskvi
Sagolik biskvi på mandelbotten med en
ljuvlig hallonkräm.
VIKT 65 g
ART 2904 2-pack i påse
ART 3904 20-pack i kartong

Finns som
jumbo!

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

Toscamazarin

Dammsugare

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

Klassisk dammsugare.
VIKT 65 g
ART 2913 2-pack i påse
ART 3913 20-pack i kartong
VIKT 93 g
ART 7913 Jumbo. 15-pack i kartong

Finns som
jumbo!

Mandelkrok

Hallongrotta

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

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
VIKT 94 g
ART 7916 Jumbo. 9-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

Prinsessbakelser och stubbar är mångas favorit.
Enkelt när man vill skämma bort sig själv eller
bara fira lite mitt i vardagen.

Kakor

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

Milanostång
Mördegskaka med fyllning av mandelmassa, toppad med mandelflarn och
pärlsocker.
VIKT 60 g
ART 2922 2-pack i påse
ART 3922 20-pack i kartong
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Kolasnittar
Ljuvlig, krispig småkaka med kolasmak.
VIKT 200 g ART 2990 200 g påse

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

Chokladsnittar
Klassisk småkaka med fyllig chokladsmak
toppad med pärlsocker.
VIKT 200 g ART 2992 200 g påse
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Drömmar
Spröd, frasig vaniljkaka när den är
som bäst.
VIKT 200 g ART 2993 200 g påse

Tårtor &
stubbar

Prinsesstårta grön

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.

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
VIKT 1400 g ART 2787 Gjord på laktosfri grädde,
12 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 vit

Prinsesstårta blå

Klassisk kalastårta med vit marsipan, fylld med hallonsylt, vanilj
kräm och vispgrädde. Dekorerad med fin marsipanros och dubbla
handgjorda blad.
VIKT 800 g ART 2712 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 ART 2713 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 ART 2714 20 bitar, styckvis i kartong

Klassisk kalastårta med blå marsipan, fylld med hallonsylt, vanilj
kräm och vispgrädde. Dekorerad med fin marsipanros och dubbla
handgjorda blad.
VIKT 800 g ART 2715 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 ART 2716 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 ART 2717 20 bitar, styckvis i kartong

7 333192 027122

7 333192 027153

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
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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
VIKT 2000 g ART 2711 20 bitar, styckvis i kartong
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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 1200 g ART 2734 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2735 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

Vi gör alla våra nybakade tårtor för hand med spännande
fyllningar, kokt vaniljkräm och färsk svensk grädde.
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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

Gräddtårta
Klassisk sockerkaksbotten med hallonsylt, vaniljkräm och luftig
vispgrädde. Toppad med jordgubbar eller hallon beroende på säsong.
VIKT 800 g ART 2753 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1200 g ART 2754 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2755 20 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1500 g ART 2789 Gjord på laktosfri grädde, 12 bitar,
styckvis i kartong

Belgisk chokladtårta

Tryffeltårta

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

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

!
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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 1200 g ART 2751 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2752 20 bitar, styckvis i kartong

Banana cake
Barnsligt goda smaker som i en banana split. Chokladbotten,
chokladgrädde och banan med riven choklad runt om.
VIKT 800 g ART 2790 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1200 g ART 2791 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 2792 20 bitar, styckvis i kartong
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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
VIKT 1100 g ART 2788 Gjord på laktosfri grädde, 12 bitar,
styckvis i kartong
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Bakelser

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

Bildtårta

Tillval text på tårta

Skicka in en bild till info@bakemyday.se
och få den utskriven på marsipantårta,
12 eller 20 bitar.
ART 9000 12 bitar eller 20 bitar på
marsipantårta

Välj det här artikelnumret som tillägg
för text på tårtan. Gäller för alla tårtor
i sortimentet.
ART 9001

7 333192 090003

7 333192 090010

Livet blir så mycket roligare med goda bakelser. Vi har klassikerna
som aldrig går ur tiden och nya cakes som alltid ligger i framkant.
Innovation ligger oss varmt om hjärtat, så nu säljer vi säsongsfavoriterna och våra löjligt smarriga cakes även i tvåpack.
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Prinsesstubbe
Prinsesstubbe med grön marsipan, fylld
med vaniljkräm och hallonsylt.
VIKT 600 g
ART 2845 Styckvis i kartong

Fruktstubbe
Fruktig stubbe med vaniljkräm varvad
med sockerkaksbottnar och kantad med
kanderade rispuffar.
VIKT 600 g
ART 2848 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 ladystubbe
Vit marsipanstubbe på chokladbotten
varvad med len chokladmousse. Fint
dekorerad med siktad kakao och
marsipanros.
VIKT 600 g
ART 2847 Styckvis i kartong

Napoleonstubbe
En riktig klassiker på frasig smördegsbotten med grädde, vaniljkräm och
hallonsylt. Toppad med söt hallonglasyr.
VIKT 600 g
ART 2849 Styckvis i kartong

– 42 –

–– 43
43 ––

gluten
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Cheesecake
passionfrukt
Underbar cheesecake med digestivebotten och krämig cheese
cakefyllning. Toppad med gelé
och frisk, syrlig passionsfrukt.
VIKT 300 g
ART 2880 2-pack i kartong

Cheesecake hallon
Frisk och god cheesecake med
krämig cheesecakefyllning och
somrig smak av hallon. Toppad
med gelé som har smak av hallon.
VIKT 300 g
ART 2873 2-pack i kartong

gluten
Utan laktos!
och

Cheesecake blåbär
God cheesecake med digestivebotten och krämig cheesecakefyllning. Toppad med gelé
och blåbär.
VIKT 300 g
ART 2894 2-pack i kartong

!
gluten
Utan

Cheesecake
strawberry
Somrig cheesecake med digestivebotten och glassig jordgubbssmak. Toppad med gelé
som har smak av jordgubb.
VIKT 300 g
ART 2897 2-pack i kartong

Napoleonbakelse

Schwarzwaldbakelse

En riktig klassiker på frasig smördegsbotten, med grädde, vaniljkräm och
hallonsylt. Toppad med söt hallonglasyr.
VIKT 330 g
ART 2868 2-pack i kartong

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

Blåbärstartelett
Mördegstartlett fylld med vaniljkrämsgrädde, toppad med blåbär och ett tunt
lager gelé.
VIKT 300 g
ART 2871 2-pack i kartong

7 333192 028730

7 333192 028716
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Cheesecake lemon
Fräsch cheesecake med digestivebotten
och cheesecakefyllning med rund citron
smak. Toppad med citrongelé.
VIKT 300 g
ART 2899 2-pack i kartong

Cheesecake choklad och
hasselnöt
Drömmig cheesecake med digestivebotten,
fin choklad, stora browniebitar och hasselnötter i cheesecakefyllningen.
VIKT 300 g
ART 2898 2-pack i kartong

Cheesecake salted caramel
En lyxig goding med digestivebotten,
creamcheesefyllning dulce de leche
och krokantkulor. Toppad med sötsalt
karamellkola.
VIKT 300 g
ART 2893 2-pack i kartong

k!

Vegansk chokladbakelse
Vegansk kladdkaka i miniformat med
fyllig chokladsmak och härligt kladdigt
innehåll precis som originalet.
VIKT 300 g
ART 2874 2-pack i kartong

7 333192 028747

k!

s
Vegan

s
Vegan

Vegansk kärleksmums
Älskad chokladkaka toppad med mockaglasyr som smakar underbart av kaffe
och kokos.
VIKT 300 g
ART 2875 2-pack i kartong

Vegansk kladdkaka
Älskad kaka på seg browniebotten
toppad med lyxig chokladmousse.
VIKT 300 g
ART 2876 2-pack i kartong

7 333192 028754

7 333192 028761

!
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Prinsessbakelse
Favoritbakelse med grön marsipan, fylld
med vaniljkräm och hallonsylt.
VIKT 300 g
ART 2865 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

7 333192 028655

White ladybakelse
Marsipanbakelse på chokladbotten,
fylld med chokladmousse – en dröm för
alla chokladälskare.
VIKT 300 g
ART 2867 2-pack i kartong

7 333192 028679
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Red velvet cake

En supersaftig röd chokladkaka
varvad med söt, fluffig cream
cheesefrosting och riven vit
choklad på sidorna.
VIKT 300 g
ART 2879 2-pack i kartong

Carrot layer cake
Amerikansk morotskaka med
färskrivna morötter, kryddor och
cream cheesefyllning i två lager.
VIKT 300 g
ART 2878 2-pack i kartong

Kladdkaka tryffel

Lyxig kladdkaka med oemotståndlig chokladtryffel på
toppen.
VIKT 300 g
ART 2877 2-pack i kartong

7 333192 028785

7 333192 028778
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Osötad
jordgubbsbakelse
Petit-chou-bakelse med jord
gubbar och luftigt vispad grädde
helt utan socker eller andra
sötningsmedel.
VIKT 300 g
ART 2870 2-pack i kartong

7 333192 028709

I säsong

Skylta upp i kärlekens tecken med söta hjärtan
från Bake My Day. Och välkomna alltid våra
semlor in i kylarna. Låt dina kunder få njuta
av söta, spännande uppstickare med twist
hela året. I vårt säsongssortiment finns
tårtor, bakelser och kondisbitar,
skapade för stora händelser och
almanackans största högtider.

SÄLJS 17/10 – 10/4

Startkt !
17 o

Vår klassiska semla
Saftig, semmelbulle med nymalen
kardemumma, rostad mandelfyllning
och fluffig vispgrädde.
VIKT 260 g
ART 0530 2-pack i kartong
ART 5540 15 st styckvis i back

SÄLJS 3/1 – 10/4

SÄLJS 3/1 – 10/4

SÄLJS 3/1 – 10/4

Semlebulle

Blandsemla

Klassisk semmelbulle med smak av ny
malen kardemumma.
VIKT 60 g
ART 0520 Styckvis i back
ART 5520 4-pack i påse

SÄLJS 3/1 – 10/4

!

Vaniljsemla

Vegansk semla
En klassisk semla med nymalen kardemumma, rostad mandelfyllning och luftigt
vispad havregrädde.
VIKT 260 g
ART 0535 2-pack i kartong

7 333192 005359
SÄLJS 3/1 – 10/4

SÄLJS 3/1 – 10/4

Konditori lyxsemla

Semla kuvert

Luftig semla med nymalen kardemumma,
trekantslock, generöst fylld med rostad
mandel och fluffig vispgrädde. Utformad
för konditorier och caféer.
VIKT 260 g
ART 0537 2-pack i kartong

Saftig semla i miniformat med nymalen
kardemumma, rostad mandelfyllning och
fluffigt vispad grädde.
VIKT 70 g
ART 5542 20 st styckvis i back

7 333192 005373

– 46 –

– 47 –

Ljuvlig semla med nymalen kardemumma
och ihopblandad fyllning med smak av
mandel och fluffig, laktosfri vispgrädde.
VIKT 260 g
ART 0534 2-pack i kartong
ART 5544 15 st styckvis i back

SÄLJS 3/1 – 10/4

sk
Vegan

Luftig semmelbulle med nymalen
kardemumma, hemkokt vaniljkräm
och fluffig vispgrädde.
VIKT 260 g
ART 0536 2-pack i kartong
ART 5546 15 st styckvis i back

sfri!
Lakto

gluten
Utan laktos!
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Gluten- och laktosfri semla
En klassiker på glutenfri semmelbulle
med rostad mandelfyllning och fluffig,
laktosfri vispgrädde.
VIKT 250 g
ART 7330 2-pack i kartong

7 333192 073303

SÄLJS 7 – 14/2

SÄLJS 7 – 14/2

SÄLJS 7 – 18/4

Valentinetårta

Prinsesshjärta Valentin

Hjärtformad prinsesstårta i rosa marsipan bakad med extra
mycket kärlek.
VIKT 700 g ART 5735 6 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1000 g ART 5736 10 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1800 g ART 5737 16 bitar, styckvis i kartong

En rosa prinsessbakelse att uppvakta sin käresta med på alla
hjärtans dag.
VIKT 300 g ART 5937 2-pack i kartong

Påskprinsess
Prinsessbakelse i gul marsipan blir en
goding till påskfikat.
VIKT 300 g
ART 5904 2-pack i kartong

SÄLJS 7 – 18/4

Påskkyckling
Lekfull, liten prinsessbakelse formad som
en kyckling med gul marsipan och röd
marsipandekor.
VIKT 300 g
ART 5907 2-pack i kartong

SÄLJS 7 – 18/4

Påskhare
Supersöt påskhare på cupcakebotten
i choklad, toppad med cream cheese
frosting och öron av marshmallows.
VIKT 260 g
ART 5923 2-pack i kartong

7 333192 059376
SÄLJS 7 – 14/2

Hjärtbakelse

SÄLJS 7 – 14/2

Valentinbiskvi

SÄLJS 7 – 14/2

Dammsugare rosa

SÄLJS 7 – 18/4

Dammsugare gul

Hjärtligt söt bakelse på browniebotten
med jordgubbsmousse och spegel av
jordgubbsgelé.
VIKT 300 g
ART 5901 2-pack i kartong

Sagolik biskvi med hallonsmörkräm, rosa
choklad och små, söta sockerhjärtan.
VIKT 130 g
ART 2926 2-pack i påse
ART 3926 10-pack i kartong

Älskad klassiker, kärleksfullt klädd i rosa
marsipan till alla hjärtans dag.
VIKT 130 g
ART 2929 2-pack i påse
ART 3929 20-pack i kartong

Vår klassiska dammsugare blir självklart
gul till påsk.
VIKT 130 g
ART 2930 2-pack i påse
ART 3930 20-pack i kartong

7 333192 059017

7 333192 029263

7 333192 029294

7 333192 029300

SÄLJS 7 – 14/2

Vaniljhjärta
Ljuvlig, spröd mördegskaka med len,
krämig vaniljgömma.
VIKT 120 g
ART 2914 2-pack i påse
ART 3914 12-pack i kartong

SÄLJS 7 – 18/4

Påsktårta
Kalasgul prinsesstårta för en riktigt glad påsk.
Dekorerad med små, söta marsipankycklingar,
godisägg och chokladhare.
VIKT 800 g ART 5739 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1400 g ART 5741 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 5743 20 bitar, styckvis i kartong

7 333192 029140
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SÄLJS 7 – 18/4

Påskstubbe
Påskigt gul marsipanstubbe, fylld med
vaniljkräm, hallonsylt och vispgrädde.
VIKT 600 g
ART 5865 Styckvis i kartong

SÄLJS 2/5 – 26/6

SÄLJS 7 – 18/4

Påskvört
Vörtbröd med russin på skållad råg, kryddat
enligt tradition. Perfekt på påskbordet.
VIKT 600 g
ART 2274 1 st i påse
ART 3274 1 st skivat i påse

SÄLJS 25/4 – 1/5

Kungabakelse
En guldekorerad, vit prinsessbakelse blir
perfekt att hylla H.M. Konungen
med på hans födelsedag den 30 april.
VIKT 300 g
ART 5909 2-pack i kartong

7 333192 022745
SÄLJS 2/5 – 26/6

SÄLJS 16 – 17/5

Studenttårta

Studentbakelse

Fira studenten med en magisk prinsesstårta i form av en studentmössa. Kalasfint
dekorerad med blommor och hyllning.
VIKT 1200 g
ART 5747 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1900 g
ART 5749 20 bitar, styckvis i kartong

Kalasfin bakelse i marsipan, formad som
en studentmössa får alltid högsta betyg.
VIKT 300 g
ART 5939 2-pack i kartong

Prinsessbakelse till Norges nationaldag
den ”suttonde” maj. Toppad med norska
flaggan.
VIKT 300 g
ART 5919 2-pack i kartong

7 333192 059390

7 333192 059192
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Norgebakelse

SÄLJS 25 – 29/5

Morsdagstårta
Hylla mamma på mors dag med en
rosa prinsesstårta. Fint dekorerad med
marsipanros och ett hjärta i choklad.
VIKT 800 g
ART 5751 8 bitar, styckvis i kartong

SÄLJS 25 – 29/5

Morsdagstubbe
En rosa marsipanstubbe med ros,
chokladhjärta och prinsessfyllning blir
perfekt att uppvakta mamma med.
VIKT 600 g
ART 5867 Styckvis i kartong

SÄLJS 25 – 29/5

SÄLJS MAJ – AUG

Prinsesshjärta mors dag
Mamma har sin egen dag och ska
självklart firas. Varför inte med en rosa,
hjärtformad prinsessbakelse med
chokladhjärta?
VIKT 300 g
ART 5938 2-pack i kartong

SÄLJS 1 – 7 / 8

Jordgubbsdröm

Prideprinsess

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

En festlig och unik prinsesstårta i regnbågsfärgad marsipan.
Dekorerad med två prideflaggor och choklademblem.
VIKT 800 g ART 5763 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1200 g ART 5765 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1800 g ART 5767 20 bitar, styckvis i kartong

7 333192 059383
SÄLJS 25 – 29/5

Prinsessbakelse rosa
Många mammors favoritprinsess, fylld
med hallonsylt, vaniljkräm och vispgrädde.
VIKT 300 g
ART 5917 2-pack i kartong

SÄLJS 25 – 29/5

Morsdagsbiskvi
En ljuvlig biskvi doppad i rosa choklad
och fylld med hallonsmörkräm. Vackert
smyckad med färgad kokos och krispiga
kristyrblommor.
VIKT 140 g
ART 2923 2-pack i påse
ART 3923 10-pack i kartong

SÄLJS 1 – 26/6

Sverigetårta
Fika är en svensk tradition. Vår prinsesstårta kläs i blågul marsipan, svenska flaggor
och choklademblem till nationaldagen.
Säljs även vid större sportevenemang.
VIKT 800 g
ART 5757 8 bitar, styckvis i kartong

SÄLJS 1 – 7 / 8

Prideprinsess
En prinsessbakelse i prideflaggans alla
färger för fred och kärlek till alla.
VIKT 300 g
ART 5922 2-pack i kartong

SÄLJS 1 – 7 / 8

Pridebiskvi
Pridebiskvi med citronsmörkräm, pridefärgad choklad och prideflagga.
VIKT 130 g
ART 2924 2-pack i påse
ART 3924 10-pack i kartong

SÄLJS 1 – 31 / 10

Bröstbakelse
Bröstbakelse i marsipan, fylld med hallon
sylt, vanilj och vispgrädde, för att uppmärksamma kampen mot bröstcancer.
VIKT 300 g
ART 5925 2-pack i kartong

7 333192 059178
SÄLJS 1 – 26/6

Sverigebakelse

SÄLJS MAJ – AUG

Jordgubbsbakelse

Nationaldagen ska självklart firas med
en god prinsessbakelse klädd i svenska
flaggans färger.
VIKT 300 g
ART 5936 2-pack i kartong

Spröd mördegstartalett med chantilly
och vaniljkräm. Toppad med färska jordgubbar och jordgubbsgelé.
VIKT 340 g
ART 5913 2-pack i kartong

7 333192 059369

7 333192 059130
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SÄLJS MAJ – AUG

SÄLJS 1 – 31 / 10

Sommarbakelse

Rosa bandet-bakelse

En saftig skiva rulltårta fylld med somrig
jordgubbskompott. Toppad med vispgrädde,
färsk jordgubbe och svensk flagga.
VIKT 270 g
ART 5911 2-pack i kartong

Vit prinsessbakelse med rosa hallongrädde
och rosa marsipanband är en hyllning till
forskningen om bröstcancer.
VIKT 300 g
ART 5927 2-pack i kartong

SÄLJS 1 – 31 / 10

Semla rosa
Vår goda semla får fluffig, rosa grädde
under oktober månad för att uppmärksamma bröstcancer.
VIKT 260 g
ART 5929 2-pack i kartong
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SÄLJS 1 – 31 / 10

Chokladboll pärlsocker
rosa
En klassisk favorit som rullas i rosa pärlsocker under oktober månad.
VIKT 160 g
ART 2937 2-pack i påse

SÄLJS 21/10 – 6/11

SÄLJS 21/10 – 6/11

Halloweentårta

Halloweenstubbe

Busgod prinsesstårta klädd till pumpa i orange marsipan,
fylld med hallonsylt, vaniljkräm, vispgrädde och dekorerad
med choklademblem.
VIKT 800 g ART 5769 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1200 g ART 5771 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 5773 20 bitar, styckvis i kartong

SÄLJS 21/10 – 6/11

Halloweenbakelse
Prinsessbakelse i orange marsipan, fylld
med hallonsylt, vaniljkräm och vispgrädde.
VIKT 300 g
ART 5890 2-pack i kartong

SÄLJS 7 – 13/11

Rysande god stubbe i orange marsipan, fylld med hallonsylt,
vaniljkräm och vispgrädde. Dekorerad med fladdermöss i choklad.
VIKT 600 g
ART 5869 Styckvis i kartong

SÄLJS 21/10 – 6/11

Pumpabakelse
Busgod, liten prinsessbakelse klädd som
pumpa i orange marsipan.
VIKT 300 g
ART 5915 2-pack i kartong

SÄLJS 21/10 – 6/11

Spökbakelse
Spöklik, vit marsipanbakelse med mörka
ögon i lakrits är ruskigt god och söt.
VIKT 300 g
ART 5931 2-pack i kartong

Farsdagtårta
Blå prinsesstårta, fylld med hallonsylt,
vaniljkräm och vispgrädde. Dekorerad
med fin marsipanslips som en hyllning
till pappa.
VIKT 800 g
ART 5724 8 bitar, styckvis i kartong

SÄLJS 7 – 13/11

Farsdagbiskvi
Farsdagbiskvi med chokladsmörkräm och
blåfärgad choklad, toppad med mörkt
chokladsigill.
VIKT 140 g
ART 2928 2-pack i påse
ART 3928 10-pack i kartong

SÄLJS 7 – 13/11

Farsdagstubbe
Blå prinsesstubbe till pappa, fylld med
hallonsylt, vaniljkräm och vispgrädde.
Dagen till ära uppklädd i marsipanslips.
VIKT 600 g
ART 5871 Styckvis i kartong

SÄLJS 7 – 13/11

Dammsugare blå
Klassisk dammsugare i blå marsipan till
pappa på hans dag.
VIKT 130 g
ART 2936 2-pack i påse
ART 3936 20-pack i kartong

7 333192 029362
SÄLJS 21/10 – 6/11

SÄLJS 7 – 13/11

Farsdagbakelse
Många pappors favoritbakelse klädd i blå
marsipan, fylld med hallonsylt, vaniljkräm
och vispgrädde.
VIKT 300 g
ART 5897 2-pack i kartong

SÄLJS 7 – 13/11

Movemberbakelse
I november gör vi en blå ”mustaschbakelse”
för att uppmärksamma forskningen kring
prostatacancer.
VIKT 300 g
ART 5935 2-pack i kartong

7 333192 059352

SÄLJS 4 – 6/11

Spökbiskvi

Gustav Adolf-bakelse

Skrämmande god biskvi med lakritssmör
kräm och frysta hallon, doppad i vit choklad
med spöklik dekor i mörk choklad.
VIKT 120 g
ART 2925 2-pack i påse
ART 3925 10-pack i kartong

Spröd mördegstartalett med äppelkompott, krispigt kanelsocker och vispgrädde.
Toppad med italiensk maräng, flagga och
chokladdekor.
VIKT 240 g
ART 5892 2-pack i kartong

Glöm inte kanelbullens dag den 4 oktober!
Bullarna finns på sid 25 - 26

7 333192 058928
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SÄLJS 17/10– 31/12

SÄLJS 17/10– 31/12

SÄLJS 17/10– 31/12

fri!

Gluten

Lussekatt

Lussekatt fylld

Saftig lussekatt med äkta saffran och russin.
VIKT 60 g
ART 5500 Styckvis i back
ART 5504 40 st styckvis i back
ART 5510 10-pack i påse
ART 5501 80-pack i kartong, fryst T&S

Saftig lussekatt med äkta saffran, fylld
med krämig remons.
VIKT 60 g
ART 5502 Styckvis i back

Glutenfri lussekatt
Saftig, glutenfri lussekatt, fylld med äkta
saffran och russin.
VIKT 60 g
ART 7308 5-pack i påse
ART 7508 10 st 5-pack i kartong, fryst T&S

7 333192 055019
SÄLJS 17/10– 31/12

SÄLJS 17/10– 31/12

Saffranslängd

Saffransknut

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

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

SÄLJS 17/10– 31/12

Storsäljare!

Pepparkaksdeg
Färdig pepparkaksdeg på äkta smör som
ger härligt krispiga pepparkakor.
VIKT 500 g
ART 5990 Styckvis i back

7 333192 059901
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SÄLJS 17/10– 31/12

Saffranssemla
Klassisk semmelbulle med en twist av
saffran. Fylld med rostad mandelfyllning
och fluffig, svensk vispgrädde.
VIKT 260 g
ART 5899 2-pack i kartong

SÄLJS 25/11 – 27/12

SÄLJS 25/11 – 27/12

Jultårta

Julstubbe

Prinsesstårta inslagen som ett lyxigt julpaket i vit marsipan med
juligt rött marsipanband och choklademblem.
VIKT 800 g ART 5722 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1200 g ART 5727 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1800 g ART 5728 20 bitar, styckvis i kartong

SÄLJS 25/11 – 27/12

Julbakelse
Prinsessbakelse med hallonsylt, vanilj
kräm och vispgrädde. Inslagen i vit
marsipan med juligt rött marsipanband.
VIKT 300 g
ART 5895 2-pack i kartong

SÄLJS 17/10 – 31/12

Prinsesstubbe Inslagen som ett lyxigt julpaket i vit marsipan
med juligt rött marsipanband och chokladdekor.
VIKT 600 g
ART 5863 Styckvis i kartong

SÄLJS 25/11 – 31/12

Tomtebiskvi
Söt tomteluva på biskvibotten med
kokossnö och pepparkakskräm, doppad
i rödfärgad choklad.
VIKT 140 g
ART 2927 2-pack i påse
ART 3927 10-pack i kartong

SÄLJS 25/11 – 31/12

7 333192 029317
SÄLJS 17/11– 31/12

Biskvi christmas tree
Julgran på biskvibotten med spritsad
chokladkräm, doppad i grön choklad.
Pyntad med söta julkulor och stjärna.
VIKT 120 g
ART 2949 2-pack i påse

SÄLJS 13/12 – 25/12

Vörtbröd med russin
Vörtbröd med russin på skållad råg.
Kryddat enligt tradition med ingefära,
pomeransskal, kanel och kryddnejlika.
VIKT 600 g
ART 1267 Styckvis i back
ART 2267 1 st i påse
ART 3267 1 st skivat i påse

7 333192 029409

SÄLJS 25/11 – 31/12

Pepparkaka Lucia
Stort, dekorerat pepparkakshjärta till
lussefikat.
VIKT 17,5 g
ART 5996 20-pack i ask

SÄLJS 26 – 31/12

SÄLJS 17/10 – 31/12

Pepparkaka advent
Stort pepparkakshjärta som skapar
adventsämning.
VIKT 17,5 g
ART 5997 20-pack i ask

SÄLJS 26 – 31/12

Nyårstårta

Nyårsbakelse

Festlig, vit prinsesstårta med hallonsylt, vaniljkräm och vispgrädde.
Lyxigt dekorerad med guld och nyårsfackla.
VIKT 800 g ART 5730 8 bitar, styckvis i kartong
VIKT 1200 g ART 5731 12 bitar, styckvis i kartong
VIKT 2000 g ART 5732 20 bitar, styckvis i kartong

7 333192 057303
SÄLJS 26 – 31/12

Doppbulle

Nyårsbiskvi

Dopp-i-grytan bröd bakat på vete och
råg. Traditionsenligt smaksatt med kummin,
fänkål och kardemumma.
VIKT 550 g
ART 2268 1 st i påse

Guldsprayad vit chokladbiskvi på mandel
botten med chokladsmörkräm och choklad
dekor med nyårshälsning.
VIKT 140 g
ART 2939 2-pack i påse

7 333192 022684
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Pepparkaka
Stort, klassisk pepparkakshjärta fin att
dekorera.
VIKT 12 g
ART 5995 165 st i kartong

Snögubbe
Barnsligt god och gullig snögubbe på
biskvibotten med chokladbollsfyllning.
VIKT 200 g
ART 2931 2-pack i påse

SÄLJS 17/10 – 31/12

7 333192 029393

Festlig och lyxig prinsessbakelse i vit
marsipan sprayad med guldglitter och
chokladdekorerad.
VIKT 300 g
ART 5933 2-pack i kartong

7 333192 059338
SÄLJS 26 – 31/12

Nyårsdammsugare
Lyxdammsugare i vit marsipan sprayad
i guld.
VIKT 130 g
ART 2935 2-pack i påse

7 333192 029355
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Kallskänk

Lycka för oss är ett gott bröd. I vår kallskänk gör vi
smörgåsar på nybakade bröd med klassiska pålägg att njuta
när som helst på dagen. Naturligtvis har vi också enkla
sallader och kalasgoda smörgåstårtor i olika storlekar
och smaker. Vill du göra dina egna? Köp de fantastiska
bottnarna av oss.

Kuvert kalkon surdeg

Kuvert kalkon grov

Kuvert leverpastej surdeg

Kuvertbröd vetesurdeg med kalkon, krispsallad, gurka och röd paprika.
VIKT 120 g
ART 7014 Styckvis i back

Grovt kuvertbröd med kalkon, krispsallad,
gurka och röd paprika.
VIKT 120 g
ART 7017 Styckvis i back

Kuvertbröd vetesurdeg med leverpastej,
smörgåsgurka, krispsallad och röd paprika.
VIKT 120 g
ART 7018 Styckvis i back

7 333192 070142

7 333192 070173

7 333192 070180

!
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Ost- och skinkfranska
Storsäljare med krispsallad, skivad ost,
rökt skinka, gurka och röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7000 Styckvis i back

7 333192 070005

Smörgås vegan
Hel fralla med hummus, falafel, krispsallad,
gurka och röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7066 Styckvis i back

7 333192 070661

Ostsmörgås utan glutan

Kuvert leverpastej grov

Ostfranska halv

Danskt bröd utan gluten med goudaost,
krispsallad, gurka och röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7067 Styckvis i back

Grovt kuvertbröd med leverpastej, smörgåsgurka, krispsallad och röd paprika.
VIKT 120 g
ART 7019 Styckvis i back

Halv fralla med krispsallad, en skiva ost,
gurka och paprika.
VIKT 70 g
ART 7004 Styckvis i back

7 333192 070678

7 333192 070197

7 333192 070043

Skinkfranska dubbel
Hel frasfranska med krispsallad, rökt skinka,
gurka och röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7003 Styckvis i back

7 333192 070036

!
gluten
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Kalkon och ostsmörgås
utan gluten
Danskt bröd utan gluten med kalkon, gouda-
ost, krispsallad, gurka och röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7084 Styckvis i back

7 333192 070845

Kalkon- och ostfranska
Hel fralla med krispsallad, skivad ost,
kalkonbröst, gurka och röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7001 Styckvis i back

7 333192 070012
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Skinkfranska halv
Halv fralla med krispsallad, rökt skinka,
gurka och röd paprika.
VIKT 70 g
ART 7002 Styckvis i back

7 333192 070029

Ostfranska dubbel

Dansk smörgås ost

Hel fralla med krispsallad, två skivor ost,
gurka och röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7005 Styckvis i back

Dubbla skivor danskt rågbröd med krispsallad, ost, gurka och röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7006 Styckvis i back

7 333192 070050

7 333192 070067
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Dansk smörgås ost
och skinka
Dubbla skivor danskt rågbröd med
krispsallad, ost, rökt skinka, gurka och
röd paprika.
VIKT 140 g
ART 7016 Styckvis i back

7 333192 070166

Salami och brie dubbel
Smakrik fralla med krispsallad, salami,
brieost, tomater, soltorkade tomater och
röd paprika.
VIKT 150 g
ART 7007 Styckvis i back

7 333192 070074

Baguette ost och skinka
Klassisk baguette med krispsallad, två skivor
ost, rökt skinka, gurka och röd paprika.
VIKT 230 g
ART 7021 Styckvis i back

7 333192 070210

Delikatesslandgång
Landgångsbröd med skinka, goudaost,
salami, brie, mozzarella, gravad lax, räkor,
ägg, majonnäs, krispsallad, gurka, tomat,
röd paprika och citron.
VIKT 350 g
ART 7015 Styckvis i back

7 333192 070159

Baguette potatissallad
och rostbiff
Biffig baguette med rostbiff, krämig potatissallad, krispsallad, gurka och tomat.
VIKT 350 g
ART 7022 Styckvis i back

7 333192 070227

Räksmörgås på rågkaka
Lyxig räksmörgås med krispsallad, räkor,
majonnäs, äkta ägg, röd paprika.
VIKT 330 g
ART 7010 Styckvis i back

7 333192 070104

Baguette
kycklingröra
Klassisk baguette med vår egen curryröra
på svensk, marinerad kyckling som vi grillar
samt krispallad, gurka och tomat.
VIKT 320 g
ART 7020 Styckvis i back

7 333192 070203

Köttbulle på rågkaka
Favoritsmörgås med krispsallad, köttbullar,
krämig rödbetssallad, röd paprika, tomat
och gurka.
VIKT 330 g
ART 7011 Styckvis i back

7 333192 070111

Wraps kyckling
Wrapbröd med krispig isbergssallad,
paprika, majskorn, rucola, rödlök och
kycklingbröstfilé.
VIKT 320 g
ART 7070 Styckvis i back

7 333192 070708
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Räksallad

Ost- och skinksallad

Lyxig räksallad med handskalade
räkor, krispig isbergssallad, äkta
ägg, tomat, gurka och röd paprika.
VIKT 400 g
ART 7031 Styckvis i back

Favoritsallad med goudaost, rökt
skinka, krispig isbergssallad,
tomat, gurka, paprika. Rhode
islandsås i burk ingår.
VIKT 400 g
ART 7032 Styckvis i back

7 333192 070319

Grekisk pastasallad
Grymt god, grekisk sallad med
fetaost, pasta penne, krispig
isbergssallad, oliver, rödlök
och tomat.
VIKT 400 g
ART 7033 Styckvis i back

7 333192 070326

7 333192 070333

Kycklingsallad

Smörgåstårta vegetarisk

Matig sallad med kycklingbröstfilé, bulgur, krispig isbergssallad,
fetaost, tomat, gurka, aubergine
och röd paprika.
VIKT 400 g
ART 7030 Styckvis i back

Vegetarisk smörgåsttårta med goudaost,
brieost, sallad och färska grönsaker.
VIKT 2200 g
ART 7063 10 bitar, styckvis i back

7 333192 070302

7 333192 070630

Räkstubbe

Förstklassig räkstubbe med krämig skagen
röra, crabsticks och dill runt om. Toppad
med krispsallad, tomat, ägg, handskalade
räkor och citron.
VIKT 750 g
ART 7071 Styckvis i kartong

Laxstubbe
Förstklassig laxstubbe med krämig skagenröra, gravad lax, räkor och dill runt om.
Toppad med gravad lax, krispsallad, tomat,
ägg, handskalade räkor och citron.
VIKT 750 g
ART 7073 Styckvis i kartong

* Smörgåstårtor
15 och 20-bitar
är rektangulära.

Smörgåstårta lax och räkor

Smörgåstårta ost och skinka

Lyxig smörgåstårta med lax, handskalade räkor, sallad och
färska grönsaker.
VIKT 2200 g ART 7051 10 bitar, styckvis i back
VIKT 3300 g ART 7052 15 bitar*, styckvis i back
VIKT 4400 g ART 7053 20 bitar*, styckvis i back

Kalasgod smörgåstårta med ost, skinka, sallad och färska grönsaker.
VIKT 2200 g ART 7057 10 bitar, styckvis i back
VIKT 3300 g ART 7058 15 bitar*, styckvis i back
VIKT 4400 g ART 7059 20 bitar*, styckvis i back

Smörgåstårta räkor och skinka

Smörgåstårta rostbiff och skinka

Festlig smörgåsttårta med räkor, skinka, sallad och färska grönsaker.
VIKT 2200 g ART 7060 10 bitar, styckvis i back
VIKT 3300 g ART 7061 15 bitar*, styckvis i back
VIKT 4400 g ART 7062 20 bitar*, styckvis i back

Festfin smörgåsttårta med rostbiff, skinka, sallad och färska grönsaker.
VIKT 2200 g ART 7054 10 bitar, styckvis i back
VIKT 3300 g ART 7055 15 bitar*, styckvis i back
VIKT 4400 g ART 7056 20 bitar*, styckvis i back

Räkbakelse

Krämig smörgåsbakelse med skagenröra,
crabsticks och dill runt om. Toppad med
krispsallad, ägg, handskalade räkor
och citron.
VIKT 275 g
ART 7072 Styckvis i kartong

Laxbakelse
Krämig smörgåsbakelse med skagenröra,
gravad lax, räkor och dill runt om. Toppad
med gravad lax krispsallad, tomat, ägg,
handskalade räkor och citron.
VIKT 275 g
ART 7074 Styckvis i back

Smörgåstårtbotten
Tre skivor vitt, luftigt bröd anpassat för att suga åt sig lagom med
vätska för att göra perfekt saftiga smörgåstårtor.
STRL 15 cm i diameter ART 3222 styckvis i back
STRL 18 cm i diameter ART 3225 styckvis i back
STRL 20 cm i diameter ART 3223 styckvis i back
STRL 26 cm i diameter ART 3224 styckvis i back

Smörgåstårtbotten halv kapsel
Vitt, luftigt bröd anpassat för att suga åt sig lagom med vätska för att
göra perfekt, saftiga smörgåstårtastubbar och räkbakelser.
STRL 22,5 x 60 cm
ART 3226 styckvis i back

7 333192 070548
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Oh My Good

sk!
Vegan

Bake My Day vill skapa glädje för alla
som vill äta bra. Gillar du bowls och
matiga, fräscha smörgåsar kommer
du att älska vårt premiumkoncept,
fyllt med fina råvaror och roliga
såser, förpackade på ett nytt och
smart sätt. Vår färdigmat
uppdateras alltid med
spännande smaker från
världens alla hörn.
It’s so delicious!

Lax deluxe
Njut av Asiens klassiska smaker miso, soja
och sesam, i en nudelsallad med gravad
lax och lättsyrade bönor.
VIKT 460 g
ART 7044 Styckvis i back

Caesar bowl
Det är såsen som gör det i vår fräscha,
matiga bowl med grillad kyckling, bacon,
parmesanost, sallad och caesardressing.
VIKT 300 g
ART 7047 Styckvis i back

Pulled vegan beef bowl
En smaksensation med coleslaw, tomatsalsa, bbq-sås och siracha, i sällskap med
pulled beef vego och bön- och quinoasallad.
VIKT 460 g
ART 7046 Styckvis i back

7 333192 070463

sk!
Vegan

sk!
Vegan

Spicy falafel
Vegansk smaksymfoni med toner av
Mellanöstern, krispig falafel med mynta
kryddad bulgur, kikärtor, granatäpple
och sriracha.
VIKT 460 g
ART 7045 Styckvis i back

Veganoff
Smakrik korvstroganoff på bästa vegovis i
en krämig tomat- och gräddsås godare än
orginalet! Enjoy!
VIKT 450 g
ART 7049 Styckvis i back

sk!
Vegan

Veggobullar med
mos & gräddsås
En svensk klassiker på veganskt vis med
veggobullar i en krämig gräddsås, med
riktigt potatismos och rårörda lingon.
Smaklig måltid!
VIKT 450 g
ART 7050 Styckvis i back

k!

s
Vegan

Biff sous-vide
Biffigt gott med ört- och vitlöksmarinerat
sous-vide-nötkött, risonisallad, zucchinitartar och apelsindressing.
VIKT 460 g
ART 7040 Styckvis i back

Smoky chicken

Shrimp fusion

Boeuf veguignon

En härligt rökig bowl med möra skivor av
sous-vide unghöna, chipotlekryddat matvete, majs- och cheddarsalsa och dressing.
VIKT 460 g
ART 7042 Styckvis i back

En fusion av Spanien och västkusten, med
paellakryddade gryn, räkor, grönsaker och
en krämig ört- och vitlöksdressing.
VIKT 460 g
ART 7043 Styckvis i back

Fransk klassiker i mustig vegoversion med
champinjoner, syltlök, alkofritt rödvin,
timjan och rosmarin. Bon appetit!
VIKT 450 g
ART 7048 Styckvis i back

Räk ’n roll
Färsk briochebaguette med handskalade
västkusträkor, hummerdressing, sallad,
citronpärlor och dill.
VIKT 190 g
ART 7023 Styckvis i back

7 333192 070234
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Caesar heaven
Macka eller caesarsallad? Här får du allt i
ett – en briochebaguette fylld med grillad
kyckling, bacon, parmesan och caesardressing.
VIKT 190 g
ART 7029 Styckvis i back

Handgjorda glutenfria bröd och bakverk.
Bakade på naturliga råvaror.

Alltid gott
och glutenfritt
Som flera av er kanske redan vet, så ingår det glutenfria bageriet
FriendsOfAdam numera i Bake My Day-familjen. Och det är vi mycket
glada för. Nu bakas allt bröd av FriendsOfAdam i vårt glutenfria
bageri i Huddinge, söder om Stockholm.
Vi bakar allt från grunden och strävar efter att så hög andel av
råvarorna som möjligt ska vara naturligt glutenfria. Vi säger blankt
nej till palmolja och onödiga tillsatser. Vårt frysta sortiment är
glutenfritt, allergi -och veganvänligt med fokus på bra råvaror.
FriendsOfAdam föddes när grundaren Karin Mobergs familj fick veta
att sonen Adam var glutenintolerant. För att slippa butikernas
glutenfria bröd, som enligt Adam smakade tapetklister och som för
Karin innehöll för många tillsatser, började de själva provbaka
glutenfritt. Resten är en fin historia.
Vi fortsätter att baka FriendsOfAdam med nyfikenhet och hantverkskänsla. Den stora skillnaden är att vi nu har ett komplett
glutenfritt sortiment med frysta produkter som vi kan distribuera
till kunder runt om i Sverige.
Bröd utan vete eller gluten ska vara enkelt att få tag på.
Ingen ska behöva vara utan ett gott bröd!

” Vi fortsätter att erbjuda FriendsOfAdams
fantastiska glutenfria produkter, och utvecklar
sortimentet så att fler kan få njuta av goda,
glutenfria bröd och bakverk varje dag.”
Erik Hallström, bagerichef för FriendsOfAdam
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VISSTE DU
ATT …
Vi använder psylliumhusk i många av
våra glutenfria bröd.
Det suger upp
vätska och binder
samman degen som
gluten gör.
Psyllium är mycket
fiberrikt och tack
vare det höga
fiberinnehållet blir
brödet saftigare,
mindre smuligt och
får längre hållbarhet.
Dessutom blir det
hälsosamt och snällt
mot magen.
Det kan knappast
bli bättre.

GROV FRALLA

Vegan

FIBERBRÖD

Utan vete

DANSKT
SURDEGSBRÖD

Mjölkfri

LJUST SURDEGSBRÖD
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100 % äkta
råvaror
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GLUTENFRITT

Osötat!

— MATBRÖD —
Alla ska kunna njuta av ett gott bröd. Därför strävar vi efter att våra
glutenfria bröd ska vara bakade på naturliga råvaror och utan tillsatser
så långt det går. Helst bakar vi med frön, durramjöl, teff- och bovetemjöl,
och ibland skippar vi mjölken. Då blir bröden också veganvänliga.

LJUST SURDEGSBRÖD

Ett surdegsbröd på teffmjöl som ger
en härlig, smulfri konsistens.
VIKT 450 g ART 7541 6 st i kartong
Glutenfri Vetefri Mjölkfri
Äggfri Fri från soja Vegan

DANSKT BRÖD

Robust, smakrikt och långjäst. Vårt
danska bröd med frön är precis lika
gott utan gluten.
VIKT 500 g ART 7521 10 st i kartong
Glutenfri Mjölkfri Äggfri
Fri från soja Vegan

GROVLIMPA

Ett grövre bröd bakat utan gluten, med
mycket smak och karaktär från massor
av goda fröer samt cottage cheese.
VIKT 500 g ART 7501 10 st i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

!

Utan jäst

SURDEGSBRÖD

Glutenfritt, gott, saftigt och
smakrikt. Ett surdegsbröd
bakat på rissurdeg och frön.
VIKT 500 g
ART 7511 10 st i kartong
Glutenfri Äggfri
Fri från soja

FIBERBRÖD

Vårt mest fiberrika bröd bakat på
bovetemjöl är fyllt med linfrön,
pumpa- och solroskärnor.
VIKT 500 g ART 7543 6 st i kartong
Glutenfri Vetefri
Fri från soja

Mjölkfri

Matbröd

FRUKT - OCH NÖTBRÖD

Ett älskat, lite lyxigare bröd på
bovete- mjöl med aprikoser, fikon
och hasselnötter.
VIKT 500 g ART 7546 6 st i kartong

MOROTSLIMPA

Morotslimpa med massor av goda
frön och rivna morötter.
VIKT 500 g ART 7514 10 st i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

Glutenfri Vetefri Mjölkfri
Äggfri Fri från soja Vegan

Portionsbröd
re!

Storsälja

FORMFRANSKA

Vår formfranska med vallmofrön är en
klassiker. Den är dessutom supergod
att rosta.
VIKT 450 g ART 7500 10 st i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

DANSKT SURDEGSBRÖD

Ett grovt bröd bakat på durramjöl
och kryddat med spiskummin.
VIKT 500 g ART 7540 6 st i kartong
Glutenfri Vetefri Mjölkfri
Äggfri Fri från soja Vegan
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re!

Storsälja

SOLROSLIMPA

Ljust och luftigt med rikligt av solroskärnor för en härligt nötig smak.
VIKT 500 g ART 7513 10 st i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

LINGONBRÖD

Saftigt och gott sirapsbröd med smak
av lingon.
VIKT 500 g ART 7517 10 st i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

GROV FRALLA

Vår grova och populära fralla på durramjöl är fullproppad med nyttiga frön.
VIKT 460 g
ART 7550 6 st 4-pack i kartong
Glutenfri Vetefri Mjölkfri
Äggfri Fri från soja Vegan
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TEKAKA

En klassisk, rund och naggad tekaka.
Perfekt till goda glutenfria räkmackor.
VIKT 350 g
ART 7503 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

GLUTENFRITT

— TILL FIKAT —
HAMBURGERBRÖD

Gott, glutenfritt hamburgerbröd
precis så saftigt som alla vill ha det.
VIKT 350 g
ART 7510 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

HALVBAGUETTE

Ljus och luftig halvbaguette, toppen
till lunchsmörgåsar.
VIKT 300 g
ART 7520 10 st 2-pack i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

KORVBRÖD

BAGUETTE MINI

Ett klassiskt och luftigt korvbröd.
Perfekt till take away.
VIKT 250 g
ART 7509 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri

Äggfri

En rustik minibaguette med smak av
anis och fänkål.
VIKT 360 g
ART 7553 6 st 4-pack i kartong

Fri från soja

LINFRÖBULLE

En grövre fralla med knapriga linfrön
och solroskärnor.
VIKT 350 g
ART 7507 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri

Äggfri

Fri från soja

Glutenfri Vetefri
Fri från soja

Våra glutenfria godsaker är lika oemotståndliga som originalen. Och har
man en gång smakat är man fast. Den ljuvliga smörsmaken finns där tack
vare det laktosfria smöret, och äggen kommer från frigående höns.
Bullarna är saftiga, muffinsen krämiga och de vetefria kakorna spröda.
Allt är dessutom bakat för hand.

Mjölkfri

FRUKOSTBRÖD

Ett runt portionsbröd bakat med
sockerbetsfiber, kryddat med anis
och fänkål.
VIKT 350 g
ART 7504 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri Vetefri Mjölkfri
Äggfri Fri från soja

PUMPARUTA

Rostade pumpa- och solroskärnor
ger brödet både smak och karaktär.
VIKT 350 g
ART 7516 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri Vetefri Mjölkfri
Äggfri Fri från soja

ROSENBRÖD

Ljus frukostfralla bakad med cottage
cheese. Toppad med knapriga vallmofrön.
VIKT 300 g
ART 7502 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri Vetefri
Fri från soja

Mjölkfri
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Äggfri

KUVERTBRÖD

Ett rustikt och saftigt bröd på bovetemjöl med härlig smak av citron.
VIKT 250 g
ART 7549 6 st 5-pack i kartong
Glutenfri Vetefri
Fri från soja

Mjölkfri
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Fikabröd

VISSTE DU ATT …

Stor
sälja

re!

KANELBULLE

Saftig, omtyckt klassiker med kanelfyllning, toppad med pärlsocker.
VIKT 300 g
ART 7506 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri

Mjölkfri

RIMBOBULLE

Klassisk bulle med god vaniljfyllning,
toppad med pärlsocker.
VIKT 300 g
ART 7505 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri

Mjölkfri

Vi bakar glutenfria fikabröd både med och utan
vetestärkelse för att alla
ska få chansen att njuta av
något gott. Nu när vi har
favoriterna kommer vår
bakglädje snabbt ta oss
vidare för att utveckla ännu
fler glutenfria bakverk.

BROWNIEMUFFINS

Härligt kladdig muffins bakad med
belgisk choklad och laktosfritt smör.
VIKT 120 g
ART 7554 10 st 4-pack i kartong
Glutenfri

Vetefri

Laktosfri

Så håll ögonen öppna för
goda nyheter.

PSST, MISSA INTE
VÅR NYA FRYS!

ÄPPLE- OCH KANELMUFFINS

Saftig muffins med god smak av äpple
och kanel.
VIKT 480 g
ART 7518 8 st 6-pack i kartong
Glutenfri

Mjölkfri

Fri från soja

BLÅBÄRSMUFFINS

Saftig muffins med smak av blåbär,
toppad med pärlsocker.
VIKT 480 g
ART 7519 8 st 6-pack i kartong
Glutenfri

Mjölkfri

Fri från soja

Vi hjälper er att exponera
våra produkter på bästa sätt.
Om ni vill satsa på att synas
med oss lånar vi naturligtvis
ut vår fina frys.
Kontakta gärna din säljare
så får du veta mer.

CHOCOLATE CHIP COOKIE

Supergod och spröd klassiker bakad
på mörk choklad och laktosfritt smör.
VIKT 150 g
ART 7556 10 st frp i kartong
Glutenfri

Vetefri

Laktosfri

Expo NV 500 frys:
Bredd 668 mm
Djup 765 mm
Höjd 1990 mm

Glutenfritt i säsong

KARDEMUMMAKAKA

Lyxig kaka bakad på mandelmjöl och
laktosfritt smör, med härlig smak av
kardemumma.
VIKT 150 g ART 7557 10 st frp i kartong
Glutenfri Vetefri
Fri från soja

Laktosfri

TÅRTBOTTEN

En luftig tårtbotten som gör det
enkelt att få till den perfekta tårtan.
VIKT 250 g
ART 7522 10 bitar, 8 st i kartong
Glutenfri

Fri från soja
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SEMMELBULLE

Mjuk, luftig och nätt semmelbulle,
med god smak av kardemumma.
VIKT 350 g
ART 7512 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri

Laktosfri

LUSSEKATT

Handrullad, saftig lussekatt med äkta
saffran och utan mjölk.
VIKT 300 g
ART 7508 10 st 5-pack i kartong
Glutenfri

Mjölkfri

PEPPARKAKA

Grymt god pepparkaka bakad på
laktosfritt smör, kryddad med kanel,
ingefära och nejlika.
VIKT 150 g ART 7562 10 st frp i kartong
Glutenfri Vetefri
Fri från soja
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Laktosfri

VÖRTBRÖD

Vårt vörtbröd med smak av russin,
kanel, nejlika och ingefära tackar
ingen nej till.
VIKT 500 g ART 7547 6 st i kartong
Glutenfri Vetefri Äggfri
Mjölkfri Fri från soja Vegan

2022

Vårt säljteam

SUZANNA WALLIN
KAM Dagligvaruhandel
Säljare Dagligvaruhandel
+46 704 26 09 77
suzanna.wallin@bakemyday.se

MARCUS ÅSBERG
KAM Online & Appar
Säljare Dagligvaruhandel
+46 704 26 15 39
marcus.asberg@bakemyday.se

MARIA WELIN
CSR & Sponsringsansvarig
Säljare Dagligvaruhandel
+46 705 70 72 30
maria.welin@bakemyday.se

ANDREAS HULT
Inköpare butiksmaterial
Säljare Dagligvaruhandel
+46 704 26 03 87
andreas.hult@bakemyday.se

Bromma
Ekerö
Enskede
Danderyd
Lidingö
Kista
Nacka

Bro
Bålsta
Enköping
Hedemora
Hässelby
Järfälla
Kungsängen
Köping

Bagarmossen
Johanneshov
Nynäshamn
Skarpnäck
Stockholm
Tungelsta
Tyresö

Eskilstuna
Gnesta
Huddinge
Katrineholm
Norrköping
Nyköping
Strängnäs

Solna
Sundbyberg
Täby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Åkersberga

Märsta
Norrtälje
Sollentuna
Uppsala
Väsby
Västerås
Örebro

VELJKO IVANOVIC
Säljare Hotell, Restaurang,
Café, Konferens
+ 46 725 75 78 05
veljko.ivanovic@bakemyday.se

JONAS NORBERG
Säljare Hotell, Restaurang,
Café, Konferens
+ 46 737 76 24 73
jonas.norberg@bakemyday.se

Bålsta
Enköping
Hedemora
Järfälla
Köping
Norrtälje
Sollentuna

Eskilstuna
Haninge
Huddinge
Katrineholm
Nacka
Norrköping
Nyköping

Solna
Stockholm
Täby
Uppsala
Vallentuna
Väsby
Västerås

Västerhaninge
Årsta
Ösmo

ERIK HALLSTRÖM
Offentlig verksamhet
Glutenfritt
+46 722 11 11 72
erik.hallstrom@bakemyday.se

Södertälje
Trosa

MARIA VARLI
Kvalitetsansvarig
010-199 71 71
maria.varli@bakemyday.se

Nynäshamn
Stockholm
Strängnäs
Södertälje
Tyresö
Värmdö
Årsta

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 – 15.00.
Besök också gärna vår webbsida www.bakemyday.se för mer information och inspiration.
Bake My Day AB Sjödalsvägen 52, 141 46 Huddinge. Telefon växel 010-199 71 71.

