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Glutenfri

- en smags- og spiseoplevelse
jeg genkender, fra dengang jeg
spiste brød med gluten”

· BRØD & KAGER ·

Pernille H. Petersen, cøliaker siden 2009,
ejer af bloggen glutenfrimagi.dk

Man bliver sulten! Sådan lyder det fra Pernille H. Petersen på 27 år,
når hun fortæller om sin oplevelse med vores glutenfri sortiment.
På Pernilles blog, Glutenfri Magi, med 11.000 besøg om
måneden, deler hun gavmildt ud af sine personlige erfaringer. Hun har været på glutenfri kost, siden hun i 2009 fik
konstateret cøliaki. Hun er drevet af passionen om at skabe
et glutenfrit liv, som ikke smager af afsavn, og elsker i øvrigt
brød med sprød skorpe, godt med kerner og bid i.
Pernille har smagt på det nye glutenfri sortiment og udtaler:

”Der breder sig en lækker duft af bageri i huset, når brødet
lunes. Jeg er imponeret over, at skorpen bliver sprød, uden
den bliver tør, eller krummen sej. Sandwichbrødet smager
bare lige, som man husker, at sandwichbrød skal smage.
Det er lækkert, luftigt og ser nærende ud.
Meget glutenfrit brød er kridhvidt og ser
ikke særligt appetitligt ud – det her ligner
også alt det, alle andre spiser.” Læs mere her:

*

Bliv inspireret på schulstadbakerysolutions.dk

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

ha ndplukket
fra de bedste
bagerier i europa
o

KØKKEN

TIP

Grove grøntsager
25-35 g fibre om dagen
lyder det officielle kostråd.
Server glutenfrit brød med
velsmagende, fiberrige fødevarer, f.eks. grove grøntsager,
der er ekstra rige på fibre.
Se mere her.

*

I mere end 130 år har vi udviklet og bagt kvalitetsbrød. Vi ved,
hvordan godt brød skal smage. Glutenfrit brød er vanskeligt at
bage - det bliver let tørt, det smuldrer og er ofte smagsløst. Det har
vi gjort op med. Schulstad Bakery Solutions glutenfri sortiment er
det bedste af det bedste i så høj kvalitet, at det matcher traditionelle
brød med gluten.
Kun de dygtigste kan løfte den nødvendige kvalitet og hygiejne omkring glutenfri brød og kager, derfor er sortimentet nøje håndplukket ved førende glutenfri bagerier i Europa.
Brød uden gluten efterspørges i stigende grad - også af personer der
ikke er diagnosticeret med gluten-intolerans/cøliaki. Med det nye
sortiment kan det moderne køkken være på forkant og give gæsterne
en både god og tryg spiseoplevelse – så styrk din forretning med et
lækkert, glutenfrit udvalg.
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Kilde for alle markedstal: Opeepl, marts 2016, 500 respondenter.

struktur

Gluten kan tage en stor del af æren for, at dej er
elastisk, at brød hæver, og at det efter bagning
holder sin form og struktur i krumme og skorpe.
Gluten i mel er protein, der ikke i sig selv har en hovedrolle rent ernæringsmæssigt. Derimod betyder det noget, når man vælger glutenfrit brød frem
for fuldkornsbrød og rugbrød med gluten, fordi netop rug- og hvedemel
er gode kilder til B-vitaminer, E-vitamin, calcium og jern. Glutenfrit brød
er ofte baseret på f.eks. majs- og rismel/-stivelse og har derfor sjældent det
samme næringsindhold som almindeligt rugbrød, franskbrød, pasta og
lignende. Derfor bør det glutenfri måltid blandt andet indeholde godt med
fiberrige grøntsager.

* Se mere på schulstadbakerysolutions.dk eller scan koden.
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Der er dem, der vælger glutenfrit som en livsstil. Og dem der ikke
kan tåle gluten.
Omkring 2% tåler ikke gluten på grund af
gluten-intolerans/cøliaki og er på livslang diæt
uden gluten. At fravælge gluten kan også være
et bevidst valg af livsstil. Mange i denne kategori, der udgør ca. 15% af landets befolkning,
oplever større velvære ved at leve mere eller
mindre glutenfrit.

KØKKEN

TIP

Tjek altid deklarationen
på færdige dressinger.
Overraskende mange indeholder gluten. Eller lav selv
friske, nemme dressinger.
Scan koden og find mere
inspiration.

I begge grupper, der vokser år for år, oplever
man, at det kan være vanskeligt at få godt brød
og gode kager uden gluten, når man er ude at
spise.
Nogle glutenallergikere er ekstremt følsomme,
andre reagerer ikke så voldsomt over for ’forurening’ fra gluten. Der er store gradsforskelle,
og det ved den enkelte bedst selv. Så tag en
åben snak med gæsten, inden du laver maden.
Vores produkter er mærket ”glutenfri” og indeholder, i henhold til EU-reglerne, mindre end
20 mg gluten pr. kilo.

free from

17% af os spiser glutenfrit

Glutenfri indkøb
Vores glutenfri produkter tager afsæt i dagligdagens udfordringer i moderne, travle køkkener. En del glutenfri brød er ofte
gaspakkede, det er vores ikke. Straks brødene er bagt, fryses de –
både for at undgå konserveringsmidler og for at bevare friskhed,
smag og en saftig konsistens, til de bliver optøet.
Sørg for at indkøbe et basissortiment af glutenfri produkter/
råvarer, så du altid kan servicere gæsterne. Mange fødevarer er
naturligt fri for gluten f.eks. fersk kød samt grøntsager, frugt og
mælkeprodukter.
Selv mikroskopisk melstøv kan ’forurene’ glutenfri råvarer og
gøre dem uegnede for personer med gluten-intolerans/cøliakere.
For almindelige brødudsalg og bagere er det vanskeligt at håndtere, derfor er en god grundregel at købe brød, som er singlepakket og sælges med varedeklaration.

Se vores lynguide til glutenfri indkøb her.

*

HANDTERING
o

*

- og høj hygiejne
Hold altid glutenfrit væk fra glutenholdigt.
Vejen til succes med glutenfri på menukortet
går hånd i hånd med simple forholdsregler
i køkkenet.
Hav klare retningslinjer om at rengøre overflader og køkkengrej,
sæt fokus på at hænder og tøj er fri for melstøv, brug bagepapir
på bagepladen og sørg for særskilte grydelapper, viskestykker
m.m. Brug altid ny olie, vand, friture til glutenfri madlavning
og brug nyudpakket smør til brødet. Den færdige mad skal være
tildækket indtil servering.
En god idé kan være at ophænge reglerne et centralt sted i køkkenet, så de er kendt af alle.

Nye EU-regler
Glutenfri brød og kager fra Schulstad Bakery Solutions er
”Glutenfri - egnet til personer med gluten-intolerans” og lever
dermed op til de nyeste EU-regler for mærkning pr. 20. juli 2016.
Desuden beskytter singlepakning mod kontaminering – det
vil sige mod ’forurening’ af gluten, idet du kan åbne kassen og
tage et brød ad gangen uden at komme i kontakt med de øvrige
produkter, hvilket også minimerer spild.
Scan koden til ’Forstå cøliaki på 1 minut’,
her finder du også EU-regler om glutenfri.
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* Se mere på schulstadbakerysolutions.dk eller scan koden.

*

FAKTA

Der er to grunde
til at leve
glutenfrit

2%
Cøliaki

15%
Livsstil
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Glutenfri burgerbolle

Glutenfri

HUSK:

Varenr.: 1201075

Brug bagepapir,
hvis brødene bages
på samme plade som
almindelige brød
med gluten.

Frost

Optøning

Klargøring

Hævning

Bagning

Pyntning

Vægt pr. stk.: ca. 100 g
Stk. pr. krt.: 20 stk.
Krt. pr. palle: 48 krt.

Et bredt sortiment,
der dækker kundernes
efterspørgsel

Glutenfrit flerkornsrundstykke
Varenr.: 40650010

Flertallet af de personer, der lever glutenfrit, oplever, at det er svært at få glutenfri
brød og kager, når de spiser ude.
Det kan du være med til at lave om på. Med velsmagende brød
fra vores sortiment vil det være muligt at dække alle de serveringer, du har i løbet af dagen, så den glutenfri gæst nu kan få
samme valgmuligheder som de øvrige gæster.

Karton EAN..............................5701014062705
Holdbarhed............................................ 12 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.
Frost

Optøning

Bagning

Klargøring

Pyntning

Vægt pr. stk.: ca. 60 g
Stk. pr. krt.: 36 stk.
Krt. pr. palle: 48 krt.

Varenr.: 40280010

Ingredienser: Vand, majsstivelse, rismel,
sojaprotein, fortykningsmiddel (E415, E464),
sukker, psylliumfrø, gær, salt, surhedsregulerende
middel (E262, E270), druesukker, linser,
sukkersirup, druekoncentrat, gærekstrakt.
Kan indeholde spor af æg, mælk, sesamfrø,
valnødder, hasselnødder og mandler.

Glutenfrit sandwichstykke
Varenr.: 332105

Håndtering: Produktet er klar til brug efter
optøning. Fjern folien og bag max 5 min. ved
190°C i varmluftsovn, hvis der ønskes en sprød
skorpe.

Optøning

Klargøring

Hævning

Bagning

Pyntning

Vægt pr. stk.: ca. 60 g
Stk. pr. krt.: 36 stk.
Krt. pr. palle: 48 krt.
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Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi .....................................815 kJ (193 kcal)
Fedt ........................................................... 2,4 g
heraf mættede fedtsyrer .............................. 0,3 g
Kulhydrat ................................................... 35 g
heraf sukkerarter ........................................ 2,6 g
Kostfibre ................................................... 4,7 g
Protein ....................................................... 5,5 g
Salt ............................................................ 1,1 g

Varenr.: 1104005

Ingredienser: Vand, majsstivelse, tapiokastivelse, solsikkekerner, rismel, fuldkornsrismel, tørret
rissurdej (rismel, surdejskultur), hørfrø, rapsolie,
melasse, fortykningsmiddel (E464 og E412), gær,
salt, psylliumfrø, laktosefri mælkepulver,
æblefibre, kartoffelfibre, fruktose, karamelsirup,
hævemiddel (E450 og E500), emulgator
(vegetabilsk E471).
Kan indeholde spor af sesamfrø.

Optøning

Klargøring

Hævning

Bagning

Pyntning

Vægt pr. stk.: ca. 120 g
Stk. pr. krt.: 30 stk.
Krt. pr. palle: 40 krt.

Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi ...................................1064 kJ (253 kcal)
Fedt ........................................................... 6,7 g
heraf mættede fedtsyrer .............................. 0,9 g
Kulhydrat ................................................... 41 g
heraf sukkerarter ........................................ 2,7 g
Kostfibre ................................................... 5,5 g
Protein ....................................................... 4,4 g
Salt ............................................................ 2,2 g

Håndtering: Produktet er klar til brug efter
optøning. Fjern folien og bag max 5 min. ved
190°C i varmluftsovn, hvis der ønskes en sprød
skorpe.

Karton EAN..............................8715538006449
Holdbarhed............................................ 12 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.

Karton EAN..............................5701014062668
Holdbarhed............................................ 14 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.

Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi ...................................1000 kJ (237 kcal)
Fedt ........................................................... 2,9 g
heraf mættede fedtsyrer .............................. 0,4 g
Kulhydrat ................................................... 43 g
heraf sukkerarter ........................................ 4,2 g
Kostfibre ................................................... 5,8 g
Protein ....................................................... 6,8 g
Salt ............................................................ 1,1 g

Frost

Optøning

Klargøring

Hævning

Bagning

Pyntning

Vægt pr. stk.: ca. 115 g
Stk. pr. krt.: 24 stk.
Krt. pr. palle: 40 krt.

Ingredienser: Æg, chokolade 26% (kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator (E322soja), aroma), smør, sukker.
Kan indeholde spor af sesamfrø, valnødder,
hasselnødder og mandler.

Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi ...................................1074 kJ (255 kcal)
Fedt ........................................................... 5,7 g
heraf mættede fedtsyrer .............................. 1,0 g
Kulhydrat ................................................... 47 g
heraf sukkerarter ........................................ 1,6 g
Kostfibre ................................................... 3,6 g
Protein ....................................................... 2,1 g
Salt ............................................................ 2,1 g

Glutenfri sandkage-muffin
Varenr.: 1104004

Ingredienser: Æg, sukker, solsikkeolie, kartoffelstivelse, vand, modificeret kartoffelstivelse,
kokosfedtstof, vallepulver (mælk), glukosesirup,
emulgator (vegetabilsk E471, E472e, E475, E481),
hævemiddel (E450, E500), salt, aroma, risstivelse,
mælkeprotein, fortykningsmiddel (E415).
Kan indeholde spor af sesamfrø, valnødder,
hasselnødder og mandler.
<b>

Håndtering: Produktet er klar til brug efter
optøning. Optøs ca. 1 time før servering.
Karton EAN..............................8715538006111
Holdbarhed............................................ 18 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.
Frost

Optøning

Klargøring

Hævning

Bagning

Pyntning

Vægt pr. stk.: ca. 70 g
Stk. pr. krt.: 20 stk.
Krt. pr. palle: 72 krt.

Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi ...................................2031 kJ (488 kcal)
Fedt ............................................................ 33 g
heraf mættede fedtsyrer ............................... 21 g
Kulhydrat ................................................... 40 g
heraf sukkerarter ......................................... 40 g
Kostfibre ................................................... 2,7 g
Protein ....................................................... 6,4 g
Salt ............................................................ 0,2 g

Karton EAN..............................8715538005558
Holdbarhed.............................................. 9 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.
Frost

Optøning

Klargøring

Hævning

Bagning

Pyntning

Vægt pr. stk.: ca. 80 g
Stk. pr. krt.: 20 stk.
Krt. pr. palle: 72 krt.

Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi ...................................1809 kJ (433 kcal)
Fedt ............................................................ 26 g
heraf mættede fedtsyrer .............................. 5,3 g
Kulhydrat ................................................... 46 g
heraf sukkerarter ......................................... 26 g
Kostfibre ................................................... 0,1 g
Protein ....................................................... 3,8 g
Salt ............................................................ 1,1 g

PRØV OGSÅ VORES DETAILSORTIMENT
Hatting Glutenfri rundstykker
Varenr.: 80702545

Ingredienser: Majsstivelse, vand, modificeret
tapiokastivelse, fuldkornsrismel, tørret rissurdej,
rapsolie, gær, psyllium, salt, laktosefri mælkepulver, kartoffelfibre, fruktose, fortykningsmiddel (E464, E412), bambusfibre, surdejskultur.
Kan indeholde spor af sesamfrø.

Hatting Glutenfri havrestykker
Varenr.: 80702544

Håndtering: Sæt de frosne brød på en bagerist
og bag dem med varmluft i forvarmet ovn ved
180-190°C i ca. 11-12 min. eller ved 210°C i
12-14 min. i almindelig ovn.

Frost

Optøning

Klargøring

Hævning

Bagning

Pyntning

Vægt pr. stk.: ca. 65 g
Stk. pr. krt.: 6 poser á 4 stk.
Krt. pr. palle: 56 krt.

Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi .....................................994 kJ (235 kcal)
Fedt ........................................................... 2,0 g
heraf mættede fedtsyrer .............................. 0,2 g
Kulhydrat ................................................... 50 g
heraf sukkerarter ........................................ 1,8 g
Kostfibre ................................................... 4,1 g
Protein ....................................................... 2,2 g
Salt ............................................................ 1,4 g

Ingredienser: Havre (mel og flager) 35%,
vand, kartoffelstivelse, rapsolie, sukker,
kartoffelflager, gær, psyllium, salt, fortykningsmiddel (E466, E412), hævemiddel (E450,
E500), majsstivelse, kartoffelfibre, emulgator
(vegetabilsk E471), rismel, surdejskultur.
Kan indeholde spor af sesamfrø.
Håndtering: Sæt de frosne brød på en bagerist
og bag dem med varmluft i forvarmet ovn ved
180-190°C i ca. 11-12 min. eller ved 210°C i
12-14 min. i almindelig ovn.

Karton EAN..............................5701014059361
Holdbarhed............................................ 14 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.

Karton EAN..............................5701014062651
Holdbarhed............................................ 14 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.
Frost

Ingredienser: Vand, majsstivelse, kartoffelstivelse, rismel, tapiokastivelse, rapsolie, tørret
rissurdej (rismel, surdejskultur), gær, psylliumfrø,
salt, sukker, kartoffelfibre, fortykningsmiddel
(E464, E466 og E412), emulgator (vegetabilsk
E471), hævemiddel (E450 og E500), fruktose.
Kan indeholde spor af sesamfrø.

Håndtering: Produktet er klar til brug efter
optøning. Fjern folien og bag max 5 min. ved
190°C i varmluftsovn, hvis der ønskes en sprød
skorpe.

Håndtering: Produktet er klar til brug efter
optøning. Optøs ca. 1 time før servering.

Håndtering: Produktet er klar til brug efter
optøning. Fjern folien og bag max 5 min. ved 190°C
i varmluftsovn, hvis der ønskes en sprød skorpe.

Karton EAN..............................5701014062712
Holdbarhed............................................ 12 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.
Frost

Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi ...................................1005 kJ (240 kcal)
Fedt ........................................................... 8,7 g
heraf mættede fedtsyrer .............................. 1,1 g
Kulhydrat ................................................... 30 g
heraf sukkerarter ........................................ 2,2 g
Kostfibre ................................................... 5,5 g
Protein ....................................................... 7,6 g
Salt .......................................................... 0,40 g

Varenr.: 373021

Glutenfri brownie

Håndtering: Produktet er klar til brug efter
optøning. Fjern folien og bag max 5 min. ved 190°C
i varmluftsovn, hvis der ønskes en sprød skorpe.

Hævning

Glutenfrit lyst rundstykke

Ingredienser: Vand, majsstivelse, rismel,
solsikkekerner 5%, sesamfrø 5%, sojaprotein,
fortykningsmiddel (E415, E464), græskarkerner
1%, hørfrø 1%, sukker, psylliumfrø, gær, birkes
0,5%, salt, surhedsregulerende middel (E262,
E270), druesukker, linser, sukkersirup, gærekstrakt, druekoncentrat.
Kan indeholde spor af æg, mælk, valnødder,
hasselnødder og mandler.

Ingredienser: Vand, majsstivelse, rismel,
sojaprotein, fortykningsmiddel (E415, E464),
sukker, psylliumfrø, gær, salt, surhedsregulerende
middel (E262, E270), linser, druesukker,
sukkersirup, druekoncentrat, gærekstrakt.
Kan indeholde spor af æg, mælk, sesamfrø,
valnødder, hasselnødder og mandler.

Glutenfri pitabrød

Karton EAN..............................5701014059392
Holdbarhed............................................ 14 mdr.
Opbevaring....................Ved -18°C eller koldere.
Må ikke nedfryses igen efter optøning.
Frost

Optøning

Klargøring

Hævning

Bagning

Pyntning

Alle deklarationer er vejledende pr. september 2016. Den oplyste vægt er som solgt tilstand.

Vægt pr. stk.: ca. 80 g
Stk. pr. krt.: 8 poser á 4 stk.
Krt. pr. palle: 56 krt.

Næringsindhold pr. 100 g (bagt):
Energi ...................................1196 kJ (284 kcal)
Fedt ........................................................... 7,7 g
heraf mættede fedtsyrer .............................. 1,3 g
Kulhydrat ................................................... 46 g
heraf sukkerarter ........................................ 4,3 g
Kostfibre ................................................... 5,7 g
Protein ....................................................... 4,9 g
Salt ............................................................ 1,3 g
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