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Nygräddat  
på brödavdelningen

Vi erbjuder olika displaylösningar för bästa exponering i butik! Du kan fylla  

din brödavdelning med nygräddad doft samtidigt som du minimerar svinnet genom  

att plocka fram så mycket som behövs.
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Välkommen till Easybake
Easybake utvecklar, tillverkar och säljer bakeoff produkter till dagligvaruhandel,  

servicehandel och bagerigrossister. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och största delen av vårt sortiment 
tillverkas i vår egen fabrik med ca 90 anställda. Det stora inslaget av manuell arbetskraft istället för 

maskinellt tillverkade produkter är ett led i vår filosofi, och har varit så ända sedan starten 

– tillverka frysta bageriprodukter av absolut högsta kvalitet!
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Vårt 
sortiment

KAFFEBRÖD

BAKA AV
Här hittar vi allt från 

färdiga produkter, förbakade 
till degprodukter där du 
bakar själv och kan sätta 

din egen touch på  
kaffebrödet!

PORTIONSBRÖD
Här finns något för  

alla och håll extra utkik 
efter vårt 

premiumsortiment 
– hög klass 

både till utseende 
och smak!

MATBRÖD
Vackra former med både 
runda bröd och klassiska 

limpor.
Enkla att hantera; bröden 

tinas en kort stund och 
gräddas i ugn.

BAGUETTER
Frasiga baguetter 

i fina former. 
Baguetterna är i 

princip helt klara och de 
flesta tas direkt från frys och 

bakas en kort stund för  
en gyllene yta.

KAFFEBRÖD

TINA & SÄLJ
Ett brett sortiment 

från klassiska 
kaffebröd till det allra 

senaste. Enkelt och snabbt  
– tina direkt från frysen  

och servera!

KONDITORIBITAR
Riktiga klassiker som 

Dammsugare, 
Mazariner, 

och Sarah Bernhardt.
Sälj dem styckvis  

eller i lätthanterliga 
2-pack.

SÄSONG
Bröd och bakverk som 
har en speciell plats i 

våra hjärtan!
Saffranskatter,  

Vörtbröd med mera, och 
högtiderna är 

räddade!

SEMLOR
Baka själv  

eller välj ur vårt breda 
sortiment; klassiker, saffran, 

choklad,  
fusioner, vegan...

Vi har semlor som  
passar alla!

TILLBEHÖR
God exponering för  

goda bröd och bakverk  
med brödvagnar,  
displayställ och 

brödpåsar.
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Matbröd 
i sköna former
Vi har ett brett sortiment av matbröd som tilltalar flera sinnen med sina former och smaker.  
Ett gediget hantverk som ger bröden ett vackert utseende och ur betraktarens ögon upplevs det  
som hembakat. Våra korta baktider bidrar till att ni på ett enkelt sätt får  
en brödavdelning i toppklass.

Art nr 141

Snoddas
Flätad ljus och luftig klassiker med smakfulla  
vallmofrö som topping.

                  
 540 g  |   12 st  |   Tina upp   |   175°  6 min

Art nr 142

Valnötsbröd
Ett bröd bakat på rågmjöl och med    
valnötter som bildar en smakrik harmoni.

     
 500 g  |   12 st  |   Tina upp   |   175°  6 min

Art nr 148

Müslibröd
Rågbröd fylld med russin,  
toppad med veteflingor, lin och solrosfrö.

     
 500 g  |   12 st  |   Tina upp   |   175°  6 min

Art nr 144

Grekiskt Lantbröd
Ljust bröd baserat på vete med smak av Medelhavet.  

     
500 g  |   12 st  |   Tina upp   |   175°  6 min

Art nr 154

Yoghurtbröd 
Stenugnsbakat 
Handgjort stenugnsbakat bröd baserat på surdeg av  
vete- och råg, innehållandes yoghurtkultur vilket ger 
brödet en karaktäristisk smak av syrlighet. 

     
500g  |   12 st  |   Tina upp  |   175°  6min

Art nr 156

Batard
Handgjort stenugnsbakat bröd baserat på surdeg av 
vete med jäsningstid på ca 24 timmar för en tydlig 
och kraftig karaktär. Dekorerat med rågmjöl.

     
500g  |   12 st  |   Tina upp  |   175°  6min

Art nr 155

Lyonbröd 
Handgjord stenugns- 
bakad limpa baserad på surdeg av vete och råg 
med ett mycket tilltalande utseende.

     
450g  |   12 st  |   Tina upp  |   175°  6min

Art nr 157

Boule 
Handgjort  
stenugnsbakat  
bröd baserat på surdeg av  
vete med jäsningstid på 24 timmar.  
Toppad med blåvallmofrö, pumpakärnor och solrosfrö.

     
500g  |   12 st  |   Tina upp  |   175°  6min

MATBRÖD

Art nr 153

Pyreneé Grande
Äntligen vår bästa fralla i en stor variant. Handgjort stenugnsbakat bröd baserat  
på surdeg av durumvete. Mycket smakrik karaktär med unikt och tilltalande utseende.

     
500 g  |   12 st  |   Tina upp   |   175°  6 min

Art nr 146

Mandelbröd
En fyrkantig favorit bakat på grovt mjöl med  
en klar och tydlig karaktär med söt smak av mandel.  

     
 700 g  |   12 st  |   Tina upp   |   175°  6 min

     Bakat
    med       sirap

    Surdeg

    Surdeg

    Surdeg

    Surdeg     Surdeg

PREMIUM

PREMIUMPREMIUMPREMIUM

Vårt premiumsortiment  
håller hög klass i både smak och utseende! PREMIUM

PREMIUM

Nyhet!
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Art nr 233

Vitlöksbaguette
Klassisk baguette fylld med vitlökssmör.   
Styckvis packade i påsar. 

            
175g  |  36st  |  Från frys  | 180°  15 min  |  28 cm  

Art nr 227

Rustik Baguette
Handgjord stenugnsbakad rustik baguette  
med krispig skorpa.

            
280g  |  28st  |  Från frys  | 180°  15 min  |  xxx cm  

Art nr 234

Demi Baguette 
Baguette baserad på vetemjöl och surdeg av  
råg, ett luftigt och lätt inkråm med krispig skorpa. 

              
115g  |  70st  | Från frys | 190°  12 min  |  25 cm  

Art nr 243

Fitness Baguette 
Baguette av mörkare slag toppad med  
havregryn, sesam- och linfrö för en sportigare blandning. 

         
150 g  |  60 st  | Från frys | 190°   10min |  27cm  

Art nr 228

Baguette Parisienne 
Klassisk parisiennebaguette med ett luftigt och  
lätt inkråmoch krispig skorpa.

          
 400g   |   20st   |  Från frys |  190°  16 min  |    58 cm   

Art nr 231

Normandie Baguette 
Handgjord stenugnsbakad rustik baguette  
baserad på surdeg av durumvete, mycket smakrikt  
ljust bröd med ett unikt utseende.

          
300g   |   15st   |  Tina upp |  175°   6 min  |    37 cm   

Art nr 237

Mini Baguette Vete
Klassisk fransk minibaguette med  
ett luftigt och lätt inkråm och krispig skorpa.   

         
55g  |  136st  | Från frys | 190°   9 min |  14 cm  

Baguetter för alla smaker
Baguetten förknippar vi med Frankrike men dess historia går kringelvägar genom Europa med österrikiska gesäller som 
tog med sig metoden med poolish – surdeg, från Polen till Frankrike och började använda den i baguettedeg. Surdegen ger 
baguetten det typiska luftiga innehållet med stora luftbubblor. Vi på easybake är stolta över vårt noga utvalda  

sortiment av baguetter – för alla smaker!

BAGUETTER

    Surdeg

Våra franska 
baguetter har ett 

mer smakrikt och 
luftigt innehåll och 
krispigare skorpa  

än de svenska.
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Art nr 270

Pyreneé Fralla
Handgjort stenugnsbakat bröd baserat 
på surdeg av durumvete, mycket smakrik  
karaktär med ett unikt utseende.

     
 75g  |   30st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 251

Bagelino mörk
Handgjort stenugnsbakat bröd baserat 
på surdeg av durumvete, mycket smakrik  
karaktär med ett unikt utseende.

     
 125g  |   60st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 290

Tropé
Handgjort stenugnsbakat bröd  
baserat på surdeg av durumvete, mycket  
smakrik karaktär med ett unikt utseende.

     
 70g  |   40st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 285

Levain Fralla
Handgjort stenugnsbakat bröd baserat  
på surdeg av råg. Jäsningstid 24 timmar.

     
 75g  |   30st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 252

Bagelino ljus
Handgjort stenugnsbakat bröd baserat  
på surdeg av råg. Jäsningstid 24 timmar.

     
 110g  |  75st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 275

Mini Boule
Stenugnsbakad fralla baserad  
på surdeg av vete, toppad med vallmo- 
frö, pumpakärnor och solrosfrön. 

     
 75g  |   30st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 269

Fusette 
Handgjort stenugnsbakat bröd baserat  
på surdeg av råg med lång jäsningstid  
för en tydlig och kraftig karaktär. 

     
 95g  |   30st  |  Tina upp   |  175°  3min

Våra goda portionsbröd
Vad är väl mer lockande än små frasiga portionsbröd i olika former? 
Det finns alltid något för alla – från vår storsäljare Pyreneéfralla, Müslibullar och Fusetter i fina 
former till klassiska Källarfranska. Ett gediget hantverk som ger bröden sitt vackra utseende och  
ur betraktarens ögon upplevs som hembakat. Våra korta baktider bidrar till att ni på ett  
enkelt och kostnadseffektivt sätt får en brödavdelning i toppklass.

Art nr 267

Kraftbröd
En mörk brödfavorit med unik smak  
innehållande solrosfrön baserad på surdeg av rågmjöl.

    
 100g  |   60st  |   Tina upp   

Art nr 268

Antibes
Handgjort stenugnsbakat  
portionsbröd med färska rivna morötter,  
baserat på surdeg av vete i ett unikt utseende.  

     
 110g  |   60st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 289

Nantes Fralla
Handgjort stenugnsbakat  
portionsbröd med färska rivna morötter,  
baserat på surdeg av vete i ett unikt utseende.  

     
 90g  |   90st  |  Tina upp   |  175°  3min

PREMIUM
PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PORTIONSBRÖD
Vårt premiumsortiment  

håller hög klass i både smak och utseende! PREMIUM

    Surdeg

    Surdeg

    Surdeg

    Surdeg

    Surdeg     Surdeg

    Surdeg    Surdeg

    Surdeg
    Surdeg

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!
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Stora variationer

Art nr 250

Ciabatta
En mjuk ciabatta bakad med  
olivolja och durumvete, med ett  
grovporigt inkråm som lämpar sig  
mycket bra för användning till grillade mackor.

     
 110 g  |   55 st  |   Tina upp   |   175°  3 min  

Art nr 253

Ciabatta Twist
Handgjord ciabatta bakad på  
gammaldags vis med lång jäsningstid  
för en tydligare och kraftigare karaktär.  
Skorpan är krispig, utan att upplevas som hård.  
Perfekt att dela i två. 

     
 180 g  |   40 st  |   Tina upp   |  200°  9 min

Art nr 256

Panini
Färdigskuren panini – perfekt att  
fylla med goda råvaror och sedan lägga i smörgåsgrillen.

     
80 g  |   54 st  |   Tina upp   |  200°  9 min

Art nr 264

Stenugnsbakad Trehörning
Flerkornigt trekantigt portionsbröd med dekoration   
av sesam och linfrö.

     
 90g  |   80st  |   Tina upp   |   200°  9min

Art nr 286

Ostfralla
Luftigt portionsbröd  
toppat med smakrik ost som  
smälter under gräddningen.

     
 70g  |   55st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 277

Croissant
Förjäst frasig croissant tillverkad  
i Frankrike och bakad på riktigt smör.

     
 60g  |   100st  |  Direkt från frys   |  175°  15-18 min

Art nr 271

Källarfranska
Klassisk ljus källarfranska med    
en topping av vetemjöl.  

     
 75g  |   50st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 254

Bagel Sesamfrö
Traditionell bagel toppad med sesamfrön.  

     
 80g  |   40st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 252

Bagel Naturell
Klassisk naturell bagel gjord på vete. 

     
80g  |    40st   |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 287

Pumpafralla
Saftigt portionsbröd med smakrika  
pumpafrön både i brödet och som topping. 

     
 60g  |   120st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 278

Kaiserbrötchen 
Vallmo
Klassiskt rosenbröd med  
riklig topping av smakfulla vallmofrö. 

     
 60g  |  130st  |  Direkt från frys  |  190°  9 min

Art nr 266

Stenugnsbakad Vallmobräck 
Ett ljust klassiskt bräck baserat på surdeg av vete  
 toppat med blåa vallmofrö.   

     
 90g  |   50st  |  Tina upp   |  175°  3min

Art nr 272

Müslifralla
En portionsfavorit av  
lite mörkare slag, fylld med russin,   
toppad med veteflingor, lin- och solrosfrö.  

     
 75g  |   50st  |  Tina upp   |  175°  3min

Ciabattabröden som är utmärkta att dela på två och fylla med till exempel ost och salami. 
Säsongens tre nya produkter: Bagel Naturell, Bagel Sesamfrö och Panini är tillsammans med 
våra Ciabattabröd ett perfekt alternativ att lägga i smörgåsgrillen. Grillen ger stora  
möjligheter och ni kan sätta er egen touch med olika fyllningar.

PORTIONSBRÖD

    Surdeg

    Surdeg

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!
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Art nr 347

Karlsbaderkringla ojäst
Klassisk karlsbaderdeg i handgjord kringla  
med mandelfyllning. Dekorera med pärlsocker  
eller doppa i strösocker.

                                             
100g  | 80st  |  Tina upp  |  Jäses 45 min 38°  |  180°  | 12min*

Art nr 375

Kanelknut ojäst
Handknuten med kanelfyllning.  
Dekorera med strösocker eller pärlsocker.

                                             
80g  | 50st  |  Tina upp  |  Jäses 45 min 38°  |  180°  | 12min*

Art nr 373

Kardemummaknut
ojäst
Handknuten kardemummaknut gjord  
på vetedeg med grovmalen kardemumma.  
Dekorera med strösocker eller pärlsocker. 

                                             
80g  | 50st  |  Tina upp  |  Jäses 45 min 38°  |  180°  | 12min*

Art nr 374

Blåbärsknut
ojäst
Handknuten blåbärskringla  
gjort på karlspaderdeg och fylld  
med blåbärssylt. Toppa med strösocker  
eller pärlsocker.

                                             
80g  | 50st  |  Tina upp  |  Jäses 45 min 38°  |  180°  | 12min*

Art nr 344

Wiener-åtta utan kräm 
Handgjord wiener-åtta utan fyllning.

                                             
60g  | 120st  |  Tina upp  |  Jäses 45 min 38°  |  180°  | 12min*

Art nr 356

Spandau  
utan kräm
Handgjort frasigt wienerbröd med  
mandelfyllning, dekoreras med valfri sylt eller kräm.

                                             
60g  | 120st  |  Tina upp  |  Jäses 45 min 38°  |  180°  | 12min*

Art nr 343

Wiener-åtta med kräm 
Handgjord wiener-åtta fylld med härlig vaniljkräm.

                                             
90g  |  84st  |  Tina upp  |  Jäses 45 min  |  180°  | 12min*

För dig som vill baka
Vårt gedigna sortiment ger dig många valmöjligheter! Klassiska bakverk som kan varieras  
med olika fyllningar och toppings och hur bakverken ska dekoreras. Låt kreativeteten flöda.

Dina bakverk kan sedan exponeras på fina fat, i olika burkar, korgar eller gör  
fina förpackningar med cellofanpåsar eller exponera i vår fina brödvagn. 

* beroende på ugn

KAFFEBRÖD
BAKA AV

Art nr 340

Vaniljspandau  
med kräm
Handgjort frasigt wienerbröd med  
mandelfyllning och härlig vaniljkräm.

      
90g  |   72st  | Tina upp  | 175-200° |  16-18min*

Art nr 359

Karlsbaderkringla Kanel ojäst
Klassisk karlsbaderdeg i handgjord kringla med kanel- 
fyllning. Dekorera med pärlsocker eller doppa i strösocker. 

       
100g  |  80st  | Tina upp  | 175-200°  |  14-15*

* beroende på ugn
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Art nr 354

Fiskar med pistage 
och vaniljkräm
Krispig mördeg fylld med pistage och  
vaniljkräm, toppad med pärlsocker och mandel.

     
 100g  |   100st  |  Tina upp   |  175°  22 min

Art nr 341

Kanelkam
Klassisk handgjord Wienerkam  
med kanelfyllning toppad med pärlsocker  
och mandel.

         
90g  |  96 st | Tina upp |  Jäses 45 min   | 175° 16-18min*

Art nr 348

Wienerlängd 55cm
Handgjord wienerlängd med pistage- och mandelfyllning.   
Dekoreras med vaniljkräm eller valfri sylt samt toppas med glasyr.

                           
590g  |   20st  | Tina upp  |  175-200°  |  16-18min*

Art nr 364

Kanellängd Ojäst  
Kanellängd fylld med härlig  
kanelfyllning. Toppad med strösocker.  
Bakad med smör.

                           
380g  |   15st  | Tina upp  |  200-220°  |  16-18min*

Art nr 351

Wienerkam 
med mandelfyllning
Wienerkam med mandelfyllning och  
toppad med pärlsocker och mandel. 

             
90g  |  96 st | Tina upp |  Jäses 45 min   | 175° 16-18min*

Art nr 349

Wienerpecan 
med lönnsirap
Klassiskt pecanwienerbröd toppad     
med smakrika  pecannötter och söt lönnsirap.  

     
98g  |   96 st  | Tina upp  |  175°  18min*

* beroende på ugn

Art nr 352

Wienerlängd
Handgjord wienerlängd med mandelfyllning  
dekoreras med vaniljkräm eller valfri sylt samt toppas med glasyr.

                           
250g  |   25st  | Tina upp  | 200-220°  |  16-18min*

Art nr 363

Karlsbaderlängd Ojäst  
Karlsbaderlängd fylld med karlspaderfyllning  
och vaniljkräm. Toppad med strösocker. Bakad med smör.

                           
380g  |  15st  | Tina upp  | 200-220°  |  16-18min*

Art nr 353

Wienerkrans
Frasig, handgjord wienerkrans med 
mandelfyllning dekoreras med vaniljkräm 
eller valfri sylt samt toppas med glasyr.

      
300g  |   25st  | Tina upp  | 200-220° |  16-18min*

Art nr 319

Kanelbulle Premium
Saftig handgjord kanelbulle med  
kardemumma, fylld med härlig kanelfyllning.  
Dekorerad med pärlsocker. Kommer i form.

          
 100 g  |   30 st  |  Tina upp |  180°  |  6-8min

KAFFEBRÖD
BAKA AV
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Art nr 324

Karlsbaderkringla
Handgjord kringla i karlsbaderdeg     
med mandelfyllning toppad med pärlsocker.

    
 100 g  |   30 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 312

Brioche Solbulle
Handgjord kringla i karlsbaderdeg     
med mandelfyllning toppad med pärlsocker.

    
 xxx g  |   xxx st  |  Tina & Servera  |

Art nr 302

Kardemummaknut
Handknuten kardemummaknut gjord  
på vetedeg, grovmalen kardemumma och toppad med strösocker. 

    
 75 g  |   50 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 305

Blåbärssnurra
Handknuten blåbärskringla gjord på karlsbaderdeg  
fylld med blåbärssylt  och  toppad med strösocker. Bakad med smör.

    
 75 g  |   50 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 242875

Kanellängd
Kanellängd fylld med härlig  
kanelfyllning. Toppad med strösocker.  
Bakad med smör.

    
  350 g  |   15 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 242874

Karlsbaderlängd
Karlsbaderlängd fylld med karlspaderfyllning och 
vaniljkräm. Toppad med strösocker. Bakad med smör.

    
  350 g  |   15 st  |  Tina & Servera  |

Tina & Sälj, en kategori som växer på marknaden. 
Vårt handgjorda kaffebrödssortiment upplevs av konsument  

som hembakt i butik. Plocka fram efter behov 
för att minimera svinnet. Produkterna tinar 

på ca 20 min i rumstemperatur.

Klassiker och  
moderna favoriter

KAFFEBRÖD
TINA & SÄLJ

Nyhet!
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Art nr 242719

Cruffin Choklad
Kavlad wienerdeg, bakad i muffinsform. Fylld med chokladkräm  
med smak av hasselnöt och toppad med strösocker.

                                      
90 g  |  28 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 337

Morotskaka
Saftig morotskaka toppad med cream cheese. 

                                      
100 g  |  xxx st  |  Tina & Servera  |

Art nr 242720

Cruffin Vanilj
Kavlad wienerdeg, bakad i muffinsform. Fylld med 

len vaniljcremeoch toppad med strösocker.

                                                           
90 g  |  28 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 335

Redvelvet
Len och krämig redvelvet toppad med crream cheese .

                                                                          
100 g  |  xxx st  |  Tina & Servera  |

Ett ovanligt lyckat par
Återigen står enkelheten i centrum, fina handgjorda bakverk av högsta kvalitet  
som sätter guldkant på tillvaron.

KAFFEBRÖD
TINA & SÄLJ

Nyhet!

Nyhet!
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Art nr 367

Choklad Donut 
Saftig donut toppad med mörk choklad

    
   55 g  |   48 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 394

Cubie Vanilj 
Frasigt bakverk fyllt  
med vaniljkräm, toppad med  
glasyr och färgglatt strössel.

    
70 g  |   56 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 372

Berlinermunk 
– Vanilj ”Nysnö”
Stor favorit, munk fylld med vaniljkräm  
och toppad med dekorationsflorsocker  
som inte smälter. 

    
   65 g  |   72 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 366

Socker Donut 
Klassisk saftig donut täckt med strösocker. 

    
   55 g  |   48 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 393

Cubie Hallon
Frasigt bakverk fyllt med vaniljräm och  
toppad med hallongalsyr samt hallon. 

          
70 g  |   56 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 241823

Croissant-DoNut Glasyr
Kavlad wienerdeg och friterad som en donut och fylld med len 
vaniljkräm. Toppas med strösocker. Här möts det frasiga yttre mot det 
krämiga inre. 

    
  75 g  |   24 st  |  Tina & Servera  |

Röster om Croissant-DoNut
– Detta är en ny spännande produkt som helt klart är här för att stanna, fantastiskt god  
i sin helhet.Vi hade den på en av våra superfredagar och då sålde vi ca 2200 st, responsen var 
enorm. Jätteroligt att ha en sådan nyhet i min brödavdelning.
Veronica Johansson, säljledare bröd, Ica Kvantum, Kungsbacka

– Verkligen en storsäljare från första stund, det frasiga yttre mot det krämiga inre,

det bästa av två världar. En oslagbar kombination som är här för att stanna, en klassiker.
Madelene Järleby, säljledare bröd, Ica Kvantum, Munkebäck

STORSÄLJARE

ÄKTA HANTVERK

KAFFEBRÖD
TINA & SÄLJ

Nyhet!

Nyhet!
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Art nr 913

Chokladboll 
2-pack

Allas favoriter rullade 
 i rikligt med pärlsocker. 

                                                                                       
160 g  |  24 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 912

Mazarin 2-pack
En riktig klassiker  

– fyllda med mandelmassa  
och toppad med vit glasyr.

                                                     
130 g  |  24 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 914

Dammsugare 
 2-pack

Nygammal favorit med  
fyllig arraksmak täckt med  

marzipan och doppad i choklad.

                                                     
130 g  |  24 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 916

Mandelform
2-pack

Mördegsformar fyllda med  
mandelmassaoch toppade med mandel.

                                                                                            

130 g  |  24 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 915

Hallongrotta 
2-pack

Smörbakade vaniljkakor  
fyllda med hallonsylt.

                                                                                                          
100 g  |  24 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 910

Chokladbiskvi 2-pack
En riktig konditorklassiker med mjuk kräm under  
chokladtäcket och härligt seg mandelbotten.  
Glutenfri!

                                          
100 g  |  24 st  |  Tina & Servera  |

Våra 
populära 

konditoribitar. 
Nu även i  
2-pack!

Art nr 911

Sarah Bernhardt 
2-pack

Läckra små bakverk som  
består av en mandelbiskvi med 

tryffelkräm,täckta av mörkchoklad. 
Glutenfria.

                                              
100 g  |  24 st  |  Tina & Servera  |

KONDITORIBITAR
2-PACK

I väldigt gott sällskap
Våra klassiska konditoribitar är så enkla att ta med i språnget. Nu kommer de färdigpackade  
i 2-pack med etikett och streckkod. Hållbarheten i kyl, 3 veckor efter upptining. 

Nyhet!
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Art nr 453

Hallongrotta
Smörbakad vaniljkaka  
fylld med hallonsylt.

    
65 g  |   40 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 456

Gammaldags Mazarin
En gammal klassiker fylld med  
mandelmassa och toppad med vit glasyr.

    
60 g  |   21 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 457

Sarah Bernhardt
Ett läckert litet bakverk som består  
av en mandelbiskvi med tryffelkräm, 
täckt av mörkchoklad. Glutenfri!

    
 65 g  |   25 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 458

Chokladbiskvi
En riktig konditorklassiker med  
mjuk kräm under chokladtäcket och  
härligt seg mandelbotten. Glutenfri!

    
50 g  |   25 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 454

Chokladboll
Allas favorit rullad  
i rikligt  med pärlsocker.

    
80 g  |   40 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 452

Dammsugare
Nygammal favorit med fyllig      
arraksmak täckt med marzipan och doppad      
i choklad.

    
60 g  |   40 st  |  Tina & Servera  |

Art nr 455

Mandelform
Mördegsform fylld med  
mandelmassa och toppad med mandel.

    
60 g  |   21 st  |  Tina & Servera  |

Ny gammal kärlek
Nu presenterar vi en ny produktgrupp hos oss – Konditoribitar – men sortimentet 
består av riktigt klassiska bakverk som ligger oss så varmt om hjärtat i Sverige‚ vad 
är väl ett cafébesök utan chokladbollar och hallongrottor för att inte tala  
om Dammsugaren... gammal kärlek rostar aldrig!

KONDITORIBITAR
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Glada högtider
Vi vet hur det är när den där speciella känslan infinner sig.  
När vi känner doften av saffran, första tuggan vörtbrödsmackan…  
Vid våra högtider spelar maten en stor roll och det är fantastiskt bra  
att erbjuda bröd och bakverk som är speciella för varje högtid.

Art nr 380

Saffranslängd
Handknuten längd fylld med mandelmassa  
med tydlig smak av saffran. Toppad med pärlsocker

    
350g  |   15 st  |   Tina & Servera   |   

Art nr 381

Saffranskatt       
Klassisk handrullad saffranskatt 
med tydlig och framträdande med smak  
av saffran.

    
70 g  |   100 st  |   Tina & Servera   |   

Art nr 386

Saffransknut      
Handknuten saftig och fylld 
med mandelmassa med en tydlig 
smak av saffran.  
Toppas med strösocker. 
Otroligt populär! 

    
75 g  |   50 st  |   Tina & Servera   |   

Art nr 151

Stenungsbakat Surdegsvört 
Handgjort stenugnsbakat surdegsbröd, klassiska vörtkryddor; 
kryddnejlika, kanel, ingefära och kardemumma. 

     
500 g  |   12 st  |   Tina upp   |   175°  6 min

SÄSONG

    Surdeg
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Art nr 242094

Fylld Semla
Mjuk vetebulle fylld med  

mandelfyllning med mandelbitar.

                            
95 g  |   24 st  |   Tina upp   | 

Art nr 242095

Semlor 2-pack
Helt färdig semla, packade i 2-pack. Bara att tina!

                               
145g x2 | 21st 2-pack  | Tina upp   

Art nr 241502

Laktosfri Semla 2-pack
En traditionell men helt laktosfri semla.

                  .....
290 g  |  21 st  |  Tina upp  | 

Art nr 745

Palmfri Semla 2-pack
Helt färdig semla,tillverkad helt utan palmolja!

                  .....
290 g  |  21 st  |  Tina upp  | 

SEMLOR

Semlan är en så omtyckt tradition. En tradition som just nu utvecklas med nya 
smaker och former – vår klassiska semla har fått sällskap av nya smaker och 

varianter; vanilj, choklad och vegan med mera med mera.  
Det finns alltid en semla för alla!

Art nr 242639

VaniljSemla 2-pack
Semlor fyllda med len vaniljkräm.  

Spritsade med grädde och toppade med pärlsocker. 

                                                                  
145g x2 | 21st 2-pack  | Tina upp  |

Art nr 242641

SaffransSemla 2-pack
Semlor gjorda på saffran, fyllda  

med äkta mandelmassa, spritsade med grädde  
och toppade med mandel och pärlsocker.

                                                          
145g x2 | 21st 2-pack  | Tina upp  |   

Art nr 242640

ChokladSemla 2-pack
Semlor strukna med chokladkräm.  

Spritsade med grädde och toppade med choklad. 

                                                     
145g x2 | 21st 2-pack  | Tina upp  |

Art nr 743

Slät bulle 
/Semlebulle

Klassisk slät bulle/Semlebulle med  
kardemumma i degen. 

                           
60 g  |  100 st  |  Tina upp   | 

tillsammans med 
goda nyheter!

Succe Semlan      

Art nr 243736

En liten  
Semla

En liten semla  
– traditionell och fylld 

med äkta mandelmassa med  
mandelbitar. ICA art.nr: 243736

             
 80g     |    24 st     |  Tina upp  |  

Art nr 241493

CruffinSemla  
2-pack

En lyckad fusion – Cruffinsemla

                                                                  
145g x2 | 21st 2-pack  | Tina upp |

Art nr 243742

MuffinsSemlor
2-pack

Frasig muffin blir till årets nya fusion. 

                           
200g x2   |   24st 2-pack   |  Tina upp   | 

Art nr 243741

Vegansk Semla 2-pack
Traditionella semlor men helt veganska!

                                                   
145g x2  |  21st 2-pack  |  Tina upp  |  
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TILLBEHÖR

Brödvagn
Visar upp bröd och bakverk på ett inbjudande sätt samtidigt  
som butiken får ett gediget och trivsamt inslag med bagerikänsla.  
Fyll den med det sortiment som passar din butik!

Art nr 767

Baguettepåse
 100 0 st 

Art nr 768

Brödpåse
 1000 st 

Display  
papp
Ställ för riktigt bra  
och flexibel exponering  
i butik.

Kontakta din säljare för mer information om vagnar och ställ.

Brödställ
Gediget ställ i trä med 
rätt plockhöjd och bra 
disponeringsyta. Fyll det 
med kaffebröd eller mindre 
portionsbröd.
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easybake AB

Stora Åvägen 19a | 436 34 Askim | SVERIGE

Telefon 031-21 15 60 | Fax 031-337 68 80 | info@easybake.se

easybake.se


