
KATALOG
HÖSTEN 2020



www.eatmybrand.se

Postadress: 
Box 3155
103 63 Stockholm

BESÖKSADRESS:  
Regeringsgatan 84B
111 39 Stockholm 

TELEFON: 
08-520 275 78 

E-post: 
hej@eatmybrand.se

HEMSIDA: 
www.eatmybrand.se 

ORG.NR: 559253-4175 
VAT: SE559253417501 

BANKGIRO: 5484-6738 S
WISH: 1233604089 

IBAN: 
SE8395700000005251438023 

BIC: SPSDSE23

Godkänd för F-skatT

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

1 2

INNEHÅLL

Vi är en nystartad handelsagentur som satsar 
på de småskaliga och ekologiska producen-
terna från våra nordiska länder. Långsiktighet 
vägleder och tillgång är styrande. 

Nu introducerar vi ett danskt stenmalet mjöl 
gjort av ekologiska korn i Sverige. Mjölet pro-
duceras av Skærtoft Mølle, en stenkvarn ute på 
Als i Sønderjylland, Danmark.

Deras arbete grundar sig i en kompromisslös 
kärlek till det ekologiska mjölet och det dagliga 
brödet. Här mals mjölet på långsamtgående 
stenkvarnar - traditionellt och ändå modernt. 

Alltid helt färskmalet och alltid av ekologiskt 
korn. Metoden ger grövre struktur, fler smak-
nyanser och enastående bakegenskaper.

När mjöl produceras efter beställning, säkrar vi 
att mjölet är så färskt som möjligt.
Vi är speciellt stolta över att våra produkter an-
vänds av Noma och Geranium.

I Sverige säljer vi Skærtoft Mølles produkter 
genom Stockfiller som används av matbutiker, 
hotell, restauranger, caféer och bagerier.
 
Stockfiller är ett kostnadsfritt samlat system 
för beställning från alla dina leverantörer, stora 
som små, samt förenklade leveranskontroller 
och uppföljning vid betalning.

Vi skickar gärna prover till dig - följ med oss på 
resan!

Vänligen,

Andreas & Morgan 
Eat my brand AB
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500 g
5 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85270
85306

Art.nr: Pall:
1024
140

3 4

500 g
5 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85272
85303

Art.nr: Pall:
1024
140

EKOLOGISKA MALTBITAR 
MED RÅGMJÖL OCH MANITOBAMJÖL

Blandningen kan användas till många typer av 
bröd. Tillsätt russin eller tranbär.
Strö med frö eller kärnor eller prova ett gryt-
bröd.

Ingredienser:
Siktat manitobaVETEmjöl*, maltmjöl av RÅG*, 
solroskärnor*, salt* * =ekologisk

EKOLOGISKT MALTRÅGBRÖD 
MED ROSTAT MALT OCH KÄRNOR

500 g
5 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85271
85304

Art.nr: Pall:
1024
140

EKOLOGISKA TEBULLAR
MED STENMALET VETEMJÖL

Blandningen kan användas till många sorters 
bröd. Pröva släta bullar, hamburger- eller 
korvbröd. 

Ingredienser:
Siktat VETEmjöl*, flingor av helt VETE 
(SPELT)*, enzym (amylas, xylanas), socker*, 
salt *=ekologisk

Ekologisk brödblandning till ett saftigt och 
grovt rågbröd med rostat malt och kärnor.

Ingredienser:
FullkornsRÅGmjöl*,ölandsVETEmjöl fullkorn*, 
solroskärnor, maltmjöl av RÅG*, torkad 
surdeg*(fullkornsRÅGmjöl, mjölksyrakultur), 
knäckta RÅGkärnor*, salt * = ekologisk.

BRÖDBLANDNINGAR
Brödblandningarna är den senaste nyheten i 
sortimentet.  I sommarstugorna har den visats 
sig vara extra populär när bageriet ligger en bit 
bort. Då är det praktiskt med lite torrjäst och 
några brödblandningar i skafferiet.
Blanda degen på kvällen, låt den jäsa i kylen 
och väck dina sinnen med nybakat bröd till 
frukost.
För restauranger är blandningarna ett smidigt 
sätt att få variation på brödserveringen.
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Alltid stenmalet
Alltid av ekologiskt korn
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500 g
5 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85294
85305

Art.nr: Pall:
1024
140

EKOLOGISKT MALTRÅGBRÖD 
MED ROSTAT MALT OCH KÄRNOR

Ekologisk brödblandning till ett saftigt och 
grovt rågbröd med rostat malt och kärnor.

Ingredienser:
FullkornsRÅGmjöl*,ölandsVETEmjöl fullkorn*, 
maltmjöl av RÅG*, torkad surdeg* (fullkorn-
sRÅGmjöl, mjölksyrakultur), salt
*= ekologisk

500 g
5 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85273
85302

Art.nr: Pall:
1024
140

EKOLOGISKA GRÖTBITAR
MED SPELTMJÖL AV FULLKORN

Ekologisk blandning till saftiga, rustika bullar 
eller bröd. Kan användas till många typer av 
bröd. Rulla bitarna i frön och kärnor. Forma 
till små baguetter eller gör ett helt bröd.

Ingredienser:
Siktat SPELTmjöl*, fullkornsSPELTmjöl*, flin-
gor av helt VETE (SPELT*), salt*
* = ekologiskt

Den sommaren var den hetaste och torraste un-
der hela min ungdom. Vi kände oss som skållade 
inne i bageriet när kvalmen var på och ibland 
så nästan raglade jag sen jag hade släckt av i 
sumphålan och jag skuvade med den pyrande 
glödhögen vid fötterna. 
Farsgubben tog mig med ut på backen och där 
säckade vi ihop på vedtraven mellan de stora 
hängbjörkarna. 

Ur Helmer Linderholms bok Bagarfar berättar

“
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FRUKOST

Ingredienser: 
120 g vitt helved eller havregryn
20 g pumpakärnor
10 g linfrön-
20 g hasselnötter
20 g tranbär
40 g vit choklad
2-3 msk. maltsirap
1 nypa havssalt
1 nypa kardemumma

Gör så här:
• Hacka hasselnötter grovt och blanda med gryn, 
linfrön, pumpakärnor, kardemumma, havssalt och 
maltsirap.
• Strö ut på en plåt med bakplåtspapper och rosta i 
ugnen på 150.grader i ca. 20-25 min.
• Rör om efter halva tiden så allt rostas jämt och blir 
täckt av sirapen.
• Kyl ned granolan och tillsätt den hackade chokladen 
och torkade tranbär.
• Njut!

KARAMELISERAD GRANOLA MED 
MALT, TRANBÄR OCH VIT CHOKLAD

7 8

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
12
1

85125
85127

Art.nr: Pall:
504
60

HAVREGRYN
FINT VALSADE

Havregryn - en klassiker på det nordiska fru-
kostbordet. Vårt havregryn produceras på 
Dalby Mølle.  Ät dina havregryn med mjölk, 
blanda i müsli, gör gröt av den eller använd 
den i dina bakverk.

Deklaration:
Fint valsade HAVREgryn.

500 g
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85117
85119

Art.nr: Pall:
1024
60

BASGRÖT
RÖTT HELVED

Rött helt vete är en grötblandning för varje 
dag. Den består av kallvalsade spelt-, råg- 
och veteflingor samt knäckta råggryn.

Deklaration:
Kallvalsade SPELT-, RÅG- och VETEflin-
gor samt knäckta RÅGgryn

500 g
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85121
85123

Art.nr: Pall:
1024
60

VITT HELVED
BASGRÖT

Vitt helt vete är en grötblandning för varje 
dag. Den består av kallvalsade spelt-, råg- 
och veteflingor samt knäckta råggryn.

Deklaration:
Kallvalsade SPELT-, RÅG- och VETEflin-
gor samt knäckta RÅGgryn
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SPELT

1
Storlek: Kolli:

185051
Art.nr: Pall:

60

SPELTKÄRNOR
KNÄCKTA

Våra hela speltkärnor är rensade och “grad-
erade” (så de har samma storlek). Hela kärnor 
kan kokas och användas i mat, blötläggas och 
användas i bakverk eller malas till mjöl i en 
hushållskvarn.

DEKLARATION:
Hela, ekologiska speltkärnor.

Spelt smakar och doftar härligt. Det är en av de riktigt 
gamla sorterna av vete. En annan benämning är dinkel. 

Den kan både användas för sig själv i brödba-
ket eller blandas med andra goda mjölsorter. 
Spelt odlad i Danmark får en fin kvalité eftersom klima-
tet här ägnar sig perfekt till odling av bl.a spelt. 

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85044
85046

Art.nr: Pall:
576
64

SPELTMJÖL
FINSIKTAT

När de grövsta skaldelarna siktas bort från 
det stenmalda fullkornsmjölet, får vi fram det 
finsiktade mjölet. Både skaldelarna och kliet 
bidrar till ett välsmakande färdigt bakverk.

DEKLARATION:
Finmalda, ekologiska speltkärnor med kli och 
skal. Grova skaldelar har siktats bort.

9 10

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85040
85042

Art.nr: Pall:
576
64

SPELTMJÖL
FULLKORN

Fullkornsmjöl är ett mjöl av hela kornet. 
Det innehåller alla skaldelarna - både de 
grova och de fina - samt frövita och kli. Ba-
kar du bröd med fullkornsmjöl i är det en 
bra idé att låta degen långtidsjäsa. Väläg-
nat till grova bröd och andra bakverk. 
 
DEKLARATION:
Grovmalda, ekologiska speltkärnor med kli 
och skaldelar bevarade.
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10 kg
Storlek: Kolli:

185055
Art.nr: Pall:

64

SPELTPÄRLOR

Pärlor är hela korn där det yttersta grova 
skalet delvis polerats av. Skölj dina pärlor och 
koka dem i rikligt, lättsaltat vatten i 15-20 
minuter. Kan användas till sallader, risotto, 
gröt, grytor, desserter, bakverk och mycket 
annat.

DEKLARATION:
Speltkärnor där det yttersta grova skalet del-
vis polerats av.

Ingredienser: 
1 dl standardmjölk
100 g smör
100 g finsiktat ölandsvetemjöl 
100 g ölandsvetemjöl, fullkorn
1 msk ljus sirap/honung/brunt farin 
1 msk hackad rosmarin (gärna färsk) 
1/2 tsk salt
1 tsk bakpulver

Gör så här:
1. Smält smöret tillsammans med sirap och rosmarin 

i en gryta. Tillsätt mjölken när smöret smält så 
blandningen blir ljummen.

2. Blanda mjöl, salt och bakpulver.
3. Tillsätt smörblandningen till mjölet och blanda väl
4. Häll ut degen på bänken och knåda degen blank 

och fin.
5. Packa in degen i plastfilm eller i en bunke och 

ställ i kylen 1-2 timmar.
6. Kavla ut degen tunt (ca. 1-2 mm) på mjölat bak-

bord och skär ut kexsen i önskad storlek (3*5 cm 
ger ca. 35 stycken).

7. Lägg bitarna på en bakplåt med bakplåtspapper, 
picka lätt med en gaffel och strö gärna havssalt 
över.

8. Baka av kexen på 185 °C i ca. 8-12 minuter.

SPRÖDA KEX MED MJÖLK, 
ÖLANDSVETE OCH ROSMARIN

11 12

10 kg
Storlek: Kolli:

185048
Art.nr: Pall:

60

HELA
SPELTKÄRNOR

Våra hela speltkärnor är rensade och “grad-
erade” (så de har samma storlek). Hela kärnor 
kan kokas och användas i mat, blötläggas och 
användas i bakverk eller malas till mjöl i en 
hushållskvarn.

DEKLARATION:
Hela, ekologiska speltkärnor.
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10 kg
Storlek: Kolli:

185094
Art.nr: Pall:

60

KORNPÄRLOR

Pärlor är hela korn där det yttersta grova 
skalet delvis polerats bort. Skölj pärlorna och 
koka dem i rikligt, lättsaltat vatten i 20 mi-
nuter. Därefter är det bara fantasin som sät-
ter gränser för vad du kan använda dem till. 

DEKLARATION:
Kärnor där den yttersta grova delen polerats 
bort. Kornkärnorna rensas, poleras och vägs 
direkt upp i påsar.

10 kg
Storlek: Kolli:

185087
Art.nr: Pall:

60

KORNMJÖL
FULLKORN

Fullkornsmjöl är mjöl av hela kornet. Det in-
nebär att mjölet innehåller alla skaldelar - 
både det grova och fina - samt frövita och kli. 
Vi maler vårt fullkornskornmjöl relativt fint. 

DEKLARATION:
Grovmalda, ekologiska kornkärnor med kli 
och skal bevarat. Fullkornsmjöl. Vägs direkt 
från stenkvarnen. En 100% fullkornsprodukt.

KORN
I mer än 6000 år har det odlats,  “druckits” och 
ätits korn i Danmark. Den har genom historien 
varit en av nordens viktigaste sädesslag.

På stenåldern hälldes det Himmelbyg i gröt-
grytan på ön Als. Idag står kornet inför en 
välförtjänt renässans i det nordiska köket.

Användningsområdena är många för vårt äls-
kade korn. Baka mer med hela korn, gryn och 
mjöl. Våga byta ut lite av vetemjölet mot korn i  
i dina söta degar.

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85088
85090

Art.nr: Pall:
576
60

KORNMJÖL
FINSIKTAT

Ekologiskt kornmjöl är en specialité som kan 
vara svår att hitta i dagligvaruhandeln.

DEKLARATION:
Finmalda ekologiska kornkärnor med kli och 
skal. Grova skaldelar har siktats bort.

13 14
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500 g
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85117
85119

Art.nr: Pall:
864
64

KORNGRYN
KNÄCKTA

Korngryn är hela kärnor som är knäckta i vari-
erande storlek. Grynen används i en rad olika 
traditionella danska och nordiska rätter - t.ex 
grönkålssoppa, fruktsoppa, blodpudding och 
självklart till gröt.

DEKLARATION:
Ekologiska kornkärnor där det yttersta grova 
skalet är delvis polerats av, varefter kärnorna 
knäcks.

MALT

500 g
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85096
85098

Art.nr: Pall:
864
60

KORNGRYN

KALLVALSADE

Kallvalsade korngryn är kornkärnor som val-
sas. Flingorna kan användas till gröt, des-
serter eller tillsättas till degen, för att ge det 
färdiga brödet den speciella, söta smaken 
av kornet och inkråmet en mjuk och elastisk 
struktur.

DEKLARATION:
Kornkärnor där det yttersta grova skalet är 
delvis polerat, varefter kärnorna valsas.  

15 16

250 g
5 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85114
85117

Art.nr: Pall:
1024
126

MALTMJÖL
AV MALTAT VETE

Malt är groddade kärnor av korn som tor-
kas, rostas och därefter mals till mjöl. Vårt 
ekologiska maltmjöl är baserat på vete.  
Maltmjölet ger färg, smak och “extra” kon-
sistens. Detta maltmjöl har en ljus färg likt 
karamell. Använd ca. 50 g till 1 kg mjöl.

DEKLARATION:
Finmalt, ekologiskt, maltade vetekärnor med 
alla skaldelar bevarade. ENZYM INAKTIV

500 g
Storlek: Kolli:

1285111
Art.nr: Pall:

906

MALTSIRAP
AV KORN

Malt är groddade kornkärnor, som krossas 
och kokas med vatten till malt.
Vår ekologiska maltsirap har en fin, rund smak 
och doft. Maltsirap kan användas till bakning 
av både rågbröd och ljust bröd, maltättika, i 
marinader eller till desserter.

DEKLARATION:
Ekologiskt kornmaltsextrakt och vatten.
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VETE
Vete har en ljus och mild smak med en nyans 
av sötma på grund av proteinet. Bröd bakat 
med proteinrikt mjöl är därför ofta mer smak-
rika. Vete är en av Danmarks allra första kulturs-
pannmål och det mest odlade kornet i världen.
 
Hvedebrødsdage
Bakom uttrycket ’hvedebrødsdage’ finns en 
liten rolig historia. Det låg nämligen till som 
så att under 1800talet odlade man vete på de 
större gårdarna i Danmark. När veten var skör-
dad användes den till särskilt fina tillställningar. 
Det är därifrån ordet ”hvedebrødsdage” har sitt 
ursprung. I Sverige känner du säkert igen ut-
trycket ‘sötebrödsdagar’.

17 18

10 kg
Storlek: Kolli:

185025
Art.nr: Pall:

60

VETEKÄRNOR
HELA

Våra hela kärnor av Ölandsvete är rensade 
och “graderade” (så de har samma storlek).
Hela kärnor kan kokas och användas i mat, 
läggas i blöt och användas i bakverk eller ma-
las till mjöl på en hushållskvarn.

DEKLARATION:
Hela, ekologiska kärnor.

Men så fick man säckarna
inhalade och kampen satt
under tak, och man fick
komma in bland alla som satt
där i kvarnkammarn och
väntade på att få malet. 
En sådan där stor öppen spis
fanns det alltid, där det lågade 
så man kunde hänga av sig 
paltorna och låta dem torka
medan man väntade. Alltid
fanns det kaffe och skorpor,
och någon kask för de vuxna. 

Ur Helmer 
Linderholms 
bok Bagarfar
berättar

“
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1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85017
85015

Art.nr: Pall:
576
60

VETEMJÖL
FINSIKTAT

När de grövsta skalen siktas bort från vårt 
stenmalda fullkornsmjöl, får vi det finsiktade 
mjölet. Eftersom de fina skaldelarna och kliet 
följer med i det siktade mjölet, får de bröd du 
bakar ett lätt gyllene inkråm. 

DEKLARATION:
Finmalda ekologiska vetekärnor med kli och 
skal. Grövre skaldelar har siktats bort.

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85027
85029

Art.nr: Pall:
576
64

VETEMJÖL
KAKMJÖL

Kakmjöl av vete ägnar sig perfekt till allt det 
som antingen ska bakas med bakpulver, pajer, 
sockerkaka och mycket mer.
De fina skaldelarna och kliet följer med det 
siktade mjölet, vilket ger dinac bakverk en 
lätt gyllene färg.

DEKLARATION:
Finmalda, ekologiska vetekärnor med kli och 
skal. Grova skaldelar har siktats bort.

10 kg
Storlek: Kolli:

185125
Art.nr: Pall:

60

VETEKÄRNOR
KNÄCKTA

Knäckta vetekärnor är hela korn som krossats 
i oregelbundna bitar. De knäckta kärnorna kan 
användas i bröd - både ljusa och mörka - samt 
till gröt. Knäckta kärnor suger åt sig vätska, 
därför kan du behöva tillsätta extra vätska om 
du vill ha en mjuk och elastisk deg.

DEKLARATION:
Hela, ekologiska vetekärnor. Rensade och 
knäckta.

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85013
85015

Art.nr: Pall:
576
60

VETEMJÖL
FULLKORN

Fullkornsmjöl är mjöl av hela kornet. 
Innehåller alla skaldelarna - både det grova 
och det fina - samt frövita och kli. Bakar du 
bröd med fullkornsmjöl i är det en bra idé att 
låta degen långtidsjäsa.

DEKLARATION:
Grovmalda, ekologiska vetekärnor med kli och 
skal bevarat. Fullkornsmjöl.

19 20
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1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85128
85130

Art.nr: Pall:
576
60

MANITOBA
FULLKORN

Fullkornsmjölet från Manitoba i Kanada har 
en fantastisk jäsförmåga. Fullkornsmjöl är 
mjöl av hela kornet, dvs mjölet innehåller alla 
skaldelarna - både de grova och de fina - samt 
frövita och kli.
 
DEKLARATION:
Grovmalda, ekologiska kärnor av kanaden-
sisk, hård röd vete med kli och skal bevarat 
i mjölet.

5 kg
Storlek: Kolli:

185284
Art.nr: Pall:

140

MANITOBAKÄRNOR
HELA

Våra hela Manitobakärnor är rensade och 
“graderade” (så de har samma storlek). Hela 
kärnor kan kokas och användas i mat, sättas i 
blöt och användas till bakverk eller malas till 
mjöl på en hushållskvarn.

DEKLARATION:
Ekologiska Manitobakärnor med kli och skal. 
Rensade. 

MANITOBA
I Kanada, i den provins som heter Manitoba handlar allt 
- nästan iallafall - om lantbruk. Den vidsträckta prärien 
och ett perfekt klimat är naturens gåva till provinsens 
odlare. Här odlas det många kallar “världens bästa 
vete”. Kornen mals till det berömda glutenrika mjölet: 
Manitobamjölet.

En av odlarna är Doug som i många år haft sina 
ekologiska marker med ett svallande hav av det som 
för honom är “präriens guld”. Han är en god vän till 
Skærtoft och en av de bönder som levererar Manito-
bavetekärnor till deras kvarn. I kvarnen på Als mals 
kärnorna på stenkvarnen och det smakgivande kliet 
bevaras.  
 
Manitobaprovinsen är en av Kanadas vackraste. Iskalla 
vintrar och vamra, solrika somrar med den perfekta 
mängden regn gör Manitoba till ett av de bästa stäl-
lena i världens att odla hårt, rött vete.

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
12
1

85132
85134

Art.nr: Pall:
576
60

MANITOBA
FINSIKTAT

Vårt manitobavetemjöl kommer från Kanada 
- ekologiskt och av högsta kvalité. Det fin-
siktade manitobamjölet har en fantastisk 
jäsnings- förmåga och ger en bakupplevelse 
utöver det vanliga. 

DEKLARATION:
Finmalda ekologiska kärnor av kanaden- sisk, 
hårt, rött vete med kli och skal. Grova skalde-
lar har siktats bort.

21 22
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1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85002
85004

Art.nr: Pall:
576
64

ÖLANDSVETEMJÖL
FULLKORNS & STENMALET

Ölandsvete är speciellt bra till brödbakning. 
Låt degen med Ölandsvete jäsa kallt och län-
ge. Då kan dess söta smak utvecklas. Både 
skaldelar och kli bidrager till smak i det färdi-
ga bakverket. Knåda degen ordentligt, jäs det 
länge och baka ditt bröd på hög temperatur.

DEKLARATION:
Grovmalda, ekologiska Ölandsvetekärnor med 
kli och skal bevarat. 100% fullkornsprodukt.

10 kg
Storlek: Kolli:

185010
Art.nr: Pall:

64

ÖLANDSVETEKÄRNOR
HELA

Våra hela kärnor av Ölandsvete är rensade 
och “graderade” (så de har samma storlek).
Hela kärnor kan kokas och användas i mat, 
läggas i blöt och användas i bakverk eller ma-
las till mjöl på en hushållskvarn.

DEKLARATION:
Hela, ekologiska kärnor.

ÖLANDSVETE
Ölandsvete påminner om vete till utseendet och spelt i 
strukturen. Den har sitt ursprung på Öland och odlin-
gen av ölandsvetet kan spåras tillbaka till järnåldern.

Naturen på Öland är enastående. Öns torra klimat och 
kalkrika jord har skapat förutsättningar för ett mycket 
rikt växtliv och spännande landskap. Idag odlas ölands-
vetet även i Danmark med god kvalité.

Bröd av Ölandsvete får en vacker, gyllene färg och 
djup samt mörk smak. Mjölet binder mycket vätska 
och behöver god tid för det. 

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85007
85008

Art.nr: Pall:
576
60

ÖLANDSVETEMJÖL
FINSIKTAT & STENMALET

Ölandsvete är speciellt bra till brödbakning. 
Låt degen med Ölandsvete jäsa kallt och 
länge. Då kan dess söta smak utvecklas.  
De fina skaldelarna och kliet följer, vilket gör 
att brödet du bakar får ett lätt gyllene inkråm.

DEKLARATION:
Finmalda, ekologiska ölandsvetekärnor med 
kli och skal. De grövsta skaldelarna har sik-
tats bort.
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10 kg
Storlek: Kolli:

185075
Art.nr: Pall:

60

RÅGPÄRLOR
POLERADE

Pärlor är hela korn där det yttersta skalet del-
vis polerats av. Skölj dina pärlor och koka dem 
i rikligt, lättsaltat vatten i 15-20 minuter.
Kan användas till sallader, risotto, gröt, gry-
tor, desserter, bakverk och mycket annat.

DEKLARATION:
Rågkärnor där det yttersta grova skalet del-
vis polerats av. Rensas, poleras och vägs upp 
direkt.

10 kg
Storlek: Kolli:

185079
Art.nr: Pall:

60

RÅGGRYN
KALLVALSADE

Kallvalsade råggryn är rågkärnor som valsas. 
Flingorna kan användas till gröt, müsli eller 
tillsättas degen för att ge det färdiga brödet 
rågens speciella, djupa smak och inkråmet en 
mjuk täthet.

DEKLARATION:
Hela, ekologiska rågkärnor. Rensade och kall-
valsade. En 100%  fullkornsprodukt!

RÅG
Råg var från början ett ogräs i vetefälten men 
eftersom den gav mycket större skörd än vetet, 
blev rågen till folkets gröda. Smaken av råg är 
djup och mörk, som vi känner igen från rågbrö-
det. Blanda råg- och vetemjöl till skållat bröd 
eller en spröd pizzabotten.
 
Rågbröd
Det traditionella danska rågbrödet är mindre 
sött och ljusare än det svenska och tyska.
I andra länder upplevs det danska rågbrödet 
som för surt, hårt eller kort och gott oaptitligt - 
det talas till och med om en så kallad rågbröds-
gräns längs Nordeuropa.
 
För oss är rågbröd bara rågbröd om det är efter 
dansk modell.

10 kg
Storlek: Kolli:

185119
Art.nr: Pall:

64

RÅGKÄRNOR
KNÄCKTA

Knäckta rågkärnor är hela korn som krossas i 
oregelbundna bitar. De knäckta kärnorna kan 
användas till bröd - både ljusa och mörka - 
och till gröt. Kom ihåg att de knäckta kärnor-
na suger upp vätska.

DEKLARATION:
Hela, ekologiska rågkärnor. Rensade och 
knäckta. En 100% fullkornsprodukt.
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1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85063
85065

Art.nr: Pall:
576
60

RÅGMJÖL
FINSIKTAT & STENMALET

Älskar du smaken av “gammaldags” skållat 
bröd? Då kan du själv göra ett rågsikt i precis 
den ratio du mest tycker om. Du kan också 
använda mjölet till rågbröd, långtidsjäst surd-
egsbröd, kex och knäckebröd.

DEKLARATION:
Finmalen, ekologiska rågkärnor med kli och 
skal. Grova skaldelar har siktats bort.

10 kg
Storlek: Kolli:

185067
Art.nr: Pall:

64

RÅGKÄRNOR
HELA

Våra hela rågkärnor är rensade och “grade-
rade” (för att ha samma storlek). Hela kärnor 
kan kokas och användas i mat, tillsättas bröd 
och användas i bakverk, eller malas till mjöl 
på en hushållskvarn.

DEKLARATION:
Hela, ekologiska rågkärnor

1 kg
10 kg

Storlek: Kolli:
8
1

85059
85061

Art.nr: Pall:
576
60

RÅGMJÖL
FULLKORN & STENMALET

Fullkornsmjöl är mjöl av hela kornet. Det in-
nebär att mjölet innehåller alla skaldelar - 
både det grova och fina - samt frövita och kli. 
Vi maler vårt fullkornsrågmjöl relativt fint.

DEKLARATION:
Grovmalda, ekologiska rågkärnor med kli och 
skal bevarat. Fullkornsmjöl. Vägs direkt från 
stenkvarn. En 100% fullkornsprodukt.
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HÅLLBARHET SORTIMENT
Art.nr EAN   Artikelnamn    Kfp  Kfp/Dfp 
85002 5707989009004 Eko Ölandsvetemjöl, Fullkorn 1Kg 1 kg 8 st
85004 5707989009059 Eko Ölandsvetemjöl, Fullkorn 10Kg 10 kg 1 st
85007 5707989009134  Eko Ölandsvetemjöl, Finsiktat 1Kg 1 kg 8 st
85008 5707989009158  Eko Ölandsvetemjöl, Finsiktat 10Kg 10 kg 1 st
85010 5707989009257  Eko Ölandsvete, Hela Kärnor 10Kg 10 kg 1 st
85013 5707989001008  Eko Vetemjöl, Fullkorn 1Kg  1 kg 8 st
85015 5707989001053  Eko Vetemjöl, Fullkorn 10Kg  10 kg 1 st
85017 5707989001107  Eko Vetemjöl, Finsiktat 1Kg  1 kg 8 st
85019 5707989001152  Eko Vetemjöl, Finsiktat 10Kg  10 kg 1 st
85025 5707989001350  Eko Vete, Knäckta Kärnor 10Kg  10 kg 1 st
85040 5707989002005 Eko Speltmjöl, Fullkorn 1Kg  1 kg 8 st
85042 5707989002050  Eko Speltmjöl, Fullkorn 10Kg  10 kg 1 st
85044 5707989002104  Eko Speltmjöl, Finsiktat 1Kg  1 kg 8 st
85046 5707989002159  Eko Speltmjöl, Finsiktat 10Kg  10 kg 1 st
85048 5707989002258  Eko Spelt, Hela Kärnor 10Kg  10 kg 1 st
85051 5707989002357  Eko Spelt, Knäckta Kärnor 10Kg  10 kg 1 st
85055 5707989002555  Eko Speltpärlor 10Kg   10 kg 1 st
85059 5707989003002  Eko Rågmjöl, Fullkorn 1Kg  1 kg 8 st
85061 5707989003057  Eko Rågmjöl, Fullkorn 10 Kg  10 kg 1 st
85063 5707989003101  Eko Rågmjöl, Finsiktat 1Kg  1 kg 8 st
85065 5707989003156  Eko Rågmjöl, Finsiktat 10Kg  10 kg 1 st
85067 5707989003255  Eko Råg, Hela Kärnor 10Kg  10 kg 1 st
85071 5707989003354  Eko Råg, Knäckta Kärnor 10Kg  10 kg 1 st
85075 5707989003552  Eko Rågpärlor 10Kg    10 kg 1 st
85079 5707989003651  Eko Råggryn, Valsade 10Kg  10 kg 1 st
85083 5707989003750  Eko Råg, Klippta Kärnor 10Kg  10 kg 1 st
85087 5707989004054 Eko Kornmjöl, Fullkorn 10Kg  10 kg 1 st
85088 5707989004108  Eko Kornmjöl, Finsiktat 1Kg  1 kg 8 st
85090 5707989004153  Eko Kornmjöl, Finsiktat 10Kg  10 kg 1 st
85094 5707989004559  Eko Kornpärlor 10Kg   10 kg 1 st
85098 5707989004658 Eko Korngryn, Valsade 10Kg  10 kg 1 st
85102 5707989004856 Eko Korn, Knäckta Kärnor 10Kg  10 kg 1 st
85111 5707989041103  Eko Maltsirap 500G   500 g 12 st
85114 5707989042100  Eko Maltmjöl  250G   250 g 8 st
85116 5707989042186  Eko Maltmjöl  5Kg   5 kg 1 st
85117 5707989032309  Basgröt - Rött Helved 500G  500 g 8 st
85119 5707989032354  Basgröt - Rött Helved 10Kg  10 kg 1 st
85121 5707989032408  Basgröt - Vitt Helved 500G  500 g 8 st
85123 5707989032453  Basgröt - Vitt Helved 10Kg  10 kg 1 st
85125 5707989005600 Havregryn - Fint Valsade 1Kg  1 kg 12 st
85127 5707989005655  Havregryn - Fint Valsade 10Kg  10 kg 1 st
85128 5707989000001  Eko Manitobamjöl, Fullkorn 1Kg  1 kg 8 st
85130 5707989000056 Eko Manitobamjöl, Fullkorn 10Kg 10 kg 1 st
85132 5707989000100  Eko Manitobamjöl, Finsiktat 1Kg  1 kg 8 st
85134 5707989000155  Eko Manitobamjöl, Finsiktat 10Kg 10 kg 1 st
85270 5707989043251  Ekologiskt Maltrågbröd 500G  500 g 8 st
85271 5707989043237  Ekologiska Tebullar 500G  500 g 8 st
85272 5707989043213  Ekologiska Maltbitar 500G  500 g 8 st
85273 5707989043220  Ekologiska Grötbitar 500G  500 g 8 st
85294 5707989043244  Ekologiskt Sønderjyskt Rågbröd 500G 500 g 8 st
85302 5707989043312  Ekologiska Grötbitar 5Kg  5 kg 1 st
85303 5707989043350  Ekologiska Maltbitar  5Kg  5 kg 1 st
85304 5707989043329  Ekologiska Tebullar 5Kg   5 kg 1 st
85305 5707989043336  Ekologiskt Sønderjyskt Rågbröd 5Kg 5 kg 1 st
85306 5707989043343  Ekologiskt Maltrågbröd 5Kg  5 kg 1 st

Miljömål för Skærtoft mølle 
• Minskning och förebyggande av damm i lokaler 

genom placering av dammsugare och filter, samt 
användning av full automatisk rensning och tömn-
ing av filter.

• Fortsatt minskning och förebyggande av dam-
mutsläpp vid överföring av produktionsdamm till 
avfallscontainer/-vagn.

• Sortering av avfallsfraktioner från möllan och 
kök med hänsyn till ökad återvinning av relevanta 
fraktioner.

• Bevarandet av en 100% (åter)användning av allt 
organiskt avfall till foder och kompost.

• Minskning av CO2-utsläpp per producerad en-
het i samband med transport genom logistiska 
åtgärder; t.ex maximering av antal pallar vid 
bokning av frakt.

• Användning av biologiskt nedbrytbart emballage 
när det är möjligt.

• Framtagande av procedurer där villkor/miljöregler 
upprätthålls och korrigeras vid avvikelser.

Miljömålen revideras löpande
• Fokusera på avfallssortering, återanvändning och 

energi där det är tekniskt och ekonomiskt försvar-
bart.

• Minimera användning av el och värme genom 
optimering av anläggning/maskiner för att undvika 
standby-läge.

• Använda produkter med minst möjliga miljöpåver-
kan i arbetsprocessen, för att därmed minska 
miljö-belastningens omfattning; t.ex användning 
av miljömärkta rengöringsprodukter, biologiskt 
nedbrytbart emballage och minimera användnin-
gen av papper i administrationen.

• Återanvändning av organiskt produktionsavfall 
från möllan i form av foder samt till komposter-
ing. Denna återanvändning integreras i framtida 
utökning av produktionen.

• Maximera avfallssortering i fraktionerna; papper, 
plast, kartong och annat brännbart (t.ex plastpåsar 
med mjöldamm från produktions-dammsugare), 
glas och köksavfall.

• Uppmana leverantörer att använda miljövänliga 
förpackningar och emballage för de varor, Skær-
toft Mølle tar emot och minimera emballage till 
det mest nödvändiga materialet. 

Transporter
• De transportörer som upphandlas ska ha de 

tillstånd som krävs för att utföra en transport och 
följa lagar, regler och riktlinjer. 

• Transportörerna ska ta socialt ansvar för sina 
medarbetare, vara miljömedvetna och tänka kli-
matsmart samt jobba aktivt med trafiksäkerheten.

11
kg CO2

MALMÖ 89
kg CO2KIRUNA

37
kg CO2STOCKHOLM31

kg CO2
ÅMÅL

21
kg CO2

GÖTEBORG

1 PALL = 600 kg
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Postadress: 
Box 3155
103 63 Stockholm

BESÖKSADRESS:  
Regeringsgatan 84B
111 39 Stockholm 

TELEFON: 
08-520 275 78 

E-post: 
hej@eatmybrand.se

HEMSIDA: 
www.eatmybrand.se


