
Dit økologiske valg siden 1989 – bæredygtigt for både miljø og mennesker

Hæv din  
øko-grad

Gør 
menuplanen
grovere og 
grønnere

og meget 
mere

TIPS &  
TRICKS
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Velkommen til vores Økologiske 
Kornkammeret Professionel

HÆV DIN 
ØKO-GRAD
Kornkammeret Professionel står bag dig,  
når du vil hæve øko-graden. Økologi er jo i 

sig selv en ægte solstrålehistorie. Økologien 
vækster og boomer som aldrig før med 

offentlige køkkener som frontløbere mod 
en mere bæredygtig fremtid. Derfor er det 
ekstra fornøjeligt, at vi med Kornkammeret 

Professionel kan tilbyde dig et bredt økologisk 
sortiment af mel- og kageprodukter, der er 
særlig velegnet til økoløft på madplanen i  

syge/plejesektoren og offentlige køkkener. 

Økologi er en del af mange professionelle 
køkkeners indkøbspolitik, og det røde 

økologimærke anvendes til at skabe en 
bæredygtig madprofil og vise en holdning. 

 
Brug økologi så synligt og dansk som muligt.  
Det er særlig velegnet til økoløft og hverdagen  

i syge/plejesektoren, når det handler om  
at høste de miljømæssige fordele. 

For jer der bager selv,  er det oplagt at  
hæve øko-graden og byde på økologiske  

brødvarianter hele dagen.
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Kornkammeret 
PRO Hvedemel 

10 kg 

Kornkammeret 
PRO Extra Softkerne 
Rugbrødsmix 10 kg

Kornkammeret  
PRO Choco Easy cake 

1,5 kg

Kornkammeret  
PRO White Easy cake 

1,5 kg

Kornkammeret  
PRO Havnens 

Rugbrødsmix 10 kg

Kornkammeret 
PRO koldhævet 
hvedeblanding 

10 kg

Kornkammeret
PRO koldhævet 
hvedeblanding 

Rustik 10 kg

Kornkammeret 
PRO Sigtet 

Speltmel 10 kg 

Kornkammeret 
PRO Ølandshvedemel 

10 kg  

Med Kornkammeret Professionel 
får du et økologisk sortiment, der 24/7 

hæver din øko-grad i dit køkken. 

Det er ikke bæredygtigt at vælge transporttung, udenlandsk økologi.
Og flere og flere professionelle køkkener har en ”no fly” madpolitik.

Kornkammeret Professionel økologiske sortiment er produceret i Danmark.

PS:

PPS:
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Hvidløgsbrød Brioche Boller

 4.000 g Kornkammeret Hvedemel
 1.600 g Æg (32 stk.)
 400 g Vand
 80 g Salt
 480 g Sukker
 500 g Gær
 40 g Citronrasp
 20 g Vaniljesukker
 500 g Margarine
 500 g Smør
 8.120 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Æltetid:  10 min. ved langsom hastighed 
og 3-4 min. ved høj hastighed. 
Fedtstof tilsættes til sidst.

Liggetid:  60 min. på køl ved 5°C.

Dejvægt:  100 g pr. bolle. (81 stk.) 
Virkes runde op – sættes på en 
fedtet plade.

Pynt: Pensles med æg.

Hævetid:  45-50 min. i rumtemperatur under 
plastik. 

Bagetid: 16-18 min.

Ovntemperatur:  Indsætning ca. 220°C. Afbagning 
ca. 200°C.

 5.000 g  Kornkammeret 
Hvedeblanding

 120 g Gær
 2.900 g Vand
 75 g  Olivenolie tilsættes til sidst 

under æltningen, for at få 
dejen til at slippe kanten af 
æltekarret. 

 8.095 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Dejtemperatur: 26-28°C.

Æltetid:  8 min. langsom. 5 min. hurtig, til 
dejen er glat og slipper kanten.

Forarbejdning:  Dejen lægges i et oliesmurt  
fad og hviler i rumtemperatur  
i ca. 1 time.

Dejvægt: 650 g (12 stk.)

1.  Kom dejen ud på et meldrysset bord og rul det 
ud til et rektangel med en tykkelse på ca. 1,5 cm.

2.  Fordel først det bløde kryddersmør på dejen og 
derefter osten. Rul dejen sammen på den lange 
led som en roulade.

3.  Skær dybe snit i dejen med en skarp kniv og kom 
den i en 2 liters brødform.

4.  Lad dejen efterhæve 40 min.

Ca. 28 -30 min.

Ovntemperatur: 
Indsætning ca. 220°C. 
Afbagning ca. 200°C.

16-18 min.

Ovntemperatur: 
Indsætning ca. 220°C. 
Afbagning ca. 200°C.

KORNKAMMERET KORNKAMMERET

Perfekt som mæthedsgivere til grønne retter Er det perfekte basisbrød

Prøv som bolle med
flækærtehumus og
krydderurter, eller
jordbærbrioche som

dessert fyldt med friskost,
jordbær, sommerhonning

og mynte.

Inspiration
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ØKOLOGI SOM 
INDKØBSPEJLING

Økologi er en signatur-stærk indkøbspejling, 
der er en del af en grøn profil og den grønne 
omstilling. Det handler om, at vi sammen gør  
os umage for at gøre en forskel for fremtiden.

Stigningen i økologigraden i Danmark viser,  
at de professionelle køkkener i større grad  
er villige til at betale en højere pris for råvarer, 
der tillægges en merværdi. Det er rigtig godt 
for både de økologiske og konventionelle 
landmænd, der i det daglige bestræber sig  
på at producere fødevarer af høj kvalitet til  
de danske køkkener
Kilde: Landbrug & Fødevarer.

Brug økologi så synligt og dansk som mulig,
når det handler om at høste de miljømæssige
fordele. Hæv din servicegrad, gør indtryk og
tilbyd økologisk brød fra morgenstunden, til
frokost, til aften og forkæl med kager som 
dessert/biretter.

Når du vælger  
økologisk, er det:
× Fri for sprøjtegifte 

× Godt for grundvandet

× Med til at bevare biodiversitet

× Uden GMO og stråforkortere

 2.500 g Kornkammeret Ølandsmel
 2.500 g Kornkammeret Hvedemel
 75 g Koldpresset rapsolie
 50 g Honning
 110 g Havsalt
 30 g Flydende mørkmalt
 100 g Gær
 3.200 g Vand, ca.
 8.565 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Dejtemperatur: 25-27°C.

Æltetid:  10 min. ved langsom og 1-2 min. 
ved høj hastighed.

Liggetid:  60 min. i plastkasse ved 
rumtemperatur. Derefter sættes 
dejen på køl til næste dag.

Køl:  Tages fra køl og tempereres ca.  
2 timer inden forarbejdning.

Dejvægt:  Fastfood stykker 100 g pr. (85 
stk.) Brød 650 g (13 stk.).

Pynt: Kornkammeret Ølandsmel.

Rasketid:  120 min. i rumtemperatur under 
plastik.

Brød: 40-45 min.

Fastfood stykker: 16-18 min. 
Dampes ved indsætning.

Ovntemperatur: 
Indsætning ca. 250°C. 
Afbagning ca. 220°C.

Ølandsbrød
KORNKAMMERET

Det mørke brød har en saftig krumme, og malten giver en god dybde

”

”

KO

RNKAMMERET
Brødbuffet

Sammensæt dagens øko 
brødbuffet, så der er noget til 

enhver smag; lyst og groft,  
boller og skær-selv 

brød.
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 2.000 g  Kornkammeret koldhævet 
Hvedeblanding Frokostboller 
ØKO

 500 g  Kornkammeret koldhævet 
Hvedeblanding Rustik ØKO

 100 g Gær
 1.600 g Vand, ca.
 4.200 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Dejtemperatur: 25-27°C.

Æltetid:  10 min. ved langsom og 1-2 min. 
ved høj hastighed.

Liggetid:  60 minutter. Derefter afvejes 
dejstykkerne. Opslås efter eget 
ønske. Stiles derefter på en plade, 
og herefter på køl under plast. 
Næste dag tempereres brødene 
ude i rumtemperatur ca. 1 time 
inden afbagning.

Dejvægt:  Fastfood stykker 100 g pr.  
(42 stk.) Brød 650 g (6 stk.).

Pynt: Kornkammeret Ølandsmel.

Rasketid:  60 min. i rumtemperatur under 
plastik.

Brød: 40-45 minutter. 

Fastfood stykker: 16-18 minutter. 
Dampes ved indsætning.

Ovntemperatur: 
Indsætning Ca. 240°C. 
Afbagning Ca. 220°C.

Frokost Brød
KORNKAMMERET

Perfekt til alt slags pålæg og fyld. Dejlig struktur, mild smag, 
der ikke overdøver tilbehøret

KO

RNKAMMERET

Brødbuffet
Sammensæt dagens øko 

brødbuffet, så der er noget til 
enhver smag; lyst og groft,  

boller og skær-selv 
brød.

8 9



Vi kommer ikke udenom, at vi befinder os i et 
årti, hvor plantebaseret er det dominerende og 
retningsvisende. Den grønne omstilling er i gang. 
I gennemsnit udleder vi danskerne godt otte kilo 
CO2 e-aftryk om dagen via drikke- og fødevarer. 
Det er samlet set cirka tre tons om året. 

Det kan ifølge DTU reduceres med op til 
35% ved at skære ned på kødet og vælge 
klimavenlige fødevarer. Derfor anbefales det 
at skrue op for plantebaserede råvarer, og 
reducere kødindtaget til 350 gram om ugen.

Inden 2025 skal alle offentlige 
køkkener i Danmark have reduceret 
deres CO2 e-aftryk med 25%. 
Kilde: Kost og Ernæringsforbundet.

Målet er CO2 e-aftryk skal reduceres  
allerede nu med nye officielle kostråd.

Med de nye grønnere menuer skabes nye 
behov for mæthed, fylde og knas. Og her 
kan korn og kerner noget særligt. Det er 
plantebaseret, og kan samtidig spille en  
vigtig hovedrolle i grønnere menuer.

Det er ikke nyt, at fx fuldkornsmel indeholder 
næringsfyldige kostfibre, men det er samtidig 
en bæredygtig basisråvare med lav kilopris 
i forhold til mæthed. Høj på mæthed – og 
perfekt som basis i tidens grønnere og ikke 
mindst blodsukkerstabiliserende måltider.

Spis planterigt, varieret og ikke for meget.
Spis flere grøntsager og frugt.

Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk.
Spis mad med fuldkorn.

Vælg planteolier og magre mejeriprodukter.
Spis mindre af det søde, salte og fede.

Sluk tørsten i vand.

GØR MENUPLANEN 
GROVERE OG 
GRØNNERE

Kilde: Altomkost.dk/fødevarestyrelsen 2021.

De 7 officielle kostråd  
– godt for sundhed og klima 10.000 g  Kornkammeret Extra 

Softkerne Rugbrødsmix 
ØKO 

 180 g  Gær
 7.775 g Vand, ca.
 17.955 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Dejtemperatur:  27-28˚C.

Æltetid:  15 min. i langsom hastighed med 
spatel.

Liggetid:  30 min. Æltes sammen i 1 min. 
langsomt inden afvejning.

Dejvægt:  1.100 i rugbrødsform 76140.  
(16 stk.)

Rasketid:  55-60 min. til formens kant.

Ca. 40-45 min.

Ovntemperatur: Ca.250˚C  
faldende til ca. 180˚C.  
Dampes ved indsætning.

Extra Softkerne Rugbrødsmix ØKO
KORNKAMMERET

God fasthed og fylde. Perfekt til håndmadder eller som tilbehør til salater
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 2.500 g  Kornkammeret Hvedemel
 2.500 g Øko Softkernerugbrød
 50 g Salt
 120 g Gær
 2.900 g Vand
 8.070 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Dejtemperatur: 24-26°C.

Æltetid:  10 min. langsomt. Ca. 
6 min. hurtigt (til god 
strækbar og skær dej).

Dejvægt:  Brød: 500-600 g. 
Stykker: 80-100 g. 
(Brød 12 stk.)  
(Stykker 80 stk.)

Liggetid:  Dejen lægges i smurt 
form. Står tildækket 60 
min. i bageriet. Herefter 
foldes siderne på 
dejen grundigt ind over 
hinanden. Sættes herefter 
på køl til næste dag.

Forarbejdning Lad dejen stå i  
brød:  rumtemperatur 2-4 timer. 
  Del aflange stykker på  
  500- 600 g. Placer dem på  
  plader med virket ned på  
  hvedemelet.

Bemærk:  Dejene skal håndteres 
skånsomt for at bibeholde 
så meget luft i dejen som 
muligt.

Forarbejdning  Lad dejen stå i bageriet 
stykker: 2-4 timer.  
    Skær stykker i passende 

størrelse, placeres 
på plader strøet med 
hvedemel. Hvil i yderligere 
10-20 min.

Ovntemperatur: 
Indsætning ca. 220°C.  
Afbagning ca. 200°C.

Dampes ved indsætning. Spjældet 
trækkes efter 15 min. og bag 
yderligere i ca. 10 min. til sprød 
skorpe opnås.

Øko Softkerne Hvedebrød
KORNKAMMERET

Et dejligt rustikt brød med smag fra kerner

KO

RNKAMMERET

Brødbuffet
Sammensæt dagens øko 

brødbuffet, så der er noget til 
enhver smag; lyst og groft,  

boller og skær-selv 
brød.
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 100 g Kokosflager
 100 g Græskarkerner
 250 g Daggammelt brød
 125 g Brun farin
 75 g Smør

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

1.  Fordel kokosflager og græskarkerner på en 
bageplade.

2. Riv brødet på et rivejern. Læg det på  
 en bageplade beklædt med bagepapir.

3.  Drys med brun farin og fordel smørret på toppen.

40 min.

Ovntemperatur: 160°C.

Rugbrødsgranola
KORNKAMMERET

Knas, knas, skøn og sprød med høj mæthedsfaktor
SPILDSTOP MED 

BRØD GIVER 
BÆREDYGTIG VÆRDI

! STOP ! 
MADSPILD

Bæredygtighed handler i høj grad om at  
være omstillingsparat og ressourcebevidst. 

Brød er en ægte madspild-stopper i køkkener 
med fokus på bæredygtighed. Planlæg hvordan 

madspild kan stoppes og/eller udnyttes på 
en ny og oplevelsesrig måde i morgen, så 
produktionen trimmes og tunes til at gå  

efter maks. bæredygtighed. 

Måske bliver en brødrest arbejdet ind i farsen,
for at erstatte kødet - eller måske bliver det

sprødgjort i ovnens eftervarme for at give fylde 
og næring til morgendagens grønne salater, eller 
det kan bages med i det nybagte brød i morgen.

Få råd til mere økologi og flere bæredygtige 
måltider ved at skære ned på kødet, undgå 

madspild og gøre dagens måltider mere 
plantebaserede, grønne og grove. 

Brug groft brød som plantebaseret mæthedskilde i maden. 
Det kan være med til at skære i kødforbruget og samtidig give 
maden struktur, konsistens, fylde og bid. Fx når du har behov 

for at servere 100% plantebaseret mad, eller vil bruge brød til at 
reducere kødmængden med 25% i kødfars.

Tip: 
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 5.000 g Kornkammeret Speltmel
 100 g Hørfrø
 200 g Solsikkekerner
 125 g Margarine
 100 g Sukker
 110 g Salt
 30 g Flydende mørkmalt
 125 g Gær
 2.900 g Vand, ca.
 8.790 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Dejtemperatur: 25-27°C.

Æltetid:  10 min. ved langsom og 1-2 min. 
ved høj hastighed.

Liggetid:  20 min. + 30 min.

Dejvægt:  Boller 75 g (117 stk.). 
Brød 650 g (13 stk.).

Pynt:  Sesam, Kornkammeret 
Grovvalsede Havregryn.

Rasketid:  45 min. i  
raskeskab  
+ 10 min.  
i bageriet.

Brød: 35-40 min.

Boller: 16-18 min.

Dampes ved indsætning.

Ovntemperatur: 
Indsætning ca. 250°C. 
Afbagning ca. 220°C.

Speltbrød
KORNKAMMERET

Et fantastisk aromatisk og velsmagende brød. 
Spelt har et højt protein og vitaminindhold

 900 g  Øko Kornkammeret Pro 
Hvedemel

 1.100 g  Øko Kornkammeret Pro 
Ølandsmel

 400 g Margarine
  250 g Æg
 20 g Salt
 200 g Sukker 
 100 g Yoghurt 
 200 g Gær
 900 g Vand
 4.070 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Dejtemperatur: 25-27°C.

Æltetid:  10 minutter langsom – 3 minutter 
hurtig. (til skær dej).

Liggetid: 2 x 15 minutter.

Dejvægt:  80 g pr. stk. (50 stk.) 
Slås op som boller.  
Sættes på plader evt. i rammer 
med 4 x 6 stk. pr. plade. 

Rasketid:  Ca. 40 minutter.

Bagetid: Ca. 20 minutter.

Ovntemperatur: 215°C.
 

Høst Ølands Boller
KORNKAMMERET

Dejlig luftigt bolle med blød indre og en perfekt krumme
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×  Høj andel af grove grøntsager, 
fuldkornsprodukter  
og bælgfrugter. 

× Lav andel kød.

×  Lav andel fedt fra mejeriprodukter. 

× Fisk fanget lokalt og skånsomt. 

× Anvende danske plantefedtstoffer.

× Høj andel af økologiske produkter.

× Anvende danske råvarer i sæson.

GØR MENUPLANEN 
GROVERE, 

GRØNNERE OG MERE 
KLIMAVENLIG

Kilde: DTU Fødevareinstituttet/etiskraad.dk.

Flere og flere køkkener arbejder 
cirkulært, hvilket betyder ”en ressource 
du kan arbejde videre med” på en ny 
meningsfuld måde i en ny ret. Rugbrød 
bliver til øllebrød, øllebrød bliver til 
rugchips. 
Det er princippet bag det cirkulære 
køkken og vejen til 100% madspild stop 
med brød. Rugchips kan også bruges 
som sunde snacks i løbet af dagen eller 
eller sættes i dagens salat til  frokost.

På vejen til grøn omstilling  
kan du inkludere de 7  
klimavenlige inspirationer  
fra DTU, til sammensætning  
af bæredygtig mad:

KO

RNKAMMERET

Brødbuffet
Sammensæt dagens øko 

brødbuffet, så der er noget til 
enhver smag; lyst og groft,  

boller og skær-selv 
brød.
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 4.000 g Kornkammeret Hvedemel
 1.000 g Kornkammeret Spelt
 225 g Margarine 
 100 g Salt
 90 g Sukker
 500 g Yoghurt
 125 g Gær
 1.850 g Vand
 7.890 g Total

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

Dejtemperatur: 24-26°C.

Æltetid:  10 min. + 4 min. ca.  
(til god skær dej).

Dejvægt: 600 g (13 stk.).

Opslåning: Slåes op korte buttede.

Liggetid:    1 x 40 min. 1 x 20 min. i virk. 
Slåes op og står 30 min. under 
pose i bageriet. Sættes herefter 
min. 30 min. i køleskabet. Pensles 
omhyggeligt med æg (skalæg).  
Snittes 6-7 gange på skrå med 
næsten lodret klinge.

Bages 25 min. ved 210°C –  
ingen damp.

Yoghurt Franskbrød
KORNKAMMERET

Blødt, luftigt, og let syrligt med tyggevenlig krumme

Kostfibre er fordøjelsesgavnlige 
plantebestanddele, som ikke nedbrydes  

af mave-tarmkanalens enzymer og  
derfor når frem til tyktarmen uden  

at være blevet nedbrudt. 

Kostfibre inddeles i viskose og ikke-viskose. 
De viskose omdannes af tyktarmens 

bakterier til kortkædede fedtsyrer, som 
blandt andet har betydning for tarmens 

celler. De ikke-viskose kostfibre  
stimulerer tarmens bevægelser  

(peristaltik) rent mekanisk. 

Der findes ikke anbefaling for  
forholdet mellem viskose og ikke  

viskose kostfibre, men det anbefales at 
kostens fiberindhold kommer fra forskellige 

fuldkornsprodukter, fx fuldkornsrigt  
brød, grøntsager og frugter. 

Det smører 
fordøjelsen

Kilde: Dansk Institutionskost.

”

”

KO

RNKAMMERET

Brødbuffet
Sammensæt dagens øko 

brødbuffet, så der er noget til 
enhver smag; lyst og groft,  

boller og skær-selv 
brød.
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 1500 g  EasyCake White ØKO
 600 g Vand
 360 g Olie
 300 g Frosne skovbær
 100 g Marcipan
  Hasselflager til pynt

Dej:

Ingredienser Sådan gør du

1.  Posens indhold blandes med 600 g vand og  
360 g olie.

2. Røres 2-5 min. 

3.  Fordel nu kagemassen i GN-form og ca. 300 g 
frosne skovbær drysses nu på toppen. Rå marcipan 
rives nu på et rivejern ud over de frosne bær i et 
jævnt lag. 
Lidt hasselflager drysses ud på toppen. Bages midt 
i den varme ovn ved 170-180°C 

4. Bagetid 40-45 min. Kagen bages i en 1/1 GN-form.
Bagetid
40-45 min. Kagen bages i en  
1/1 GN-form

Ovntemperatur: 170-180°C

Easycake White
KORNKAMMERET

Med skovbær

1.500 g  Kornkammeret EasyCake 
Choco ØKO

 660 g Vand
 360 g Olie

Dej:

Ingredienser

Bagetid

Sådan gør du

1.  Posens indhold blandes med 660 g vand  
og 360 g olie.

2. Røres 2-5 min. 

3.  Bages midt i den varme ovn ved 170-180°C  
i 30-40 min. Kagen bages i en 1/1 GN-form.

4. Lad den færdigbagte kage hvile i køleskabet 

Tip til dekoration:

5.  Citrus chokoladecreme 1000 g øko fløde gives et 
opkog. Tilsæt derefter 300 g hvid øko chokolade 
samt 20 g øko citron skræl. Stilles efterfølgende 
på køl igen til næste dag. 

6.  Tag chokoladecremen fra køl og pisk den stiv

7.  Kagen dekoreres nu med cremen efter 
eget ønske. På toppen af cremen drysses 
frysetørrede hindbær og friske hindbær. 

Bages midt i den varme ovn ved 
170-180°C i 30-40 min. Kagen 
bages i en 1/1 GN-form.

Overrask med 
denne luftige og 
svampede kage. 
Nemmere bliver 

det ikke...

Easycake Choco
KORNKAMMERET

Choco med hvid citrus chokolade creme
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Lantmännen Cerealia A/S  /  Møllegade 12  /  7100 Vejle  /  Tlf: 79 41 54 15  /  www.lantmannencerelia.dk

Kornkammeret Professionel er en del af Lantmännen, som er ejet af svenske landmænd og sammen tager vi 
ansvar fra jord til bord. Den grønne spire på emballagen er garanti for ansvarligt produceret mad, som vi stræber 
efter at udvikle på en langsigtet og holdbar måde. Da Lantmännen ejes af svenske landmænd, som har viden og er 
tættest på naturen, har vi evnen til at stille de rigtige krav på alle stadier og tage ansvar fra jord til bord.
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