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Bröd i skolan
När du erbjuder dina gäster bröd i skolrestaurangen och
på skolkaféet bidrar du med mycket mer än enbart mättnad.
Du serverar barnen och ungdomarna kolhydrater, järn,
fibrer och mineraler.
I den här broschyren hittar du idéer och inspiration om
hur du kan variera brödkorgens innehåll och presentation,
kaféets mackor och utflyktens lunch. Och recept på smörgåsar med goda pålägg, som passar till frukost, lunch och
mellanmål.
Brödet är en god och näringsriktig del av skolmåltiden,
och för att visa att bröd har sin givna plats även i en tuff
budget hittar du även några kalkyler kring brödets margi
nella kostnad.
Har du frågor, vill veta mer eller tipsa om hur du arbetar
med bröd i din skolrestaurang är du mycket välkommen
att höra av dig till oss på Brödinstitutet.

BRÖDTRENDER ATT INSPIRERAS AV
Open sandwiches och Grand sandwiches:
Mackor med matiga fyllningar som
exempelvis krispiga grönsaker och
pulled pork. Äts med kniv och gaffel.
Smørrebröd på svenskt vis.
Gör det själv-mackan: Servera olika
matiga pålägg och låt gästerna själva
göra sin smörgås.

Konsten att ge kroppen
rätt bränsle
Hjärnan, nervsystemet och delar av vårt immunförsvar kan inte
fungera utan kolhydrater som bränsle. Drygt hälften av all energi
som vi får från maten bör komma från kolhydrater.

Brödets kolhydrater är kroppens bränsle. Brödets fibrer
ger också en god mättnad, som räcker länge. Fibrer
är nyttiga, de hjälper till att hålla hjärtat friskt och
stimulerar magen.
Bröd innehåller olika sorters fibrer som är viktiga
för att vi ska må bra. En del fibrer minskar risken för
förstoppning, medan andra kan bidra till minskad risk
för hjärtkärlsjukdom och diabetes.
Vete, råg, havre och korn innehåller en blandning av
olika sorters fibrer.
Under skolåren ökar behovet av järn och andra
mineraler. För eleverna är det extra viktigt att äta en
näringsrik kost. De växer och rör sig mer än vuxna och
behöver därför mer energirik mat.

Bröd, tillsammans med ett bra pålägg, är ett utmärkt
sätt för barn och ungdomar att få i sig kolhydrater,
protein och andra näringsämnen.
Brödets kolhydrater ger energi. En smörgås eller
två ger energi och ork, så att eleverna kan prestera bra
under skoldagen.
Bröd och spannmålsprodukter är också en viktig järnkälla för växande tonåringar.
Många unga flickor i Sverige har svårt att nå upp till
det rekommenderade intaget av järn och har alltför
små järnförråd eller järnbrist.
Järn är speciellt viktigt för unga flickor, som därför
behöver äta mer fullkornsbröd som innehåller rikligt
med mineraler, bland annat järn.

Läs mer på brodinstitutet.se. Mejl: info@brodinstitutet.se.
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1. Energikälla

näringsfakta
om bröd

Bröd är en av våra största källor till kolhydrater som är hjärnans viktigaste
bränsle. Så boosta hjärnan med bröd av bra kvalitet för att prestera bättre.

2. Fett

Bröd som de stora bagerierna bakar har ofta rapsolja som fettråvara.
Rapsolja innehåller en hög andel enkelomättat och fleromättat fett som
ur hälsosynpunkt är att föredra framför animaliskt fett, men även
framför olivolja.

3. Järn

Bröd är en källa till järn för skolelever som ofta har svårt att få i sig tillräckligt. För elever som slarvar med maten, tränar hårt eller ofta hoppar över
måltider är risken större för järnbrist. Det räcker att göra små förändringar
av matvanorna för att öka intaget, som till exempel att erbjuda en fullkornssmörgås med leverpastej ibland. Bäst blir upptaget om den äts med
någon grönsak eller frukt samtidigt. Järn är ett mineral som är viktigt för
inlärning och minne.

4. Fiber

Bröd är en viktig källa till det dagliga fiberintaget och underlättar kroppens
blodsockerreglering. Fibrer i bröd ger också en mättnadskänsla.

5. Vattenlösliga vitaminer

Bröd bidrar med vattenlösliga vitaminer B1, B2, niacin, folat och vitamin E
som bland annat är viktiga för nerverna, musklerna, hud, hår och tarmar.
De hjälper också till med ämnes- och näringsomsättningen.

I 82 % av kommunerna finns
möjlighet att baka bröd
på några av skolorna.

Fakta om Brödinstitutets undersökning ”Kostchefer om bröd i grundskolor, 2014."
United Minds genomförde på uppdrag av Brödinstitutet en kvantitativ
undersökning bland kostchefer i svenska kommuner för att få en bättre bild
av hur det resoneras kring bröd: näringsvärde, servering, inköp och bakande av bröd.
Undersökningen genomfördes via digitala enkäter och distribuerades via e-post.
54 % av Sveriges kommuner deltog i undersökningen.

Ur undersökningen ”Brödinstitutet:
Kostchefer om bröd i grundskolor, 2014.”
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Jocke om:

Brödet på
Fyrisskolan
i Uppsala
Jocke Sandberg är skolkock på Å Café & Restaurang,
Fyrisskolan i Uppsala. Skolans 850 elever serveras
dagligen nybakat bröd.
”Det viktigaste för ett lyckat brödbak är självklart ingredienserna, men att
utgå från ett bra grundrecept är viktigt. Sedan är det många andra faktorer
som påverkar som temperatur och bearbetning av degen.
Kalljäsning är perfekt att jobba med för oss kockar i skolrestaurangen.
Jag förbereder degen efter lunch. Låter den vila i degblandaren i cirka
15–20 minuter och bakar sedan ut limpor som får vila till dagen därpå. På
morgonen sätter jag in limporna i 200° i cirka 10 minuter med ångtillförsel.
Sedan sänker jag värmen till 175° och bröden får stå i ytterligare cirka 10
minuter. När jag tar ut dem är innertemperaturen 95°.
Våra gäster uppskattar verkligen att vi serverar mjukt bröd. Det är varken
särskilt dyrt eller så värst mycket jobb. Det handlar bara om att planera i
förväg. Jag tycker om att baka och gästerna älskar doften av nybakat bröd.
Mitt bästa baktips är att utgå från ett neutralt grundrecept. Jag använder
ofta vatten som degvätska. Det gör att de flesta gästerna kan äta brödet. Jag
tillsätter sällan socker. Sedan arbetar jag med olika smaksättningar som ger
brödet olika karaktär. Jag varierar med allt från fänkål, anis, rivna morötter,
vitlök, riven ost eller olika fröer. Ett bra tips är också att spraya bakplåtarna
med sprayfett.
Elevernas favoritbröd i vår skolrestaurang är helt klart det mjuka hem
bakade brödet som är smaksatt med soltorkade tomater och basilika.”

”Jag tycker om att baka och gästerna
älskar doften av nybakat bröd.”
Joakim Sandberg, skolkock, på
Å Café & Restaurang, Fyrisskolan, Uppsala.
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Fyrisskolans
tomat- och basilikabröd
Ett uppskattat bröd som får jäsa över
natten och gräddas på morgonen till
allas välbehag.
cirka 16 limpor
10 liter vetemjöl, 6 kilo
200 g salt
50 g raps- eller olivolja
50 g torrjäst
7 liter vatten, fingervarmt
1 burk soltorkade tomater à 1,6 kilo
2 påsar hackad basilika à 250 g
gör så här:
1. Blanda alla ingredienser i en blandare
och arbeta till en jämn och smidig deg.
2. Låt degen vila i blandaren 15–20
minuter. Spraya plåtarna med sprayfett.
3. Arbeta degen och forma 16 limpor. Låt
jäsa över natten i kyl.
4. Värm ugnen till 200°.
Grädda bröden med ånga i cirka 10
minuter. Sänk till 175° och grädda
ytterligare 10 minuter. När innertemperaturen är 95° är bröden klara.
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BRA ATT VETA OM FIBRER:
Visste du att …

De flesta elever lyckas inte få i sig tillräcklig mängd fibrer varje dag.
Elever får i bästa fall i sig cirka 13 gram fibrer per dag.
Vi bör äta 25–35 g fibrer om dagen.

FIBERKOLL
En skiva
Fibermängd (per skiva i gram)
Delikatess
1,4
Falu Rågrut
1,7
Frukost
0,9
Gammelgårdens
1,5
Havre
1,7
Rågi
1,7
Sport
2,4
Vitt bröd
0,8
Grovt bröd
1,5
Vitt bröd, glutenfritt
0,7
Grovt bröd, glutenfritt
1,5
Havreknäcke, glutenfritt 1,1

Rekommendationer om fiberintag per dag
Flicka 6–9 år
Pojke 6–9 år
15–23 g		
15–23 g
Flicka 10–13 år
17–26 g		

Pojke 10–13 år
20–29 g

Flicka 14–17 år
19–29 g		

Pojke 14–17 år
25–37 g

Vuxen
25–35 g
Källa: Nordiska näringsrekommendationer 2012
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• Är en viktig komponent i bröd.
• Ökar mättnadskänslan.
• Minskar behovet av småätande.
• Skärper koncentration och minne.
• Främjar hälsan och är gynnsamma
för blodfetter och blodtryck.
• Gör att blodsockret stiger
långsammare.
• Förebygger trög mage och håller
igång tarmarna.
• Ökar salivutsöndringen och är bra
för tänderna.

Förslag på fler fiberkällor
att jämföra med
Goda fiberkällor
per 100 g
Hårt bröd, fullkorn
15,0 g
Rågbröd, fullkorn
5,5 g
Vitt bröd, fibrer
6,0 g
Vitt bröd, fransk
3,2 g
Apelsin
1,9 g
Banan
1,7 g
Päron
3,9 g
Äpple
1,9 g
Morot
2,4 g
Röda bönor, kokta
7,2 g
Potatis, kokt
2,1 g
Gröna bönor
3,9 g
Källa: Livsmedelsverket

Margareta om:

Brödet på
Sörgårdsskolan
i Gislaved
Margareta Nylander är skolkock och bakar en
gång i veckan till de 350 eleverna på restaurang
Ekoaptiten, Sörgårdsskolan i Gislaved.
”När det gäller bakning tycker jag det viktigaste är att först och
främst ha ett gott och bra brödrecept. Det som också bidrar till
att göra bakningen lyckad är vilka råvaror du använder, jästiden
och att degen går snabbt att hantera. Jag bakar till exempel
enbart på ekologiskt mjöl.
Jag varierar mellan att kalljäsa och att baka ut brödet direkt
samma dag. Jag blandar och kör degen i en kokgryta på 100 liter.
Särskilt de dagar då vi gjort gröt på morgonen för då är grytan
varm och påskyndar jäsningen. Degen står och jäser en första
omgång ungefär 30 minuter i grytan. Startar jag sedan brödbaket
vid klockan kvart i åtta så är bröden klara vid halvtiotiden.
Vi serverar nygräddat mjukt bröd de dagar det är soppa till
lunch. Våra gäster serveras dessutom knäckebröd varje dag som
tillbehör till lunchen. Så visst gillar gästerna det mjuka brödet,
men även knäckebrödet är populärt här hos oss.
Mitt bästa baktips är att baka i kokgrytan och stänga locket så
inget mjöl stänker ut i köket. Foccacia är ett lätt bröd att baka
och sedan går det snabbt att platta ut det på plåtar. Eftersom jag
bakar det på vatten går det även att servera till mjölkallergiker
och laktosintoleranta. En annan bra sak med bakning är att det
är rogivande, avstressande och jätteroligt.
Elevernas brödfavorit är nog våra nygräddade frallor, de är
verkligen populära.”

Margaretas tips!
Bra att tänka på när du bakar:
• För mycket salt hämmar jästen.
• Deg jäser utan socker men kräver längre
jäsning.
• Små mängder fett ger ett luftigare bröd.
• Ånga i ugnen i början av bakningen minskar
risken för sprickor i brödet.

Sörgårdsskolans grötfrallor
Om du inte kokar gröt kan havregrynen
blandas med övriga ingredienser och
vattenmängden ökas med 3 liter.
cirka 350 frallor
3 kilo ekologiska havregryn
800 g laktosfritt margarin
500 g sirap, 1 flaska
6 paket färsk jäst, à 50 g
6 liter kallt vatten
6 kilo ekologiskt vetemjöl
4 kilo ekologiskt rågmjöl
4,5 kilo ekologiskt dinkelmjöl, siktat
1 dl salt
gör så här:
1. Koka gröt av havregrynen enligt
förpackningen i en kokgryta. Låt svalna.
2. Tillsätt kallt margarin, sirap, jästen
upplöst i vattnet, allt mjöl och sist salt.
Blanda degen smidig med en omrörare
direkt i grytan.
3. Låt degen jäsa i grytan i cirka 45
minuter eller till dubbel storlek.
4. Rulla ut cirka 350 frallor och lägg
efterhand på plåtar. Låt jäsa ytterligare
45 minuter eller till dubbel storlek.
5. Sätt ugnen på 185°. Grädda bullarna i
cirka 12 minuter, ta ut och låt svalna.
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Vilka valmöjligheter kan du erbjuda på din skola?
• Olika sorters knäckebröd? Grovt, ljust, trekanter, runt, ekologiskt?
• Nyckelhålsmärkt bröd?
• Mjukt bröd?
• Hembakat bröd?

Brödstation med
valmöjligheter!
En lockande brödbuffé med
både hårt och mjukt bröd är ett
bra sätt att stimulera gästerna
till att äta varierat. Låt fantasin
flöda och hitta dina egna sätt
att servera bröd på!

Bra
brödkniv

Grovt & ljust
knäckebröd

• Matfett till brödet?
• Röror till brödet?
• Kylbricka?
• Buffékorg eller brödkorg?
Bra saker att duka upp vid brödstationen
• Brödbräda med låda som fångar upp brödsmulor är trevlig om
gästerna ska skära sitt bröd själva.
• En riktig brödkniv eller en brödsåg är bra att lägga fram så att
eleverna kan skära upp limpan och såga sig igenom brödskorpan.
• Skriv brödnamnen och presentera dem med hjälp av en skylt
eller en prisklämma. Berätta gärna mer om de olika
brödsorterna om det finns plats på skylten.

Valfrihet ger nöjda lunchgäster

Hembakat bröd

Mer än var sjunde kostchef tycker
att det är viktigt att brödet
innehåller fullkorn, är nyckelhålsmärkt och innehåller lite socker.

Variera utbudet av bröd och erbjud flera olika sorter. Byt brödsorter
då och då. Extra uppskattat är om det även finns mjukt bröd till
lunchen. Om dina elever endast brukar få bröd då det serveras
soppa får du räkna med att det blir anstormning i början. Det
är nyhetens behag. Och glöm inte att även variera brödet till de
glutenintoleranta gästerna.

Ur undersökningen ”Brödinstitutet:
Kostchefer om bröd i grundskolor, 2014.”

Nyttiga &
goda röror
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KOSTCHEFER
tycker
Hur serveras bröd i skolan idag?

I vår kommun
gör vi så här

Vi ringde runt till kostchefer i flera av landets
kommuner för att få en bild av hur och vilka
bröd som serveras i skolan. Svaren var många
och varierade. Men gemensamt är att samtliga
kommuner serverar eleverna bröd.
Utbudet av brödsorterna varierar. Är det soppa bjuds mjukt bröd
till, gärna hembakat om möjligheten finns. Vanligast är ett par
olika sorters knäckebröd och ett alternativ av det mjuka. Oftast
inköpt men ibland hembakat.
Brödet serveras oftast för sig själv som en egen station tillsammans med tillbehör som margarin, hummus eller ost.

Brödet i Gnesta kommun
I Gnesta kommun är Eva Nordenhem kostchef. Hon berättar att
de serverar både hårt och mjukt bröd dagligen till lunch. Ibland
bakar man brödet själva, framför allt när det är soppa. Under de
senaste tre åren har eleverna erbjudits ett varierat brödbord.

”Det hemlagade och hembakade
kommer att vara efterlängtat.”

Sara Svensson, Josefin Nyberg och Robert Henriksson

"Brödet uppskattas
av eleverna!"
Eva Nordenhem
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"Vi varierar brödsortimentet
men inte varje dag."
Marianne Schröder Maagaard

– I början var åtgången stor, säger Eva. Så stor att
vi övervägde att sluta med mjukt bröd, men nu är det
mer normalt och eleverna alternerar att äta både hårt
och mjukt bröd, fortsätter hon.
Brödet uppskattas av eleverna och har kanske också
ökat antalet ätande i matsalen, framför allt bland
pojkar. Andelen elever som äter skollunch har ökat de
senaste åren, enligt Sörmlands landstings undersökning
Liv & Hälsa Ung 2011.

Brödet i Kiruna kommun
Marianne Schröder Maagaard, kostchef i Kiruna
kommun, serverar alltid mjukt bröd för att locka eleverna till matsalen.
– Vi har bjudit på både mjukt och hårt bröd i ett år
och kommer att fortsätta med det. Vi varierar bröd
sortimentet men inte varje dag, säger Marianne.
– Tyvärr har vi inte resurser att baka själva utan
köper mest färdigt fryst bröd och ibland köper vi färskt
bröd från lokal bagare.

Brödet i Katrineholms kommun
I Katrineholm är förändringsarbetet i full gång inom
skolrestaurangerna. Här verkar man för klimatsmart
ekomat och att baka själv är en del i den processen.
Bröd bakat av ekologiskt mjöl sprider härliga dofter på
de skolor där maten lagas och bröden bakas.
– Att komma igång med att baka är en process
som i sig tar en del tid. Det gäller att hitta recept som
fungerar och att få in bakningen i kökets rutiner, säger
Robert Henriksson, kostsamordnare. Bakar vi inte
själva köper vi in bröd från ett lokalt bageri som bakar
ekologiskt. Men det är inte helt lätt och vi önskar att
upphandlingsprocesserna var enklare och tydligare,
fortsätter han och får medhåll från sina kollegor Sara
Svensson, kostansvarig dietist och Josefin Nyberg,
dietist.
Projektet Klimatsmart ekomat syftar till att öka
andelen ekologiskt och närproducerat, men också att
minska matsvinnet, laga mat från grunden och att
baka bröd och gäller alla från förskola till äldreomsorg.
Att förändra är inte helt smärtfritt inser man. Eleverna
vill gärna äta den mat de är vana vid och fnyser lite lätt
åt de hembakade bröden eller de lite grövre ekologiska
som köps in.

”Jag gillar rutknäcket bäst och äter
det varje dag. Mjukt bröd får vi nästan
aldrig. Maten lagas inte på vår skola.”
Filip Ericsson, 7:an, Kunskapsskolan i Katrineholm.

Att samarbeta med pedagogerna är därför viktigt.
De måste hjälpa skolkockarna och tala om brödet och
maten som serveras. Öka nyfikenheten och berätta
om var grödorna växer – var maten kommer ifrån helt
enkelt.
– Vi inser att arbetet är långsiktigt och att eleverna
kommer ändra inställning med tiden. Det hemlagade
och hembakade kommer att vara efterlängtat, menar
Sara, Josefin och Robert.
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Bröd till
skollunchen –
vad kostar det?

Att servera bröd till skollunch kostar mindre än de flesta
tror. Kostnaden för en skiva hårt bröd (12 g) varierar
mellan 0,25–0,37 kronor med en genomsnittskostnad på
0,32 kronor.
Kostnaden för en skiva mjukt bröd (30 g) varierar
mellan 0,60–1,40 kronor med en genomsnittskostnad på
0,80 kronor.
Kostnad per vikt ger ingen skillnad på hårt eller mjukt
bröd. En mjuk skiva kostar 0,0267 kr/g och en hård skiva
0,0267 kr/g.
De skolkök som bakar sitt eget bröd har i genomsnitt
en kostnad på 0,33 kronor per skiva.

SLUTSATS
• Det finns skolor som serverar mjukt bröd varje dag utan att det blir dyrare.
• Merkostnaden för mjukt bröd är marginell.
• Servering av både hårt och mjukt bröd ger gästerna omväxling.
• Det är inte svårt att kvalitetssäkra brödets innehåll och se till att få valuta
för pengarna.
• Med en varierad brödbuffé äter fler elever skollunch.

45 % tror att en skiva hårt bröd kostar 40
öre eller mer i genomsnitt. 53 % tror att
en genomsnittlig skiva mjukt bröd kostar
90 öre eller mer. Rätt svar ser du ovan.
Ur undersökningen "Brödinstitutet:
Kostchefer om bröd i grundskolor, 2014."
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”Kostnad per vikt ger ingen skillnad
på hårt eller mjukt bröd.”
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goda röror
till brödet

Röror går att variera i
det oändliga och är en
bra variation till det
vanliga matfettet.
En god röra är ett
utmärkt sätt att låta
eleverna prova på nya
smaker till brödet.
Recepten är
beräknade för
25 personer.

Morotsröra

Hummus – kikärtsröra

1,5 kg morötter, skalade och skivade
1 dl rapsolja
1,5 tsk salt
3 avokado
0,5 dl citron, pressad

1,6 kg kikärter, kokta
200 g svarta oliver, kärnfria
2 tsk salt
40 g vitlöksklyftor, pressade
1,5 dl citron, pressad saft
0,5 dl rödvinsvinäger
2,5 dl olivolja
1,5 dl vatten
2 tsk cayennepeppar eller chilipeppar
60 g persilja, hackad

gör så här:
Förvärm ugnen till 225°. Fördela morotsskivorna på
blecket. Häll över rapsolja och en nypa salt. Rosta
tills morötterna är mjuka, cirka 15 minuter. Låt
svalna. Dela avokadon och ta bort kärnan. Mixa
morötterna släta. Tillsätt salt och avokadokött.
Smaka av med citronsaften.
Variation
Morötternas smak förstärks när de rostas i ugn och
ger den här röran en svag, härlig sötma som passar
fint att bre på mackan.
Röran kan även smaksättas med pepparrot eller
sambal oelek.

Passar till morot!

n,
Kryddor som passar till morot är timjan, drago
muskot, persilja och gräslök.

Morotsröra

Hummus
Röra på kidneybönor

gör så här:
Spola av kikärterna i kallt vatten. Mixa kikärter med
svarta oliver och salt.
Tillsätt vitlök, citronsaften, vinäger, olivolja och
vatten. Mixa igen. Späd med lite mer vatten om
konsistensen är för tjock. Smaka av med cayennepeppar eller chilipeppar. Blanda ner persiljan.
Variation
Byt ut kikärter mot svarta bönor, så får du ännu en
variant på en god röra.
Byt ut oliverna och mixa ner soltorkade tomater så
blir det en ny smak.
Byt ut persiljan mot basilika.

Röd linsröra

Röra på kidneybönor

950 g (1 liter) röda linser, kokta och avrunna
20 g vitlöksklyftor, pressade		
0,5 dl citron, pressad saft		
1,5 dl rapsolja 			
1 tsk paprikapulver			
2 tsk kebabkrydda eller spiskummin
1 tsk cayennepeppar eller chilipeppar
1 tsk salt

1,2 kg kidneybönor, kokta
0,5 dl balsamvinäger
2 dl olivolja
1 tsk tabasco
2 tsk salt
0,5 tsk svartpeppar

gör så här:
Mixa alla ingredienserna till en slät röra.

Smakkompisar till bönor!

Timjan, oregano, persilja, salvia,
kyndel, fänkål och kummin.

gör så här:
Mixa samman alla ingredienser till en slät röra.
Späd eventuellt med vatten för tunnare konsistens.
Variation
Röran kan också smaksättas med tomatpuré.
Byt ut en del av kidneybönorna mot vita bönor och
svarta bönor så bli det en ny smakkick att servera
till bröd.

Röd linsröra
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Bröd är miljösmart mat

Bröd är ett av de livsmedel som påverkar
vårt klimat minst. Bröd bakas effektivt,
utan svinn och många bagerier använder
sig av miljövänlig el.
• Bröd är ett av de livsmedel som påverkar miljön minst.
• Bröd är ett vegetabiliskt livsmedel av en råvara med låg
klimatpåverkan.
• Nästan allt mjöl som används i svenska bröd är odlat i
Sverige – det innebär kortare transporter.
• Lite svinn – de delar av säden som inte används till mjöl
blir djurfoder.
• Spillbröd i bageriet återanvänds som djurfoder eller till
jästtillverkning.
• Bröd äts upp – förvarat i frysen kan du ta fram efter
behov.
• Många bagerier använder grön el. Använder ugnarna
effektivt och tar tillvara värmen till uppvärmning.
• Kontinuerligt arbete med att minska och effektivisera
transporter för minskade koldioxidutsläpp.
• Visste du att 1 kilo nötkött påverkar miljön lika mycket
som 15–20 kilo bröd.

47 % önskar sig ett
bredare utbud av
ekologiskt bröd.
Ur undersökningen "Brödinstitutet:
Kostchefer om bröd i grundskolor, 2014."
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Brödlandet
SVERIGE

Brödlandet
SVERIGE

Baka med
tradition

Tunnbröd
påminner om det arabiska pitabrödet, som spreds under folkvandringarna genom Ryssland och
Finland in i norra Sverige. Vårt
svenska tunnbröd bakades dock av
korn istället för av vete. Korn är vårt
äldsta sädesslag och det enda som
gick att odla så långt norr ut.

Här i Sverige har vi ett av världens största brödutbud
med mer än 400 olika sorters bröd att välja bland.
Det har vi tack vare folkvandringar, nyfikenhet och
förmågan att anpassa det nya efter våra förutsättningar.
Vi kan vara stolta över vårt svenska bröd. Det bär vår historia och tradition. Bröd har mättat och gett näring i årtusenden. Historiskt sett har
brödet kommit ända från Orienten in i vårt karga klimat. Det har fött
många krigsherrar och vunnit mycket mark, framför allt under romar
rikets storhetstid. Med romarna spred sig det ljusa vetebaserade brödet från
Medelhavsländerna upp genom Europa och in i England och Skottland.
Här är de traditionella bröden fortfarande bakade av vete.

Brödarv
Vid den tyska gränsen tar de rågbaserade surdegsbröden vid. Härifrån och
österut har det i årtusenden bakats mättande surdegsbröd. Det var härifrån
vi fick vårt första brödarv. Under medeltiden spred sig rågen från Tyskland
via Skåne och Halland in i södra Sverige. Österifrån vandrade rågen via
Finland in i Mälardalen och trakten som så småningom fick namnet
Knäckebrödsbältet.

Knäckebröd

Sirapslimpa

ökar i popularitet. Fler upptäcker
de hälsosamma fördelarna med
fullkornsrika knäckebröd.
Historiskt sträckte sig Knäcke
brödsbältet från Jämtland till
Södermanland. Idag äts knäckebröd bakade på olika spannmål
i hela Sverige och långt utanför
landets gränser.

är kanske det mest svenska av
våra bröd. Det är ett arv från
första världskriget då det var
brist på spannmål, men fanns
gott om socker. För att dryga ut
mjölet och öka energiinnehållet
i bröden uppmanades bagerierna
av kristidsmyndigheterna att söta
degarna. Detta bröd är än idag
ett av de mest sålda bröden och
Närkes landskapsbröd.

Klimatet styrde
Det svenska klimatet har påverkat vår brödkultur och brödens utseende.
I södra Sverige kunde vi mala säden flera gånger om året, vilket gjordes förr
i tiden med väderkvarnar. Bröden formades till limpor och hade saftigt
inkråm. Norröver där vårfloden och höstregnet styrde kvarnens arbete
bakades bröden ut till torra brödkakor som kunde lagras länge.

”Vi får mjukt bröd när det är soppa
men de bakar inte det själva utan
köper det från ett bageri i stan.”
Lisa Jansson, 9:an, Kristinebergs skola i Åmål.

20

Hönökaka
är västkustens svar på
knäckebröd. En brödkaka
som, liksom knäckebrödet,
hade ett hål i mitten för att
kunna hängas högt där inga
djur kom åt. Även detta bröd
lagrades länge och åts även
när det var torrt. På långa
resor var det platta brödet
lätt att packa ned och enkelt
att använda som en ätbar
tallrik.

Kavring
är det skållade fullkornsbrödet från Skåne
och Danmark. Genom att skålla mjölet
(hälla hett vatten över det) blir brödet
sötare, saftigare och håller längre. Förr
gräddades kavringen två gånger för att
skorpan skulle bli hård. Brödet blev då
hållbart och gick att lagra länge. Idag
är inte den metoden lika vanlig.
21

dagens
macktips

Finfin
FRUKOST
Aprikos spread (aprikosfärskost)
Gott och järnrikt pålägg! Här tas aprikosernas
innehåll av järn, naturliga sötma och arom
tillvara. Färskost fungerar utmärkt som bas i en
spread och även som ett eget pålägg.
120 g torkade aprikoser, finhackade
400 g färskost 		
2 msk apelsinjuice		
gör så här:
1. Rör ihop aprikoser, färskost och apelsinjuice.
2. Bred på bröd, gärna rostat, och servera med några
apelsinklyftor till.

Med krydda, kärlek och
mättande innehåll! Här följer
några tips på bröd och pålägg
eller fyllningar som kan
serveras till frukost, lunch
och mellanmål.

Variation
Smaksätt med torkade tranbär.

Visste du att:

Ostsmörgås med mango chutney

Du tar upp järn och andra minera
ler från fullkornsbröd bättre om
du
lägger på en bit skinka och färsk
frukt eller äter brödet som en
del
av en måltid där det ingår kött,
fisk, frukt och grönt.

Doften av nybakat bröd gör ofta trötta morgongäster på gott humör. Bake-off är en genväg för
att på enkelt sätt servera varmt och väldoftande
bröd till frukostserveringen. Ost är det vanligaste
pålägget som passar extra bra ihop med lite sötma
eller syrlighet. Pröva den här kombinationen av
ost och mango chutney.
25 skivor ljust fullkornsbröd
125 g lättmargarin
600 g ost, 17%
125 g mango chutney
25 salladsblad, krispig
gör så här:
1. Bre en skiva ljust fullkornsbröd (gärna rostad) med
lättmargarin.
2. Lägg på salladsbladet, ost och som kronan på
verket lite mango chutney.
Variation
Skivor av äpplen eller päron smakar också bra ihop
med osten.
22
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Finfin
FRUKOST

Kaviarfrestelse

Pastejspread med picklad gurka

En frukostsmörgås som ger energi ända fram
till lunch. Bröd och ägg tillsammans ger en lång
och behaglig mättnadskänsla. En bra start på
skoldagen!

Det fiffiga med denna milda, krämiga pastejspread
är att inget extra matfett behövs till brödet.
Enkelt och snabbt för morgontrötta gäster att bre
sin smörgås och toppa med picklad gurka.

25 st tunnbröd
12 ägg, kokta och hackade
200 g kaviar
300 g keso
75 g gräslök, finhackad
vitpeppar

Pastejspread

gör så här:
1. Blanda alla ingredienserna. Krydda med lite
nymald vitpeppar.
2. Låt gästerna fylla ett tunnbröd med röran
och rulla ihop.

Brödets smakkompisar
Passar bra till bröd och smörgåsar:

• Frukt
• Grönsallader
• Rostad paprika
• Tapenade
• Soltorkade tomater
• Solrosfrö/pumpafrö
• Ärtskott
• Chutney
• Marinerade grönsaker
• Pepparrot/wasabi
• Surkål blandat med rivna morötter
• Rödkålssallad
• Sweet chilisås
• Ajvar relish
• Bostongurka/saltgurka
• Balsamvinäger

400 g leverpastej, nyckelhålsmärkt
1 dl lätt crème fraiche
2 krm vitpeppar
Picklad gurka
1 dl ättiksprit (12%)
2 dl socker
3 dl vatten
2 st chilifrukt
800 g gurka
1 tsk salt
2 krm vitpeppar
gör så här:
1. Mixa leverpastej och lätt crème fraiche. Smaka av
med peppar.
2. Koka upp ättika, socker och vatten. Tillsätt salt
och peppar. Låt svalna.
3. Strimla chilifrukten. Skär gurkan i tunna skivor.
Lägg ner i lagen.
4. Täck med plastfilm och låt stå i kylen över natten.
Variation:
Prova även picklade rotfrukter som ger en god smakbrytning.
Skivor av äpplen eller rättika passar också att servera
på smörgåsen med pastejspread.

Bröd ger rätt energi och kraft vid träning
Undersökningar visar att de som tränar
mycket väljer att äta bröd ofta. Bröd ger
snabb energi och det ger i sin tur snabb
återhämtning.
Av de som tränar 5–7 gånger per vecka äter 79,2 procent bröd
fem gånger per vecka. Vid träning är kolhydrater extra viktigt.
Kolhydraterna gör att kroppen fungerar optimalt.
Bröd och kolhydrater ger viktig energi till musklerna. Det fungerar
som bränsle. Lågt blodsocker ger trötta muskler och dålig ork. Bröd
ger bra energi och snabb återhämtning efter träningen.
Undersökningar visar att alla sorters bröd är en bra energikälla för
kroppen. Det ger god mättnad och dessutom innehåller brödet även
fibrer och järn.

Tips!

Med mandolinen går det extra snabbt att skiva
snygga och supertunna gurkskivor.

69 % av de kommuner som serverar frukost
serverar också bröd till frukosten.
Ur undersökningen ”Brödinstitutet:
Kostchefer om bröd i grundskolor, 2014.”
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Mumsigt
MELLIS

Mumsigt
MELLIS
Tomat & mozzarella bap

Pizzamacka med makrill

25 st portionsbröd, typ frallor
0,7 dl olivolja
250 g bladsallad
800 g mozzarella, skivad
950 g tomater, skivad
100 g rödlök, skivad
25 st basilikablad
Salt, peppar, balsamvinäger

Makrill är en fisk med massor av D-vitamin och
omega-3-fettsyror som är viktiga för orken och för
att stärka kroppens immunförsvar. Här blir den
till en god och nyttig pizzamacka.

gör så här:
1. Dela på bröden och pensla båda delarna med
olivolja.
2. Lägg på sallad, varva skivad mozzarella och tomatskivor. Salta och peppra.
3. Garnera med rödlöksringar och toppa med lite
färsk basilika. Stänk eventuellt över några droppar
balsamvinäger och olivolja. Lägg på locket.

ar frallor.
net för små bröd som likn
”Baps” är det engelska nam
en härlig macka
blir
här
t
De
d.
brö
t
rrik
Välj gärna ett ljust fibe
on.
med Medelhavsinspirati

gör så här:
1. Förvärm ugnen till 200°. Lägg brödskivorna på
plåtar.
2. Mosa makrillen med tomatsåsen och bred på
brödskivorna. Strö över ost och oregano.
3. Gratinera i cirka 10 minuter eller tills pizzamackan
har fått fin färg. Servera gärna med en sallad till.
Variation
Tunt skivad färsk gurka på en skiva bröd med
makrill toppad med citronkeso eller äggskivor.

Croque-Monsieur – skinka och ost

Senapskeso med äpple och skinka

Smörgås med frukt

Den här berömda franska smörgåsen dök första
gången upp på ett kafé i Paris 1910. CroqueMonsieur kräver en smörgåsgrill, men ett våffeljärn går lika bra. En mättande och god smörgås,
garanterat populär.

Det är miljösmart att välja bröd, frukt, grönsaker
och magert kött. Precis vad som bjuds på den här
mackan.

Ett bra mellanmål bygger på bröd, frukt, grönt
och en mjölkprodukt. Lite frukt på smörgåsen ger
eftermiddagens vitaminkick.

25 skivor bröd
400 g keso eller kesella
1 msk dijonsenap
400 g äpple, rivet
250 g skinka, tärnad
1 krm vitpeppar

25 skivor ljust grovbröd
950 g frukt eller bär
750 g keso
1 dl solrosfrön, rostade

Till en smörgås behövs:
2 skivor bröd, gärna ljust surdegsbröd
10 g matfett
10 g dijonsenap
15 g skinka
15 g ost
gör så här:
1. Bred matfett på den ena skivan och lägg på ost och
skinka.
2. Bred dijonsenap på den andra brödskivan och lägg
ihop mackan.
3. Grilla tills den blivit gyllenbrun och osten smält,
cirka 3 minuter. Servera mackan med sallad och
tomatskivor.
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Variation
Pensla brödet med pesto istället för olivolja.
Byt ut bladsalladen mot rucola.

25 skivor bröd
625 g makrill i tomatsås
150 g svarta oliver, skivade
200 g ost, 17%
2 msk oregano eller pizzakrydda

gör så här:
1. Rör samman keso, senap, äpple och skinka. Smaka
av med lite peppar.
2. Servera till brödet.
Variation
Byt senap med pepparrot.
Byt senap mot curry.
Byt senap mot färska örter som blandas med keso
eller kesella.

gör så här:
1. Blanda valda bär eller skurna fruktbitar med keso.
2. Ställ fram bröd, fruktkeso och solrosfrö i serveringen.

Tips!

Det är bra att växla mellan olika frukter och bär
som
innehåller olika mängder vitaminer, mineraler och
fiber.
Tänk också i säsong vid inköp av frukt och bär
som är
bra för miljön och ekonomi.
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TIPS TILL SKOLKAFÉET!
• Sätt er profil på skolkaféet och ge det ett namn.
• Skylta med öppettider.
• Låt utbudet av hälsosamma mackor ha
en central roll.
• Erbjud nyckelhålsmärkta bröd.
• Skriv snygga skyltar och tala om vad mackorna
innehåller.
• Våga prova nytt.
• Dela brödet på olika sätt för att skapa mer
variation.
• Garnering ökar känslan av kvalitet och det ser
även godare ut.
• Spritspåse till röror spar tid och spill.
• Ge gästerna möjlighet till inflytande.
• Låt skolans matråd provsmaka nya brödsorter
och mackor.
• Servera bröd och smörgåsar i smörgåspåse
eller sandwich-bag.
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På utflykt

På utflykt
Veggie wrap
Fräsch mellismacka som mättar skönt.
25 tortillabröd
1 kg keso
185 g lättmajonnäs
30 g gräslök, hackad
30 g dill, hackad
400 g äpple, tärnat eller grovrivet
350 g gröna ärter
300 g rucola, grovhackad
625 g röd paprika, finstrimlad
4 avokado, skivade
50 g pumpakärnor, rostade
gör så här:
Blanda keso, majonnäs, kryddgrönt, äpple och ärter.
Fördela över bröden och lägg på övriga grönsaker.
Strö på pumpafrön och rulla ihop.

1.

2.

3.

4.

Variation
Byt avokado mot hummus, linsröra eller röra
på kidneybönor.

En god, mättande fyllning som går snabbt att
svänga ihop. Passar bra att ladda med under en
lång skoldag för att orka vara aktiv.

Vik en wrap
1. Lägg fyllningen i mitten av brödet.
2. Vik upp båda sidorna.
3. Vik upp undre sidan.
4. Skär wrapen på diagonalen.
5. Njut!

Mackor till
skolutflflffllykten

En macka kan vara så mycket och med bröd som bas
är det enkel och populär mat att ta med på skolutflykt.
Wraps och pitabröd passar perfekt.
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Tunarulle (tuna roll)

Rulla en roll
1. Välj ditt favoritrecept.
2. Lägg ingredienserna på tortillan.
3. Börja nederst och rullla ihop till
en fast roll.
4. Skär rullen i bitar.
5. Mmmmm!

25 tunnbröd, mjuka
900 g tonfisk i vatten
6 dl kesella eller lätt crème fraiche
3 msk dijonsenap
3 dl bostongurka
1 tsk salt
0,5 tsk svartpeppar
250 g isbergssallad, strimlad
175 g gurka, skivad
gör så här:
Häll av vattnet från tonfisken. Mosa sönder
tonfisken. Blanda kesella, dijonsenap, bostongurka
och rör i tonfisken. Smaka av med salt och peppar.
Bred ut röran på tunnbröden. Lägg på sallad och
gurkskivor och rulla ihop.
Variation
Servera röran i ett fiberrikt korvbröd, i en mini
baguette, i ett pitabröd eller på hårt bröd.
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På utflykt

Kycklingwrap med fullkornsbulgur och sallad
25 st wrapbröd, gärna fullkorn
2,3 kg kycklingkebab, skivad och färdigstekt
1,5 l fullkornsbulgur eller mathavre, kokt
800 g tomater, tärnade
200 g rödlökar, skivad eller hackad
500 g salladsblad
Sås:
1,5 l matyoghurt
0,5–1 dl chipotlepasta
1 msk salt
gör så här:
1. Blanda samman matyoghurt, chipotlepasta och salt.
2. Packa kycklingkebaben fryst i en separat låda som den
kan serveras ur.
3. Packa även de övriga ingredienserna i separata lådor
eller hinkar.
Variation
Ajvar relish och matyoghurt eller gräddfil rörs snabbt ihop
till en sås. Pesto är också en god sås att servera till.

ar brödet runt maten –
Wrap betyder att man lind
perfekt utflyktslunch.

Kalkon Sub
Bröd är en viktig ingrediens i det som serveras
till mellanmål så det kan vara bra att variera bröd
ibland. Sub är en baguette med dubbel mängd
bröd som mättar på eftermiddagen när det
behövs energi. När det är dags för mellanmål är
det ”gör-det-själv” som råder när den här subwaymackan serveras. Gör gärna en visningssmörgås
så dina gäster ser hur det är tänkt.
25 st sandwichbröd eller sandwichbulle, grov
200 g färskost
250 g kalkon, skivad
250 g grönsallad
300 g päron, skivat
gör så här:
1. Bred färskosten på båda brödhalvorna.
2. Lägg på kalkon, sallad, päron och lägg ihop brödet.
3. Packa in. Skär diagonalt med kniv så att det blir
som en trekant.
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Pitabröd med köttbullar och cole slaw
Pitabröd, brödet med ficka, är toppen att ta med på utflykt när
man äter utan tallrik och bestick. Kladdfritt och smart är att
låta var och en få ett kaffefilter att stoppa pitabrödet i, fylla det
och toppa med solroskärnor. Enklare kan det inte bli.
25 st pitabröd
2,5 kg köttbullar (vikten 10 g)
1,5 dl solroskärnor, rostade
Cole slaw:
6 dl gräddfil
1 dl majonnäs
1 kg vitkål, finstrimlad
700 g morötter, grovrivna
0,5 dl apelsinjuice, koncentrerad
gör så här:
1. Blanda samman lätt crème fraiche, majonnäs, vitkål, morot
och apelsinjuice. Smaka av med lite salt och peppar.
2. Packa salladen i ”smart store boxar” och låt stå över natten
i kylen.

Snabbtest för dig och dina gäster

Vad vet du om
bröd?

1 En skiva grovt bröd ger lika mycket järn som en
portion broccoli.
Nyckelhålet är en fiffig vägvisare i valet
av bröd. Nyckelhålet står för mindre
och/eller nyttigare fett, mindre socker,
mindre salt, mer kostfiber och fullkorn.
Bröd som är märkt med nyckelhålet passar till alla från två års ålder
och uppåt. Sedan 1989 är nyckelhålet ett registrerat varumärke av
Livsmedelsverket. ”Bra mat i skolan”
(Livsmedelsverket, 2013) rekommenderar att merparten av det bröd som
serveras i skolan är nyckelhålsmärkt.
Även glutenfria bröd kommer att
kunna märkas med nyckelhål efter 2014.
Det är smart att servera nyckelhålsmärkta bröd så dina gäster kan göra
sunda val. Men även bröd utan nyckelhål
kan ha många kvaliteter. Att äta ett bröd
handlar ju inte bara om nytta utan också
om njutning.

Sant

Falskt

2. Vitt bröd kan vara lika fiberrikt som mörkt bröd.
Sant

Falskt

3. Bröd håller bäst om det förvaras i kylskåp.
Sant

Falskt

4. Bröd som får kalljäsa innehåller mindre fytinsyra.
Sant

Falskt

5. Du blir tjock av att äta bröd.
Sant

Falskt

6. Det finns mer än 400 brödsorter att välja på i Sverige.
Sant

Falskt

rätt svar:
1. Sant. En skiva grovt bröd ger ungefär 0,7 mg järn och en
portion färsk broccoli ger också det.
2. Sant. Genom att baka med ljus fiber, ljust fullkornsvete och nya
malningstekniker kan vita bröd vara lika fiberrika som mörka. En
del bröd kan vara smaksatta med sirap eller mörk malt och blir då
mörka utan att ha ett högt fiberinnehåll.
3. Falskt. Bröd åldras snabbare i kylskåp och mår därför bäst av att
förvaras i rumstemperatur.
4. Sant. Vid kalljäsning av bröd bryts mycket av fytinsyran ner
vilket förbättrar upptaget av järn, kalcium och zink.
5. Falskt. Inget enskilt livsmedel gör oss tjocka utan det handlar
om hur mycket man äter i förhållande till hur mycket man rör på
sig. Bröd som innehåller mycket kolhydrater och fiber men lite
fett håller oss dessutom mätta länge och motverkar sötsuget som
lätt leder till småätande.
6. Sant. Sverige har ett av världens bredaste brödsortiment med
mer än 400 olika sorter att välja på.
Fler tips på tävlingar och frågesport hittar du på brodinstitutet.se.

Variation
Apelsinjuicen kan bytas ut mot krossad ananas.
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Brödordlista
Askorbinsyra – tillsätts i mjölet för att det
ska tåla hårdare degkörning. Askorbinsyra är
C-vitaminer.
Askhalten – mjölets halt av mineralämnen.
Bovetemjöl – är rikt på mineraler och naturligt
glutenfritt. Det är inte ett sädesslag utan en ört.

Durumvetemjöl – ett proteinrikt veteslag passar
till att baka ciabatta och foccacia.

Liggtid – jästiden som ibland kallas för viltid och
mognadsjäsning på bagerispråk.

Ekologiskt vetemjöl – är känsligare för knådning
då det inte innehåller askorbinsyra.

Manitobamjöl – vetemjöl med hög proteinhalt som kräver kraftig knådning. Ett genuint
Manitobamjöl kommer från Manitoba i Kanada.

Fullkornsbröd – minst 25 procent av brödet
(torrvikt) måste innehålla fullkornsingredienser
antingen som mjöl, flingor, gryn, kross, klippta
eller hela kärnor.
Fullkornsmjöl – hela spannmålskärnan används
och kan malas av alla sädesslag, mest fibrer
innehåller fullkornsmjöl av råg.
Havremjöl – ”rent havremjöl” används till glutenfria bröd. Grynen används som smaksättning
för att få ett saftigare bröd eller som topping i
brödbak.

Järn är viktigt för alla men
extra viktigt för unga tjejer.
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Kvalm – ånga.
Kärnvetemjöl – innehåller bara det innersta av
kornet.
Lev – gammalt ord för bröd.

Fullkorn – kan vara både hela korn och korn som
har krossats eller malts till fullkornsmjöl. Det
viktiga är att alla delar av kornet finns med, både
frövita, grodd och kli.

Carolina Linde, 9:an, Djäkneparksskolan i Norrköping.

Kornmjöl – har låg glutenhalt och jäser därför
dåligt. Passar bra till knäckebröd och tunnbröd.
Korn har naturligt goda hälsoegenskaper.

Dinkelvetemjöl eller speltmjöl– en gammal
vetesort som ger ett mörkare bröd med fyllig
smak.

Fiberrik – för att få kallas för det måste livsmedlet innehålla minst 3 g kostfiber per 100 g.
Dessutom ska kostfiberinnehållet vara minst
30% högre än för likvärdiga, jämförbara
produkter på den svenska marknaden.

”Jag älskar bröd – vi har alltid knäcke och två
gånger i veckan får vi mjukt, grovt bröd till
maten. Hembakat bröd får vi aldrig.”

Kamutmjöl – en gammal vetesort som ger en
nötig smak åt bröd.

Helkorn – samma sak som fullkorn, se fullkorn.
Hävning – annat ord för jäsning.
Grahamsmjöl – fullkornsvetemjöl där skal
delarna inte har skiktats. Namnet kommer från
amerikanen Sylvester Graham som på 1800-talet
propagerade för goda hälsoeffekter av bröd bakat
på fullkornsmjöl.

Uppdragsgivare: Brödinstitutet, projektledare Catarina Bennetoft
Recept samt text: Annika Wesslén, dietist
Foto: Joel Wåreus. Illustratör: Andreas Olofsson
Text, produktion och formgivning: Lewander & Co AB
Repro och tryck: åtta.45

Skådebröd – ett vackert bröd som bakas till
dekoration men som även kan ätas upp vid ett
senare tillfälle.
Surdeg – är jästsvampar och mjölksyrabakterier
som samlever i en blandning av mjöl och vatten.
Surdegen gör att degen jäser och ger brödet en
lätt syrlig smak och längre hållbarhet.
Raskning – sista jäsning innan brödet bakas i
ugn.
Rågmjöl – ett rent rågmjöl med sämre bakförmåga än vetemjöl då glutenhalten är lägre.
Används ofta till skållning och surdegar.
Rågsikt (rågsiktssmjöl) – en blandning av 40
procent siktat rågmjöl och 60 procent vetemjöl
för bättre bakegenskaper.
Rågkross – hela rågkorn som krossats.
Vetekross – hela vetekorn som krossats.
Vetekli – vetekornets skaldelar som krossats och
innehåller mycket fiber.
Vetemjöl – är gjort på vetekornets kärnor och
berikas med B-vitamin.
Vetemjöl extra (vetemjöl special) är extra proteinrikt och ger extra god bakförmåga.
Viltid – används istället för liggtid.
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”I min skola serveras nyttigt bröd. Vi får
två sorters mjukt bröd och två sorters hårt
bröd varje dag – min favorit är det mörka
fullkornsbrödet med russin, supergott.”
Hanna Wiik, 8:an, Torsviks skola på Lidingö.

Bröd i skolan bjuder på inspiration till goda
mackor samt kunskap om brödets betydelse
för elevernas hälsa och välbefinnande.
Bröd i skolan är till god hjälp när du planerar inköpen
till lunchens brödbuffé, frukost i skolan, klassens
utflyktsmat eller kaféets mellanmålserbjudande.

Brödinstitutet
Storgatan 19, Box 55680, 102 15 Stockholm
Tel 08-762 67 90, brodinstitutet.se

