
VISSTE DU AT i gamle dager før det fantes gjær 
brukte man surdeig som hevemiddel til brød. 
Surdeigen ga brødene den syre de trengte for 
å skape glutennettverk og heving på brødene. 
Surdeigen ble godt passet på og det var viktig  
å mate en liten rest etter nattens baking slik  
at man hadde ny surdeig klar til neste natt. 

Nå mange tiår senere er det flere og flere 
bakerier som ser seg tilbake for å kunne tilby 
tradisjonsrik og moderne bakst med surdeig. 

Resultatet blir smakfulle brød med sprø og god 
skorpe og saftig krumme.

HVA GJØR SÅ  
MØLLERENS SURDEIG MED BAKSTEN?
Den gir god smak og aroma på brødet,  

i tillegg blir det saftig , ikke like fort tørt,  
m.a.o. får det lengre holdbarhet.

Skorpen blir sprø og god og det smuler  
mindre. Surdeigen gjør det også   

lettere å lykkes med grove deiger.
Ved å bruke Møllerens Surdeig følger du trenden 

om det opprinnelige, det ekte og naturlige.



Møllerens har et bredt utvalg surdeig både i tørr og flytende form  

og med ulik syregrad. Alle våre varianter er inaktive, men aktiveres  

kontrollert i deigen så snart man tilsetter en liten mengde gjær og 

vann. Surdeigene er 100 % naturlige, de inneholder ingen tilsetnings- 

eller andre fyllstoffer. 

Møllerens surdeiger er konsentrerte, dvs det er ingen transport av vann 

eller luft, altså miljøvennlig og effektivt. Surdeigene kan oppbevares  

i romtemperatur, det gir et jevnt og godt resultat på baksten både  

sommer som vinter. De er enkle å bruke, de doseres rett i deigen og 

ikke minst er de kostnadseffektive i bruk. 

Har du spørsmål om valg av riktig type surdeig, surhetsgrad, tørr eller 

flytene, riktig dosering eller gode råd for å oppnå det ønskede slutt- 

resultat, har vi dyktige konsulenter som mer enn gjerne hjelper deg.

845015 Bas Light Flytende 12 kg

845051 Økologisk Bas W 20 kg 

845066 Økologisk Bas T 20 kg 

845075 Bas Light Flytende 640 kg

580355 Møllerens Flytende Hvetesur 15 kg 

580358 Møllerens Flytende Hvetesur 640 kg

580361 Møllerens Tørket Hvetesur 20 kg (Bas W)

580364 Møllerens Tørket Rugsur 25 kg (Bas T)

HVA ER SPESIELT MED MØLLERENS SURDEIG?

MØLLERENS TILBYR ET BREDT SORTIMENT  
AV SURDEIG, BÅDE TØRR OG FLYTENDE 

Distrikt Kontaktperson Telefon E-post

Fra Halden via Oslo  
til Vinstra

Arild Mellemsæther  
Diplombaker og fagkonsulent

48096719 arild.mellemsether@norgesmollene.no

Vestfold, Oslo og  
Akershus

Thomas Angel  
Diplombaker og fagkonsulent

95723697 thomas.angel@norgesmollene.no

Stavanger - Kristiansand - 
Larvik

Leif Ingvar Larsen 
Fagkonsulent

48252990 leif.larsen@norgesmollene.no

Midt- og Nord-Norge (fra 
Sunndalsøra til Kirkenes)

Stig Arne Ekker  
Fagkonsulent

99604238 stig.arne.ekker@norgesmollene.no

Hele landet  
(Opus produkter og  
surdeigsprodukter)

Arnt Marius Omland  
Salgssjef Opus

48313330 arnt.marius.omland@norgesmollene.no

Haugesund - Bergen - 
Kristiansund

Bente Bjørnsen 
KAM/Salgskonsulent

93233008 bente.bjornsen@norgesmollene.no

Elisabeth Viken Klokkervold 
Salgsdirektør Bakeri & Industri

95258782 elisabeth.viken.klokkervold@norgesmollene.no

www.mollerens.no

Stolt hovedsponsor av:

Ta kontakt med oss på ordrekontor@norgesmollene.no

KOSTNADS-EFFEKTIV  I BRUK

ENKELT  

LAGERHOLD 

OG DOSERING


