STORHUSHOLDNING

Vi i Møllerens er opptatt av å skape de beste
smaksopplevelsene for alle. Møllerens Glutenfrie Bakemikser
er for de som ikke tåler gluten. Og for dem som ønsker å tilby
og servere glutenfrie alternativ. Serien består av 6 produkter
og flere er under utvikling. Du har kanskje allerede prøvd ut
våre 2 gode brødmikser; Grovbrød med havre og Fiberbrød
med solsikkekjerner? Nå kommer også de
4 nyhetene Møllerens Boller, Pizzabunn,
Grove rundstykker og Muffins.

I Møllerens har vi spesielt fokus på
utvikling av glutenfrie produkter med
lavt salt- og sukkerinnhold, og mer
fiber. Aktuelle produkter oppfyller
kravene for nøkkelhullsmerket,
og har brødskala på emballasjen.

GLUTENFRIE GROVE
RUNDSTYKKER

GLUTENFRITT FIBERBRØD
MED SOLSIKKEKJERNER

GLUTENFRITT GROVBRØD
MED HAVRE

Et godt alternativ til de som ikke
kan spise våre tradisjonelle blandinger.
Rundstykkene er grove med 50 % glutenfri
havre, smakfulle gresskarkjerner og linfrø.
Smaker nydelig så det er lett for alle
å like disse rundstykkene.
Produktet er nøkkelhullsmerket.

Et grovt og godt brød, som er saftig,
rikt på kostfiber og med en deilig
smak av solsikkekjerner, linfrø
og havre. Denne brødblandingen
er et godt alternativ til våre øvrige
trandisjonelle brødblandinger.
Produktet er nøkkelhullsmerket.

Et grovt og saftig brød til de
som ønsker et glutenfritt alternativ.
Brødet er rikt på kostfiber, har en
høy andel havre og inneholder både
solsikke- og gresskarkjerner.
Havre innholder få kalorier, mye fiber,
gunstige betaglukaner og flerumettet
fett som gir en lang metthetsfølelse.
Produktet er nøkkelhullsmerket.

GLUTENFRI PIZZABUNN

GLUTENFRIE BOLLER

GLUTENFRIE MUFFINS

Denne glutenfrie bakemiksen gir
en skikkelig sprø pizzabunn med
den rette smaken og det rette utseende.
Uten hvetestivelse, egg eller
melk. Tilsett kun vann, gjær og olje.

Møllerens Boller er nordmenns
soleklare bakemiksfavoritt. Nå får du den
gode bollesmaken også som glutenfri
variant. Bolleblandingen er uten egg,
melk og hvetestivelse og er derfor
tilpasset flere typer matintoleranse.

Vi har her virkelig lagt oss i selen for
å skape et nytt kvalitetsnivå hva gjelder
smak,konsistens og utseende på glutenfrie
muffins. Disse er også uten egg, melk
og hvetestivelse og er derfor tilpasset
flere typer matintoleranse.

Se mollerens.no for inspirasjon og tips

Norgesmøllene AS ble grunnlagt i Vaksdal utenfor Bergen
for hele 151 år siden, i 1866. I alle disse årene har vi jobbet med å gi
det norske folk de beste råvarene for hjemmebaking. Vi mener at alle har rett på
smakfulle bakervarer, uavhengig av om en har matallergier eller ikke.
Det er derfor vi har utviklet vår nye serie glutenfrie melmikser;

EPD

Basis à Produkt

Lev.Nr

Pakning

4860581

Glutenfrie grove rundstykker

568221

9 x 405 g

4860938

Glutenfri pizzabunn

568206

9 x 300 g

4860425

Glutenfrie boller

568215

8 x 525 g

4674016

Glutenfri grovbrød med havre

568203

8 x 414 g

4673943

Glutenfri fiberbrød med solsikkekjerner

568200

8 x 389 g

4860573

Muffins* (*Lagerføres ikke hos Asko)

568209

9 x 303 g

mollerens.no

