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Smörgåsbröd
Baguetter
Baguette
Art nr: 10101
70g x 100
En klassisk minibaguette
av vetedeg, större än de
traditionella, med krispigg
och snittad yta.

Baguette
Art nr: 10102
140g x 60
En klassisk baguette gjord
på vetedeg med två
diagonala snitt på toppen
som dekoration.

Baguette
Art nr: 10107
400g x 25
En klassisk baguette,
gjord på vetedeg med fem
diagonala snitt på toppen
som dekoration.

Baguette rustik
Art nr: 10108
400g x 18
En klassisk baguette,
gjord på vete & durumdeg
med diagonala snitt på
toppen som dekoration.

Baguette 6 sädesslag
Art nr: 10110
250g x 40
En vetebaguette med 6
olika sädesslag. Hirsfrön,
bovetefrön, bruna linsfrön,
sesamfrön, solrosfrön &
gula linsfrön.

.
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Smörgåsbröd
Smörgåsbröd
Rosenbröd vallmofrön
Art nr: 60103
70g x 100
Ett klassiskt rosenbröd av
vetedeg, toppad med
vallmofrön.

Pumpabräck
Art nr: 60110
85g x 100
En klassisk fyrkant gjord
på vetedeg mixat med
pumpafrön i degen och
rikligt toppad med
pumpafrön.

Ostbulle
Art.nr: 60113
70g x 55
En bulle av ljus deg med
rikligt av god ost på
toppen.

Ostruta
Art nr: 60117
80g x 100
En bulle av ljus deg med
en topping av Goudaost

Durumbräck
Art nr: 60118
80g x 100
Ett bräck bakat på
durumvetemjöl.

Flerkornsbräck
Art.nr:60119
80g x 100
Ett vete bräck bakat med
soros, havre, vallmo, lin,
sesam och rågflingor.

Ljus Fralla
Art.nr:60120
80g x 80
En ljus vetebulle med en
sprödbakad yta.

Mörk Fralla
Art nr: 60121
80g x 80
En mörk vetebulle med en
sprödbakad yta.
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Smörgåsbröd
Smörgåsbröd
Chiabräck
Art nr: 60123
80g x 100
En ljus vetebulle toppad
med chiafrön.

Tuscan vete
Art nr: 60128
80g x 75
En ljus bulle bakad på
durumvetemjöl, dekorerad
med ett snitt på toppen.

Tuscan råg
Art nr: 60129
80g x 75
En mörk bulle bakad på
råg, vete och durummjöl,
dekorerad med ett snitt på
toppen.

Solrosbräck
Art nr: 60130
80g x 100
En klassisk fyrkant gjord
på vetedeg mixad och
dekorerad med solrosfrön.

Proteinbräck
Art nr: 60116
80g x 100
Vår proteinrika bulle har
hela 20g protein/st samt
endast 235,2 kalorier.
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Smörgåsbröd
Smörgåsbröd premium
Pyreneé fralla
Art nr: 60202
70g x 60
Handgjort stenugnsbakat
baserat på surdeg av
durumvete, mycket
smakrik ljust bröd med ett
unikt utseende.

Morotsbräck
Art nr: 60207
110g x 80
En frasig bulle gjord på
vetedeg och smaksatt
med morötter, pumpafrö,
linser och solrosfrön.
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Friskus pumpa & valnöt
Art nr: 60204
110g x 50
Handgjort stenugnsbakat
baserat på surdeg av
vetemjöl, fylld av valnötter,
pumpakärnor och
solrosfrön.

Triangel/
Smörgåsbröd
ciabatta/stenugnsbakat
Sporttriangel
Art nr: 30107
100g x 64
En triangelbulle med
linfrön, sesamfrön och
solrosfrön.

Ciabatta
Art nr: 40106
110g x 64
En ciabatta bakad på
vetedeg.

Ciabatta
Art nr: 40107
260g x 28
En lite större ciabatta
bakad på vetedeg.

Ciabatta stor
Art nr: 40108
500g x 12
En ciabatta bakad på
vetedeg.

Nizza
ljust medelhavsbröd
Art nr: 50103
230g x 35
Klassiskt stenugnsbakat
medelhavsbröd gjord på
en vetedeg. Ytan är täckt
av vetemjöl och ger
produkten en känsla av
hembakat.

Goda Kakor 040-445200
www.godakakor.se

Smörgåsbröd
Kaffebröd tina&sälj
Kanelsnäcka
Art nr: 20100
100g x 80
Klassisk kanelsnäcka med
extra mkt fyllning för att
bibehålla färskheten
under lång tid.

Blåbärsnurra
Art nr: 20101
75g x 50
Sockerglaserad veteknut
med saftig blåbärsfyllning.

American cookie dubbel
choklad
Art nr: 20145
80g x 40
Stor och saftig choklad
cookie som bara blir
segare och godare med
tiden. Dessutom tina &
sälj.

American cookie tranbär
& vit choklad
Art nr: 20146
80g x 40
Stor och saftig vit choklad
& tranbär cookie som bara
blir segare och godare
med tiden. Dessutom tina
& sälj.

Sockervåffla
Art nr: 20200
115g x 50
Härlig mjuk belgisk våffla
inbakad med
sockersmulor.

Chokladmuffins
Art nr: 20608
82g x 30
Mjuk och saftig muffins
fylld med chokladbitar.

Blåbärsmuffins
Art nr: 20609
82g x 30
Mjuk och saftig muffins
fylld med vilda blåbär.

Eclair med vaniljfyllning
Art nr: 20148
85g x 30
Chouxdeg fylld med
vaniljkräm & toppad med
mjölkchoklad.
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Smörgåsbröd
Donuts
Donut Blåbär
Art nr: 20130
55g x 48
Klassisk munk med ett
täcke av blåbärskristyr
och lila sockerpärlor.

Donut Choklad
Art nr: 20128
55g x 48
En klassisk munk med
chokladöverdrag.

Donut Socker
Art nr: 20135
50g x 48
En klassisk donut med
sockeröverdrag.

Donut Rosé
Art nr: 20136
58g x 48
Klassisk donut täckt av
röd kristyr.

Munk Flerfrukt
Art nr: 20140
72g x 48
En klassisk munk med
flerfruktsfyllning.

Munk Choklad
Art nr: 20141
75g x 40
En fransk beignet/munk
med chokladfyllning.

Munk Hallon
Art nr: 20142
75g x 40
En fransk beignet/munk
med hallonkräm.

Munk Vanilj
Art nr: 20143
75g x 40
En fransk beignet/munk
med vaniljkräm.
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Smörgåsbröd
Donuts fyllda
Donut cream cheese
Art nr: 20131
68g x 48
Saftig donut med en härlig
cream cheese fylning,
toppad med en blandning
av röda bär.

Donut Cookie
Art nr: 20132
68g x 36
En mörk saftig donut fylld
med kräm. Toppad med
krämig glasyr och
kaksmulor.

Donut äpple &
kanelsocker
Art nr: 20133
63g x 48
Saftig donut fylld med
äpplekräm, toppad med
socker och kanel.

Donut Caramel
Art nr: 20134
58g x 48
Saftig donut fylld med salt
karamell fyllning, toppad
med krossad karamell.

Donut Lotus
Art nr: 20137
71g x 36
Saftig donut fylld med
kexet Lotus Biscoff,
toppad med smulor från
samma kex.
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Smörgåsbröd
Premium tina&sälj
Triple Chocolate muffins
Art nr: 20621
112g x 36
Förstklassig premium
muffins, med tre sorters
choklad, som garantera
får kunderna att komma
åter.

Citronmuffins med
hallonfyllning
Art nr: 20622
112g x 36
Förstklassig premium
citronmuffins med
hallonfyllning som
garantera får kunderna att
komma åter.

Blueberry cheese
muffins
Art nr: 20623
112g x 36
Förstklassig premium
muffins, med hela blåbär
och en krämig
cheesefyllning, som
garantera får kunderna att
komma åter.

Vaniljmuffins med
hasselnötsfyllning
Art nr: 20624
112 x 36
Förstklassig premium
vaniljmuffins fylld med en
härlig hasselnötskräm,
som garantera får
kunderna att komma åter.

American Apple Pie
Art nr: 20621
1800g x 3
Klassisk amerikans
äpplepaj med frasig
pajdeg, stora friska äpplen
samt en krämig
kanelfyllning.
Färdigskuren i 12 bitar.

Triple Chocolate Cake
Art nr: 20621
1320g x 4
Chokladbotten, fylld och
dekorerad med ganachechoklad, toppad med
riven choklad &
kakopulver, tårtan för den
som älskar choklad!
Färdigskuren i 12 bitar.

Cheesecake
Art nr: 1007
1680g x 1
En krämig cheesecake
med lite tjockare lager
cheese än botten, precis
så som en cheesecake
ska vara.
Färdigskuren i 14 bitar.
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Smörgåsbröd
Kaffebröd
Wienerbröd vaniljkräm
Art nr: 70125
90g x 72
Traditionellt wienerbröd
med extra mycket
vaniljkräm och
mandelsmak.

Wienerkam mandel
Art nr: 70126
90g x 96
En traditionell wienerkam
med smak av mandel och
en topping av pärlsocker
och mandel.

Wienerfisk
Art nr: 70129
100g x 100
Smördegsrulle med
pistage och
vaniljkrämsfyllning, toppad
med hackad mandel och
pärlsocker.

Wienerrulle hasselnöt
Art nr: 70130
120g x 60
Dansk wienerrulle med en
fyllning av
hasselnötspasta med bitar
och dekorerad med
hasselnötter.

Wienerpecan
Art nr: 70134
98g x 72
Dansk wienerdeg med
fyllning av lönnsirap och
pecannöter.

Glasyrsnäcka med kanel
Art nr: 70136
105g x 36
Mjuk, söt jästdeg formad
som en virvel med kanel
remonce.
Pappersformar ingår.

Salty caramel fläta
Art nr 70137
95g x 96
Flätad wienerdeg med
salty caramel fyllning
toppad med mandlar.
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Pastel de nata
Art nr: 70149
68g x 80
Denna portugisiska
specialitet är ett flagigt
bakverk fylld med jämn
karamelliserad äggkräm.

Smörgåsbröd
Kaffebröd
Smörcroissant Mini
Art nr: 1008
25g x 150
En klassisk fransk
smörcroissant i miniform,
perfekt som tilltugg.

Smörcroissant
Art nr: 70121
60g x 100
En klassisk fransk
smörcroissant (23,5%
smör). E-nummer fri.

Croissant
chokladfyllning
Art nr: 70124
85g x 70
Smörcroissant (25%
smör) fylld med en
underbar hasselnötskräm.

Croissant hallon
Art nr: 70139
85g x 60
Smörcroissant (14%) fylld
med en krämig
hallonfyllning. Toppad
med hallon-socker
sprinkles.

Croissant All-chocolate
Art nr: 70140
85g x 60
Smörcroissant (13.9%) +
kakaodeg, fylld med
hasselnötskräm. Perfekt
för en chokladälskare.

Goda Kakor 040-445200
www.godakakor.se

Smörgåsbröd
Matiga bakverk
Croissant ost&skinka
Art nr: 70109
100g x 60
Dansk smördeg med en
välsmakande ostkräm och
skinka, dekorerad med
ost.

Pizzabulle paprika & lök
Art nr: 70145
100g x 36
En rullad vetedeg med
fyllning av paprika & lök
och dekorerad med ost på
toppen.

Pizzabulle svamp &
majs
Art nr: 70146
100g x 36
En rullad vetedeg med
fyllning av svamp & majs
och dekorerad med ost på
toppen.

Pizzabulle skinka &
ananas
Art nr: 70147
100g x 36
En rullad vetedeg med
fyllning av skinka &
annanas och dekorerad
med ost på toppen.

Margherita
Art nr: 70148
93g x 48
Matig dansk
wienerbrödsdeg med en
krämig tomatfyllning
toppad med ostpulver.

Hamburgerbröd Brioche
Art nr: 1001
80gx 30
Stort och saftigt brioche
bröd.
Färdigskuret.

Korvbröd
Art nr: 1019
40gx 96
Fluffigt och härligt
korvbröd.
Färdigskuret.
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Smörgåsbröd
Matiga bakverk
Mjukt pretzelbröd med
goudaost
Art nr: 60208
116g x 80
En kringla i mjuk variant
toppad med ost.

Pretzel
Art nr: 60210
110g x 40
En klassisk krispig kringla
toppad med salt.
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Mjukt pretzelbröd med
fröer
Art nr: 60209
110g x 80
En kringla i mjuk variant
toppad med blandade
fröer.

Smörgåsbröd
Bröd
Pane Italiano
Art nr: 80102
550g x 12
Bröd gjord på vetedeg i
medelhavsstil. Dekorerat
med ett korsformat snitt
och stenungsbakat.

Vallmofranska
Art nr: 80104
350g x 16
Ett härligt klassiskt
svenskt franskbröd.
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Pane Italiano grov
Art nr: 80103
550g x 12
Bröd gjort på mörk
vetedeg i medelhavsstil.
Dekorerat med ett
kryssformat snitt.
Stenungsbakat.

Smörgåsbröd
Bröd premium
Råglimpa
Art nr: 80110
350g x 20
Ett stenugnsbakat
surdegsrågbröd.

Majsbröd
Art nr: 80111
350g x 20
Ett bröd gjort på majs,
solrosfrön och blandade
kryddor.

Polkabröd
Art nr: 80119
550g x 18
Med sitt rutiga utseende
är detta stenugnsbakade
surdegsbrödet inte bara
gott att äta, utan även
väldigt aptitgivande &
trevligt för ögat.

Grekiskt lantbröd
Art nr: 80203
700g x 10
Handgjort stenungsbakat,
baserat på rågmjöl, mycket
smakrikt ljust bröd med ett
unikt utseende.

Yoghurtbröd
Art nr: 80401
500g x 12
Handgjort stenugnsbakat
bröd baserat på surdeg av
vete och råg,
innehållandes
youghurtkultur vilket ger
brödet en karaktäristisk
smak och syrlighet.

Boule
Art nr: 80403
500g x 12
Handgjort stenugnsbakat
bröd baserat på surdeg av
vete och råg, med en
jäsningstid på ca 24
timmar för en tydlig och
kraftig karaktär. Toppad
med blå vallmofrö,
pumpakärnor och
solrosfrö.

Franskt lantbröd
Art nr: 80404
500g x 12
Handgjort stenugnsbakat
bröd baserat på surdeg av
vetemjöl formad som en
”diamant”, fylld av
solrosfrön, linfrön och
sesam.

Snoddas
Art nr:80405
540g x 12
Flätad ljus och luftig
klassiker med smakfulla
vallmofrö som topping.
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Smörgåsbröd
Bröd premium
Nisses rågbröd
Art nr: 80407
1000g x 10
Ett rågblandat (32%)
surdegsbröd.

Valnöt & fikonbröd
Art nr: 80412
410g x 20
Ett krispigt och gott
Valnötsbröd med fikon

.
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Smörgåsbröd
Special produkter
Rosenbröd flerkorn
Art nr: 90501
60g x 100
En klassisk bulle bakad
på vetedeg med lin,
vetekli, sesam, solros och
hirsfrön.

Rosenbröd naturell
Art nr: 90502
60g x 100
En klassisk bulle bakad
på vetedeg helt naturell i
smaken.

Rosenbröd vallmo
Art nr: 90503
60g x 100
En klassisk bulle bakad
på vetedeg med en
topping av vallmofrön.

Rosenbröd sesam
Art nr: 90504
60g x 100
En klassisk bulle bakad
på vetedeg med en
topping av sesamfrön.
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Smörgåsbröd
Glutenfritt
Grova
Art nr: 1901
400g x 6
Gluten och mjölkfritt bröd
som är saftigt och
smakrikt. Håller upp till
fyra dagar efter bak

Super Roast
Art nr: 1902
400g x 6
Gluten och mjölkfritt bröd
som är saftigt och
smakrikt. Håller upp till
fyra dagar efter bak.

Dansk
Art nr: 1903
500g x 6
Gluten och mjölkfritt bröd
som är saftigt och
smakrikt. Håller upp till
fyra dagar efter bak.

Sportfralla 2-pack
Art nr: 1904
140g x 12
Helt fri från gluten, mjölk
och ägg. Håller upp till två
dagar efter bak.

Ljus Baguette
Art nr: 1905
80g x 16
Helt fri från gluten, mjölk
och ägg. Håller upp till två
dagar efter bak.

Vallmofralla
Art nr: 1908
140g x 24
Helt fri från gluten, mjölk
och ägg. Håller upp till två
dagar efter bak.
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Goda Kakor i Skåne AB är ett
familjeföretag som levererat bröd,
kakor & andra unika bakverk sedan
2004. Vi jobbar med hög servicegrad,
enkelhet & framförallt ett unikt
sortiment. Vi har även det traditionella
sortimentet men är alltid på framkant
med nya roliga produkter vilket gör
oss till leverantören för den som vill
följa med in i framtiden.
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Goda Kakor I Skåne AB
Västanvägen
245 92 Staffanstorp

Telefon: 040 – 44 52 00
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