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Bagels De klassiske

Miss Bagel har fået vokseværk. Vi har 
fået et nyt medlem af familien: 
”Signatur Konditoriet by Miss Bagel”.  

Signatur Konditoriet er der hvor 
vi for alvor slår os løs med kara-
melmasse, mazarinbunde, hind-
bærcreme og andre fristelser.

Vi har brugt masser af gode,  
gedigne råvarer som smør, fløde, 
honning, nødder og marcipan  
–  og vi er rigtig stolte af 
resultatet.
Fælles for alle vores kager og 
cookies er den høje kvalitet, de 
gode råvarer og at alt leveres  
på frost.

INDHOLD
Nyheder:
Vegansk Hindbærtærte 2-3
Fragelité  4-5 
Hindbærtærte 6-7
Toscatærte 8-9
Fast sortiment:
Brownies 10-11

Cookie Bagt & Cookie Rådej 12-13

KONTAKT
Har du spørgsmål eller vil du gerne vide  
mere om vores sortiment er du velkommen  
til at kontakte vores konsulenter:

SJÆLLAND OG ØERNE:
Karsten Wiedemann
Direkte: +45 91 89 72 10
E-mail: karsten@missbagel.dk

JYLLAND:
Bjarne Lauridsen
Direkte: +45 81 77 31 62
E-mail: bjarne@missbagel.dk

ØVRIGE:
Tom Tietze
Direkte: +45 40 34 00 69
E-mail: tom@missbagel.dk

Miss Bagel ApS
Aa. Louis-Hansens Allé 2
3060 Espergærde
Ordrenummer:  +45 49 13 14 11
Hovednummer: +45 49 22 35 94 
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1 x 1100 g Varenr: 491131

VEGANSK HINDBÆRTÆRTE
Konditorlagkage lavet på sukkerbrødsbunde lagt sammen  
med hindbærmarmelade og toppet med hindbærcreme  
og frysetørret hindbær. 
Et godt bud på både dessert- og  
eftermiddagskage.  

Kommer udskåret i 12 stykker
Tø & Server
Vegansk
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1 stk x 1250 g Varenr: 491128

FRAGELITÉTÆRTE
Klassisk konditorkage på frost med sprøde marengsbun-
de, lagt sammen med nougatcreme og toppet med has-
selnøddeflager. God til kaffe og til festlige lejligheder. 
Kommer udskåret i 12 stykker.
Tø & Server 

Kommer udskåret i 12 stykker
Tø & Server
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1 stk x 1100 g       Varenr: 491113

HINDBÆRTÆRTE
Luksus hindbærtærte med sød mazarinbund og syrlige hind-
bær. Bagt med smør og marcipan og toppet med kransekage-
gitter. Rigtig god til eftermiddagskaffen eller som dessertkage. 

Kommer udskåret i 12 stykker
Tø & Server

NYHED
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1 stk x 1100 g       Varenr: 491129

TOSCATÆRTE
En klassisk toscakage med mazarinbund toppet med karamel-
masse, hasselnøddeflager og mandler. Lavet med lutter lækre 
ingredienser som smør, æg, honning og fløde. Kommer udskå-
ret i 12 stykker. Klar til servering efter optøning.

Kommer udskåret i 12 stykker
Tø & Server
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Bagels De klassiske Brownies Brownies
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Amerikanske 
klassikere 

3 æsker x 24 stk af 70g Varenr. 49030

HVID BROWNIE
Hvid Brownie uden topping, bagt med hvid choko-
lade og knasende valnødder. En af vores egne favo-
ritter. Kommer i praktisk rudeæske. Udskåret. God til 
kaffen eller dessert.
Klar til servering efter optøning.

3 æsker x 24 stk af 70g Varenr. 49000

BROWNIE
Er du chokolade-elsker må du ikke snyde dig selv for 
at sætte tænderne i denne fantastiske brownie med 
blød choko-topping. Bagt med smør og belgisk cho-
kolade. Udskåret. God til kaffen eller dessert.
Klar til servering efter optøning.
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Cookies - og rådej

3 æsker x 28 stk x 80g Varenr. 49050

COOKIES RÅDEJ – LYS
Lys cookiedej i afmålte portioner, lige til at stille på  
bagepladen. Så bliver hjemmebag ikke nemmere.
Optøs. Bages i ca. 15 min. på 175°

3 æsker x 28 stk x 80g Varenr. 49060

COOKIES RÅDEJ – MØRK
Mørk cookiedej i nemme portioner, duften af frisk-
bagt chokoladekage er inklusiv i prisen.
Optøs. Bages i ca. 15 min. på 175°

4 æsker x 24 stk x 75g  Varenr. 1104-6

COOKIES BAGT – LYS
Store lyse amerikanske cookies med chokolade stykker og 
hasselnøddeflager.  
Leveres færdigbagte, i praktisk rudeæske a 24 stk pr. æske.
Klar til servering efter optøning.
Ø ca. 10cm

4 æsker x 24 stk x 75g  Varenr. 1102-6

COOKIES BAGT – MØRK
Store amerikanske cookies med lækre chokolade stykker. 
Leveres færdigbagte, i praktisk rudeæske a 24 stk pr. æske.
Klar til servering efter optøning.
Ø ca. 10cm
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Smørbagte  
cookies fås som 
rådej eller bagte,  

begge på frost

Tilberedning

SÅDAN BAGER DU DEN PERFEKTE COOKIE
Optø dejen.
Sæt ovnen på 175° (varmluft er bedst). Fordel cookiedejen på en 
bageplade med bagepapir. Der skal være ca. 15 cm imellem hver 
cookie. Sæt pladen med kagerne midt i ovnen og bag i ca. 15 
min. Dejen skal ”smelte” og flade ud i ovnen til ca. 10 cm. 
Når kagerne er færdigbagte, lader du dem køle af på en bagerist.
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Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om vores sortiment er du  
velkommen til at kontakte vores konsulenter:

Miss Bagel ApS
Aa. Louis-Hansens Allé 2
3060 Espergærde
Ordrenummer:  +45 49 13 14 11
Hovednummer: +45 49 22 35 94

missbagel.dk

M
iss

 B
ag

el
 ©

 v
07

 - 
20

19

Jylland:
Bjarne Lauridsen
Direkte: +45 81 77 31 62
E-mail: bjarne@missbagel.dk

Sjælland og øerne:
Karsten Wiedemann
Direkte: +45 91 89 72 10
E-mail: karsten@missbagel.dk

Øvrige:
Tom Tietze
Direkte: +45 40 34 00 69
E-mail: tom@missbagel.dk


