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Lidt om vores brød
Dansk produceret kvalitet, er det der bedst 
kendetegner brød og kager fra Miss Bagel. 
Vi bager fx med mel af mærket Naturaks. 
Det betyder at melet er dyrket uden brug 
af stråforkortere og nedvisningsmidler. Et 
bevidst valg fra vores side. Et valg vi tror på 
kommer mennesker, dyr og natur til gode 
på den lange bane.
Vi har også minimeret antallet af e-numre i 
vores ingredienser og bruger altid de rene-
ste råvarer, alle de steder vi kan.  

Vi bruger smør i vores Brioche boller, samt 
i alle vores kager og cookies. Vi bruger 
også kun ægte rød cheddarost til vores 
Chili Cheddar Bagel. 
Alle vores bagels er lavet efter origina-
le amerikanske opskrifter, og vi arbejder 
løbende på at forbedre og finde på nye 
spændende varianter.
Det hele foregår her i Danmark. Her bager 
og sender vi hver dag brød og kager ud til 
hele norden.

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 



Økologiske

mini 
bagels
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Små lækre økologiske mini bagels lige til at 
sætte tænderne i. Er bagt på samme måde 
som vores store bagels, men måler blot  
70 - 80 mm i diameter.

Mini bagels er rigtig gode til morgen-
bordet hvor de kan afløse rundstykker 
eller serveres som brød til en weekend 
brunch. Sælges i 4-pak til detail og bulk til 
Foodservice.

ØKO MINI BAGEL PLAIN    
Detail 4-pak: 30 x 4 x 55 g - Ø: ca. 70-80 mm 
Tø og server. Vegansk. Varenr. 464154

ØKO MINI BAGEL GROV     
Detail 4-pak: 30 x 4 x 55 g - Ø: ca. 70-80 mm 
Tø og server. Vegansk.t Varenr. 465154

ØKO MINI BAGEL CHILI/CHEDDAR     
Detail 4-pak: 30 x 4 x 55 g - Ø: ca. 70-80 mm 
Tø og server. Med rigtig cheddar.  
Varenr. 464554 4-pak økologisk 

mini bagel GROV

Perfekt til brunch
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Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 464222     

ØKOLOGISK  
BAGEL SESAM
Den klassiske sesambagel i en økologisk variant på 
120g. Sprød og knasende med den karakteristiske 
seje bagelkrumme og en god fornemmelse i maven.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk.

Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 465122     

ØKOLOGISK  
BAGEL GROV
Lækker økologisk bagel bagt på hvede- og rug-
mel. Toppet med masser af rugflager, hørfrø og 
solsikkekerner.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk.

Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 464522     

ØKOLOGISK  
CHILI/CHEDDAR BAGEL
Alles favorit, nu som økologisk. Med samme sprøde 
topping af ægte cheddar og med masser af chili.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Med ægte rød cheddar.
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klassiske Bagels
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Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 44200  
Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 44220

BAGEL SESAM
Bagel med masser af sesam. Knaser og er sprød uden at 
stjæle for meget opmærksomhed. Har en mild, nøddeagtig 
smag og det klassiske seje bagel-bid.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk.

Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 44100  
Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 44120

BAGEL PLAIN
Den helt klassiske hvedebagel. God til morgenmad og til 
frokost sandwich. Det klassiske valg til især laks og cream 
cheese. 

Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk.

Foodservice: 48 x 150 g  Varenr. 45100   
Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 45120

BAGEL GROV
Dejlig alsidig bagel med rugflager, solsikkekerner og hørfrø. 
En god ramme til et mættende måltid. Passer til al slags fyld. 
Kan også serveres som morgen bagel eller brunch bagel.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk.

Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 44700  
Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 44720

BAGEL FULDKORN/RUG
Her er den bagel du skal vælge hvis du vil op på de officielle 
anbefalinger om 75g fuldkorn om dagen. Fuldkorn udgør 
nemlig hele 30% af tørstoffet. Derudover indeholder den 
bl.a. ristet malt, hvilket giver en rund og sødmefuld smag og 
en flot mørk bagel.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk.

Smørrebrød på

bagel-Rugbrød
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Chili cheddar Bagels

Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 44900  
Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 44920

BAGEL FULDKORN CHILI/CHEDDAR
Danskernes favorit i fuldkornsversion, med hørfrø og fuld-
kornshvedemel. Indeholder flere jalapeños og er derfor 
ekstra stærk. God til alle slags sandwich.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Med ægte rød cheddar.

Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 44500  
Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 44520 

BAGEL CHILI/CHEDDAR
Danskernes favorit! - Med jalapeños, chiliflager og cheddar- 
ost. Vi er rigtig stolte af vores Chili/Cheddar Bagel, toppet 
med ægte rød cheddar og bagt med en solid håndfuld chili. 
Den helt perfekte bagel til fx kylling & bacon.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Med ægte rød cheddar.

10

Nr. 1
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Bagels med smag nyhed
Foodservice: 54 x 100 g Varenr. 45610 

BAGEL CHOKOLADE
Bagel Chokolade en rigtig lille darling. Den er sprød på ydersiden og blød 
indvendig, og fyldt med masser af chokoladestykker. Bagt efter klassisk 
amerikansk opskrift, der sikre den tætte, seje krumme og bagel-bid. 
Bagel Chokolade vejer 100 g og er dermed noget mindre end vores andre 
bagels. Den egner sig rigtig godt som morgenmad, evt. serveret med ba-
nanskiver, lidt smør eller cream cheese. Det er også en bagel der vil vække 
glæde i enhver kantine som en lun gnavebolle eller eftermiddagssnack.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk.

chokolade

Danmarks nyhed
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Bagels med smag

Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 44800 

BAGEL SPINAT/OREGANO
En dejlig bagel med masser af smag. Bagt med oregano 
og økologisk spinat. Står godt til fx kylling eller tunsalat, 
men gør sig også rigtig godt naturel, bare med smør på.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min.
Vegansk.

Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 44620 

BAGEL KANEL/ROSIN
Hvis du mangler et nyt brød til morgen buffeten så prøv 
denne lækre og søde bagel med kanel og rosiner. God 
som morgenmad, til brunch eller i stedet for kage til 
kaffen.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min.
Vegansk.

Foodservice: 54 x 100 g Varenr. 45700 
Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 45720

BAGEL WHOLE GRAIN
Bagel Whole Grain er vores super sunde fuldkornsbagel.  
Over 50% af tørstoffet er fuldkorn og saltindholdet er helt i 
bund. Bagel Whole Grain er bagt med fuldkornshvede, rug 
og havregryn. Den har det klassiske seje bagel-bid og en let 
sødlig smag af bygmalt.
Optøs. Lunes i ovn eller klapgrill 2-3 min.
Vegansk.

Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 44320 

BAGEL BIRKES
Flot og alsidig bagel med mørke birkes. Giver dig en ekstra 
oplevelse at se og smage på. God til alle slags sandwich og 
som morgen-bagel.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min.
Vegansk.

Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 45300 
Detail 4-pak: 12 x 4 x 120 g Varenr. 45320

BAGEL RØDBEDE 
Bagel Rødbede er en ”soft bagel”. Den har en lidt 
blødere krumme end en almindelig bagel og 
er ligesom alle vores andre bagels bagt på 
bæredygtigt mel, fri for stråforkortere. Den 
indeholder heller ingen konserveringsmid-
ler, smagsforstærkere eller andre overflø-
dige E-numre.
Vi har til gengæld brugt rødbede – og 
masser af det.
Med sin bløde krumme, en let sødlig 
smag og flotte, opmærksomheds-
skabende farve kan du glæde dine 
gæster med en anderledes og ny bagel 
oplevelse.
Optøs. Lunes i ovn eller i 
klapgrill 2-3 min.
Vegansk.

ren rødbede
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Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 44400 

BAGEL TOMAT 
Tidligere har vi haft en bagel m. soltørret tomat og oregano. Den har vi nu 
genopfundet og den er blevet til en flot rød-orange bagel med det helt enkle 
navn Bagel Tomat.
Bagt med masser af tomat, soltørret-tomat og en anelse 
fuldkornshvede, er denne bagel en værdig efter- 
følger for sin forgænger. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min.
Vegansk.

Foodservice: 48 x 150 g Varenr. 45500  

BAGEL PIEMONTE
Til dem der godt kan lide lidt ekstra smag har vi lavet denne skønne nyhed: 
Bagel Piemonte. Inspirationen er hentet i Italien og i italiensk madbrød. Vi har 
tilføjet  tomater, soltørret tomater samt rucola til den klassiske hvedebagel og 
det er der kommet et rigtig godt resultat ud af.
Brug Bagel Piemonte som forret, anrettet som bruschetta eller server den for 
dine gæster med mozzarella, pesto og krydderurter. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk.

Bagel med smag Bagel med smag

nyheder
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PIZZADej på frost

Detail 1-pak: 16 x 500 g Varenr. 462500  

ØKOLOGISK PIZZADEJ 500 G 
Økologisk pizzadej, lige til at hive ud af fryseren når det skal 
være nemt og hurtigt.
Lad din pizzadej tø op i køleskabet eller på køkkenbordet i 
selve emballagen. Når dejen er optøet skal den hæve i ca. 30 
min. ved stuetemperatur. Derefter kan du nemt rulle den ud 
i den facon der passer dig. Top pizzadejen med dit yndlings-
fyld og bag den i ca. 12 min. på 200 ℃.
Optøs. Lad hæve. Rulles ud og toppes. 
Vegansk.

1918
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BURGER
BOLLER
& sandwichbrød

Hos Miss Bagel bager vi også burgerboller og 
sandwichbrød. Fælles for dem alle er, at de 

er bagt i Danmark på rene råvarer, uden 
brug af konserveringsmidler eller andre 

tilsætningsstoffer. Det gælder selvføl-
gelig også vores bagels.

Brioche Burgerbolle 
(408081)

Burgerbolle  
Fuldkorn XL (0880-3)

Øko Spinatbolle m. 
humus og avokado 
(460891)
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Foodservice: 24 x ca.80 g Ø ca. 110 mm Varenr. 407801 
Foodservice: 36 x ca.95 g Ø ca. 120 mm Varenr. 407800 (XL)

BRIOCHE BURGERBOLLE SESAM
Blank, smørbagt briochebolle med sesam på toppen. Har en 
let sødlig smag og en blød, luftig krumme. Bemærk at vores 
Brioche Burgerbolle Sesam kommer i to størrelser, begge hin-
ge cut, for nem håndtering i et travlt køkken. 
 
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 

Foodservice: 96 x ca.40 g Ø ca. 70 mm Varenr. 408096 

BRIOCHE BURGERBOLLE SLIDER
Små lækre sliders. Til dem der ikke kan nøjes med en  
enkel burger, men gerne vil smage en hel bakke. Gode til fin-
germad, buffet, børn og burgerglade sjæle. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min.

Foodservice: 36 x ca.80 g Ø ca. 100 mm Varenr. 408081 
Foodservice: 36 x ca.100 g Ø ca. 120 mm Varenr. 468060 (XL

BRIOCHE BURGERBOLLE
Smørbagt luksus burgerbolle bagt med 7% smør og glaseret 
med æg. Har en let sødlig smag og en blød, luftig krumme. Er 
hængsel skåret (hinge cut) og fås også som som XL.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min.

Foodservice: 36 x 95 g Ø 110 mm Varenr. 400891  

ØKOLOGISK SPINATBOLLE
Økologisk sandwichbolle med spinat og grøn matcha. Her mødes 
både smag, økologi og bæredygtighed og bliver til en blød og 
fast Cafe´bolle der kan bruges til alle slags fyld. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk. 
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Cafebrød

Foodservice: 60 x ca.130 g Varenr. 409210  

CIABATTA DURUM GROV
Flot mørkt sandwichbrød, bagt på durumhvede, rugfla-
ger, sesamfrø, solsikkekerner og græskarkerner. Rigtig 
meget smag og nemt at håndtere. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk. 
Ca. 80 x160 mm. 

Cafebolle & burgerbolle

ciabatta  

Foodservice: 48 x ca.100 g    
Ø ca. 110 mm Varenr. 0880-3 

BURGERBOLLE FULDKORN XL
Fuldkornsburgerbolle med blød og luftig  
krumme. Bagt med både smør, æg og rugflager.   
Kan bruges som både burgerbolle og 
sandwichbolle.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min.

25

Foodservice: 60 x ca.130 g Varenr. 409200  

CIABATTA DURUM LYS
Lyst sandwichbrød, med en luftig krumme og sprød 
skorpe. Bagt på hvede, durumhvede, havregryn og 
græskarkerner. Har en blød og luftig krumme samt en 
sprød skorpe. Perfekt til ”to-go”. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk. 
Ca. 80 x160 mm. 
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Foodservice: 54 x 110 g Varenr. 400500  

CHILISTYKKE
Vores nye sandwichbrød Chilistykke er bagt med både tørret 
chili og syltede jalapeños. Derefter er det toppet med ægte 
rød cheddar som giver brødet en lækker sprød skorpe. 
Krummen er blød og bollen har et kort bid hvilket gør den 
perfekt til at spise på farten.  
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Med rigtig cheddar 
Ca. 120 x 120 mm.  

Foodservice: 54 x 125 g Varenr. 404510  

GROVSTYKKE
Grovstykke er klassisk mørk cafébolle toppet med havre-
flager. Kan bruges til alle slags sandwich. Den er bagt på 
hvedemel og rugflager og indeholder desuden hørfrø og 
solsikkekerner. Har en blød og luftig krumme og et kort bid. 
Velegnet til ”take away”. 
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk. 
Ca. 120 x 120 mm.  

3 nye 
sandwich
stykker
Til alle dem der godt kan lide smagen af vores Chili- 
Cheddar Bagel, men som hellere vil have en blød 
sandwichbolle, kommer her en god nyhed. 

Tre nye sandwichbrød til foodservice branchen.
Chilistykke, Grovstykke og Plainstykke.

Fælles for de tre sandwichstykker er en let og luftig 
krumme, et kort bid og at de er bagt med gode rene 
råvarer. Alle brødene er desuden bagt og pakket på 
vores bageri i Espergærde.

Foodservice:	 54	x	125	g	 Varenr.	404100  	 	

PLAINSTYKKE
Et helt lyst sandwichbrød, med en blød og luftig krumme og 
et kort bid. Velegnet til alle slags sandwich eller måske en 
reje- eller ostemad.
Optøs. Lunes i ovn eller i klapgrill 2-3 min. 
Vegansk. 
Ca. 120 x 120 mm.  
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1-pak: 15 æsker x 9 stk x 375 g Varenr. 491140  

KRANSEKAGE
9 stk. blandede kransekagestykker i tre forskellige varianter hhv. pistacie, nou-
gat og almindelig kransekage med hvid glasur. Lavet på rene og gode råvarer, 
dette her er et premium produkt. Perfekt til små og store arrangementer, når 
det skal være ekstra festligt. Bagt og pakket i Danmark.
Tø og servér. 9 stk. (3 forskellige varianter).
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Detail 1-pak: 15 æsker  x 1 stk x 375 g Varenr. 491139  

CHOKOLADE BROWNIE m. Valnødder
Chokolade Brownie med sprøde valnødder. Bagt med smør og chokola-
de 70%. Kommer detailpakket som 1 stk. kage, du selv skærer ud. Bagt 
og pakket i Danmark.
Tø og servér.

Detail 1-pak: 15 æsker  x 1 stk x 300 g Varenr. 491138  

TOSCAKAGE
Klassisk smørbagt mazarinbund, toppet med karamelmasse 
og nødder. Kommer detailpakket som 1 stk. kage, du selv 
skærer ud. Bagt og pakket i Danmark.
Tø og servér.

30
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Bagels
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1 x 1100 g  
Varenr: 491129 

TOSCATÆRTE
En klassisk toscatærte med 
mazarinbund toppet med kara-
melmasse, hasselnøddeflager 
og mandler. Lavet med lutter 
lækre ingredienser som smør, 
æg, honning og fløde. Kommer 
udskåret i 12 stykker. Klar til 
servering efter optøning.
Tø og servér.

1 x 1250 g  
Varenr: 491128 

FRAGILITÉTÆRTE
Klassisk konditortærte på frost 
med sprøde marengsbunde, 
lagt sammen med nougatcreme 
og toppet med hasselnøddefla-
ger. God til kaffe og til festlige 
lejligheder. Kommer udskåret i 
12 stykker.
Tø og servér.

1 x 1100 g  
Varenr: 491131 

VEGANSK. 
HINDBÆRTÆRTE
Konditortærte lavet på suk-
kerbrødsbunde 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 og servér. 
Vegansk.

33
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Bagels Skærekager
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3 æsker x 24 stk á 70 g Varenr. 49030  

HVID BROWNIE
Hvid Brownie uden topping, bagt med hvid chokola-
de og knasende valnødder. En af vores egne favorit-
ter. Kommer i praktisk rudeæske. Udskåret i 24 styk-
ker. God til kaffen eller dessert. Skær den evt. ud og 
brug som bund i små pindemadder til receptionen.
Tø og servér.

3 æsker x 24 stk á 70 g Varenr. 49000  

BROWNIE
Er du chokolade-elsker må du ikke snyde dig selv 
for at sætte tænderne i denne fantastiske brownie 
med blød chokotopping. Bagt med smør og belgisk 
chokolade. Udskåret i 24 stykker. God til kaffen eller 
dessert. Pynt selv kagen som du har lyst, fx med krym-
mel eller frisk frugt. 
Tø og servér.

Tips:
Server brownies som 

dessert pindemadder, ud-
skåret i små, mundrette 

bidder sammen med 
frisk frugt.
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Cookies
4 æsker x 20 stk á 75 g Varenr. 491114  

COOKIE LYS – single pack
Stor lys amerikansk cookie med chokolade knapper og 
hasselnøddeflager. Bagt med dansk smør. Kommer i 
praktisk indpakning der er god på farten og hygiejnisk.
Tø og servér. 
Ø ca. 100 mm.

4 æsker x 20 stk á 75 g Varenr. 491112  

COOKIE MØRK – single pack
Stor mørk amerikansk cookie bagt med dansk smør 
og belgisk chokolade. Er sprød på ydersiden og blød 
indvendig, ligesom en rigtig cookie skal være det. 
Kommer i praktisk indpakning der er god på farten 
og hygiejnisk.
Tø og servér. 
Ø ca. 100 mm.

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

COOKIE LYS
Store lyse amerikanske cookies med chokolade 
stykker og hasselnøddeflager. Leveres færdigbagte, 
i praktisk rudeæske a 24 stk pr. æske.
Tø og servér. 
Ø ca. 100 mm.

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

COOKIE MØRK
Store amerikanske cookies med lækre chokolade 
stykker. Leveres færdigbagte, i praktisk rudeæske a 
24 stk pr. æske.
Tø og servér. 
Ø ca. 100 mm.

37
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3 æsker x 28 stk á 80 g Varenr. 49050  

COOKIEDEJ – 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 á 80 g Varenr. 49060  

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

39

Smørbagte  
cookies fås  

enten som dej  
eller bagte,  

begge dele på 
frost

Tilberedning

SÅDAN BAGER DU DEN PERFEKTE COOKIE
Optø dejen.
Sæt ovnen på 175° (varmluft er bedst). Fordel cookie- 
dejen 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. 

DIY 4  

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

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


