Ekologiskt knäckebröd bakat med hjärta
- på lokalproducerade råvaror.

Vårt knäckebröd är inte bara gott att äta.
Det är trevligt att ge bort också!
Knäck & Bräck är ett familjeföretag som startades hösten 2008
av Annalena Brage i Östra Tunhem, en liten by beläget ca en
mil norr om Falköping. Idag driver Annalena företaget tillsammans med Niclas Geidvall. I bageriet är vi ett härligt gäng mellan 25-76 år som hjälps åt att rulla, baka och packa knäckebröd
och skorpor varje dag.
Vi bakar ekologiskt

Vi är ekologiskt certifierade och bakar på ekologiskt odlade,
forntida sädesslag såsom dinkel, emmer och gammaldags råg.
De forntida sädesslagen innehåller mer mineraler och essentiella
näringsämnen, har ett lägre GI och ger mer smak. Ett kulturarv
som är viktigt att vårda in i framtiden!
Olika smaker och former

Smaker och former inspireras av svenska traditioner och vi vill
gärna att vårt knäckebröd ger en upplevelse för alla sinnen,
även det visuella. Därför bakar vi gärna vårt knäckebröd i lite
annorlunda former.
Stolt svenskt landsbygdsföretag

Vi är mycket stolta över att vara ett svenskt landbygdsföretag
som har möjlighet att få berätta om våra svenska bönders egna
råvaror. Utan vårt underbara mjöl blir det inget knäckebröd!
Från Östra Tunhem till världen

Vi har fått förtroendet att leverera vårt knäckebröd såväl till
vårt svenska Kungahus på Drottningholm som till Harrods
delikatessavdelning i London. Stolta är vi också för att ingå i
det fasta sortimentet på Globus, Zurich. Vårt knäckebröd och
våra skorpor skickas idag från norr till söder i vårt avlånga land,
till våra grannländer i Norden och även till Europa. Det hade vi
verkligen aldrig vågat drömma om när de första lingonälgarna
togs ut ur ugnen 2008 i Östra Tunhem!

Knäck&Bräck tilldelades i januari
2014 Diplom av Gastronomiska
Akademin för sitt knäckebröd.

Se hela vårt sortiment på knackobrack.se. Här är några smakprov:

Äppleknäcke 170 g

Fredagsmys
200 g

Lösvikt

Blåbärsknäcke 170 g

Lördagsgodis
200 g

Vårt knäckebröd levereras även som lösvikt (5 kg/kartong),
och finns som fyrkanter, flak eller stansade figurer
i form av hjärtan, älgar eller grisar.

Dinkelknäcke 170 g

Lingonknäcke 150g/170g
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Knäck & Bräck är ett varumärke för knäckebröd
av hög kvalitet bakat på forntida sädesslag.
Knäck & Bräck is a trademark of high
quality crispbread, baked on ancient grains.
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www.knackobrack.se

