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Om Lantmännen Unibake 
Lantmännen Unibake är Nordeuropas största tillverkare av frysta brödprodukter för både foodservice, dagligvaru- och 
servicehandeln som riktar sig till kunder över hela världen. Lantmännen Unibake i Sverige omsätter ca 1,6 miljarder kronor och har 
350 anställda. Produktionen bedrivs vid tre bagerier, ett i Örebro, ett i Huddinge och ett i Mantorp och vi producerar och 
marknadsför produkter inom områdena fast food, mat- och fikabröd både som bake-off och färdigbakade produkter. Läs gärna mer 
på: www.lantmannen-unibake.se 
 
Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 
25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen 
i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är 
AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh!, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som 
har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi 
tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.com/omlantmannen  

Klassiker på nytt sätt när Korvbrödsbagarn satsar på 
innovation 
 
Fast food har gått från något som är snabbt och enkelt, till en smakupplevelse. Nu satsar 

Korvbrödsbagarn på att möta sina konsumenter med nya innovativa varianter av klassiska 

fast food-måltider, med hjälp av enkla tips och trix. 

 

Korvbrödsbagarn har erbjudit korvbröd sedan 1957 och har genom åren varit drivande och 

ständigt utvecklat sitt sortiment, som idag är högaktuellt - när fast food är trendigare än 

någonsin.   

 

På Korvbrödsbagarns YouTube-kanal tipsar kocken Davor Zadaric, produktutvecklare på 

Lantmännen Unibake, om hur man ur en lång tradition av klassiker kan skapa nya rätter och 

smaksättningar med enkla medel.   

 

– Vi vill visa att våra produkter går att variera. Fast food är mer aktuellt än någonsin vilket gör 

att det ställs högre krav även på dessa måltider. Det är kul att vara med och skapa nya recept och 

utveckla Lantmännen Unibakes svenska klassiker, säger Davor Zadaric. 

 

Under matfestivalen Smaka på Stockholm i juni i år presenterade Korvbrödsbagarn flera nya 

innovationer inom fast food-segmentet. Där serverades till exempel en så kallad lobster roll; ett 

Bistro Brioche-korvbröd med lyxig fyllning. På Korvbrödsbagarns YouTube-kanal kan man nu 

ta del av receptet på lobster roll, men även andra recept så som halloumiburgare med aioli gjord 

på gröna sojabönor. 

 

Korvbrödsbagarn på YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCKfp4RYvwKBcARTjI5s2OPQ/videos 
 

För mer information kontakta: 

Eva Strömbom, marknadsdirektör Lantmännen Unibake, (+46) 10 556 12 35, 

eva.strombom@lantmannen.com 
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