Frågor och svar Kungsörnen Knäckebröd
Vad innehåller Kungsörnens knäckebrödsmix? Grahamsmjöl, vetemjöl, havregryn, linfrön,
vegetabiliska fetter, salt, surdegspulver av vete, vetekli och bakpulver. Mixen innehåller 7 %
solroskärnor och 3 % linfrön. Hela 60 % av mjölmängden är fullkorn och innehåller 10 gram fiber
per 100 gram.
Varför ska man köpa knäckebrödsmix istället för att baka knäckebröd från grunden? De
flesta knäckebrödsrecept innehåller ett stort antal ingredienser och kryddor. Att köpa en mix där allt
ingår är mycket enklare och du behöver inte köpa hem många olika ingredienser. Genom att köpa
mixen används hela produkten på en gång och risken att behöva slänga mat minskar.
Vad kostar Kungsörnens knäckebrödsmix? Mixen kostar 17,90 kr.
Var kan jag köpa knäckebrödsmixen? Den finns att köpa på alla de stora kedjorna i Sverige.
Varför är inte Kungsörnens knäckebrödsmix nyckelhålsmärkt? Eftersom mixen innehåller
solroskärnor och havregryn som har högt fettinnehåll är mixen inte nyckelhålsmärkt. Den klarar
dock alla andra krav för nyckelhålsmärkning.
Kan jag smaksätta knäckebrödsmixen själv? Mixen är väldigt
smakrik i sig själv men om du vill kan du smaksätta den ytterligare med
till exempel flingsalt, chiliflingor, havregryn, vallmo-, sesam, lin- och
solrosfrön. När du kavlat ut degen strör du bara över din
favoritsmaksättning och sen är det bara att grädda bröden.
Hur länge ska knäckebröden gräddas? Gräddningstiden är ungefär 15
minuter men varierar förstås beroende på din ugn.
Varför lanserar Kungsörnen knäckebrödsmix just nu? Knäckebröd har de senaste åren
utvecklats från en traditionell klassiker till en trendig och uppskattad delikatess som ligger helt rätt i
tiden. Knäckebröd har blivit ett lyxigt och kryddigt snacks som man gärna bjuder sina gäster på till
ostbrickan eller fördrinken.
För frågor kontakta gärna:
Lena Borg Jakobsson, Market Activation Manager, Kungsörnen
E-post: lena.borg@lantmannen.com
Tel: +46 768 86 35 67

Fakta/Lantmännen Cerealia
Lantmännen Cerealia med varumärken som AXA, Kungsörnen, GoGreen, Start, Regal, Amo, Kornkammeret och Gooh har en stark
position i norra Europa. Lantmännen Cerealia ingår i Lantmännen, som är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin,
energi och livsmedel. Lantmännen ägs av drygt 36 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och
omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan och vi tar ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på
www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

