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4100 Mix kuvertbröd
En mixlåda av 4 olika sorters 
kuvertbröd: källarfranska, sur-
degsciabatta fralla, fröfriskis 
och surdegsciabatta fralla mörk. 
100 st x 50 g (5000 g)
20 krt/pall

4580 Mini kanelknut
En mindre variant av smörbakade 
kanelknuten.
75 st x 40 g (3000 g). 48 krt/pall

5501 Hallonmuffins
En mjuk muffins 
fylld med hallon 
och hallonsylt.
24 st x 140 g (3360 g)
48 krt/pall

5505 Chokladmuffins
En god chokladmuffins 
doppad i choklad.
24 st x 140 g (3360 g)
48 krt/pall

5403 Kanelbulle i form
En smörbakad kanelknut 
på vetesurdeg fylld med 
underbar kanelfyllning.
30 st x 100 g (3000 g)
48 krt/pall

4256 Surdegsciabatta ljus
Rustikt surdegsbröd med stora 
porer bakat på vetemjöl, durum- 
vete, vetesurdeg och malt.
40 st x 120 g (4800 g)
20 krt/pall

4000 Fiberbröd
Matigt ljust fiberrikt surdegs-
bröd, toppad med havregryn, 
gula linfrö.
8 st x 600 g (4800 g)
48 krt/pall

4296 La ciapo
Saftigt lunchbröd bakat på tomater, oliver, 
basilika, oregano och rosmarin.
8 st x 1000 g (8000 g). 20 krt/pall

4006 Surdegsbaguette
Rustikbakat surdegsbröd med stora 
porer. Bakat på vetesurdeg, rågsurdeg 
och havssalt i varmluftsugn.
20 st x 350 g (7000 g). 20 krt/pall

4105 Källarfranska
Ljust lantbröd på vetemjöl, 
rågsikt, margarin och sirap.
60 st x 75 g (4500 g)
20 krt/pall

4581 Mini kardemummaknut
En mindre variant av smörbakade 
kardemummaknuten.
75 st x 40 g (3000 g). 48 krt/pall

5502 Blåbärsmuffins
En mjuk muffins 
fylld med blåbär 
och blåbärsylt. 
24 st x 140 g (3360 g)
48 krt/pall

5511 Citronmuffins 
med smultopping
En mjuk muffins med smak 
av citron och kardemumma. 
Toppad med smuldeg.
36 st x 100 g (3360 g)
48 krt/pall

4500 Mix kanellängd/
mandellängd
Smörbakad kanellängd 
och mandellängd. 
8 st x 450 g (3600 g)
48 krt/pall

4258 Surdegsciabatta mörk
Rustikbakat surdegsbröd med stora 
porer på vetesurdeg, rågsurdeg, 
malt, solrosfrö och linfrö.
40 st x 120 g (4800 g)
20 krt/pall

4002 Dansk råg
Matigt grovt bröd på rågsurdeg, 
fullkornsmjöl, solroskärnor, linfrö 
brun, linfrö gul och sirap.
8 st x 900 g (7200 g)
48 krt/pall

4260 Foccacia
Ett saftigt och gott lunchbröd. Bakat på 
durumvete, olja, vetesurdeg och rosmarin.
4 st x 1700 g (6800 g). 20 krt/pall

4015 Surdegsbaguette mörk
Rustikbakat surdegsbröd med stora porer 
på vetesurdeg, rågsurdeg, malt, solrosfrö, 
havssalt  och linfrö.
20 st x 350 g (7000 g). 20 krt/pall

4109 Surdegsciabatta fralla
Rustikt surdegsfralla med stora 
porer bakat på vetemjöl, durum-
vete, vetesurdeg och malt.
60 st x 75 g (4500 g)
20 krt/pall

4550 Smörbakad kanelknut
En smörbakad kanelknut på 
vetesurdeg fylld med underbar 
kanelfyllning. Toppad med 
pärlsocker.
40 st x 80 g (3200 g). 48 krt/pall

5503 Äppelmuffins
En mjuk muffins fylld 
med äpple och sylt, 
toppad med smuldeg.
24 st x 140 g (3360 g)
48 krt/pall

5512 Choklad cookie 
dough muffins
En saftig chokladmuffins 
med cookiedough av havre-
gryn, honung, havssalt, 
chokladbitar och mandel.
36 st x 100 g (3360 g)
48 krt/pall

4003 Ciabatta limpa ljus
Rustikt surdegsbröd med stora 
porer bakat på vetemjöl, durum-
vete, vetesurdeg och malt.
18 st x 350 g (6300 g)
20 krt/pall

4262 Brioche 
hamburgerbröd mini
Mjukbakat hamburgerbröd 
med grädde, honung, socker 
och rapsolja. Penslad med ägg.
100 st x 25 g (2500 g)
48 krt/pall

4005 Bruschetta levain
Rustikt surdegsbröd på vete-
surdeg, rågsurdeg och havssalt. 
Bakat i stenugn.  
4 st x 1100 g (4400 g). 20 krt/pall

4110 Surdegsciabatta 
fralla mörk
Rustikbakat surdegsfralla med 
stora porer på vetesurdeg, råg-
surdeg, malt, solrosfrö och linfrö.
60 st x 75 g (4500 g). 20 krt/pall

4551 Smörbakad 
kardemummaknut
En smörbakad knut på vetesurdeg 
fylld med underbar kardemumma-
fyllning. Toppad med karde-
mummasocker.
40 st x 80 g (3200 g). 48 krt/pall

4004 Ciabatta limpa mörk
Rustikt grovt surdegsbröd med 
stora porer bakat på vetemjöl, 
durumvete, vetesurdeg, linfrö, 
havregryn, solrosfrö och malt.
18 st x 350 g (6300 g)
20 krt/pall

4264 Brioche 
hamburgerbröd skuren
Mjukbakat hamburgerbröd 
med grädde, honung, socker 
och rapsolja. Penslad med ägg.
48 st x 80 g (3840 g)
20 krt/pall
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5530 Maroni
En italiensk biskvi med apelsin-
arom och kakaogarnach med 
romsmak. Doppad i choklad.
18 st x 40 g (720 g)
144 krt/pall

5603 Milanopinne
En mördegspinne fylld med 
mandelmassa. Toppad med 
pärlsocker och mandel.
30 st x 30 g (900 g)
144 krt/pall

5611 Chokladbiskvi
Mandelbotten med 
slät chokladkräm och 
chokladöverdrag.
12 st x 70 g (840 g)
144 krt/pall

5617 Sarah Bernhardt
En lyxig biskvi med choklad-
kräm med apelsinsmak. 
Överdrag av choklad.
15 st x 40 g (600 g)
144 krt/pall

5526 Biscotti
En italiensk skorpa som inne-
håller mandel och är
doppad i choklad.
54 st x 75 g (4050 g)
48 krt/pall

5600 Mazarin
En mördegform fylld med 
mandelmassa, toppad 
med vit glasyr.
15 st x 80 g (1200 g)
144 krt/pall

5604 Mandelpinne
En mördegspinne fylld med 
mandelmassa, rullad i mandel 
och toppad med choklad.
27 st x 60 g (1620 g)
144 krt/pall

5614 Katalan
En smördegsform fylld med 
mandelmassa, marmorerad 
med vit glasyr och hallonsylt.
12 st x 70 g (840 g)
144 krt/pall

5527 Cookie choklad
En god kaka bakat på vetemjöl, 
honung och havssalt. Fylld med 
vita chokladbitar, tranbär, 
mandel och American cola. 
48 st x 80 g (3840 g)
48 krt/pall

5601 Toscamazarin
En mördegsform fylld med 
mandelmassa, toppad med 
ett smarrigt toscatäcke.
12 st x 80 g (960 g)
144 krt/pall

5606 Chokladboll cocos
5620 Chokladboll cocos XL
Smaskig chokladboll doppad i 
choklad och rullad i cocos.
18 st x 75 g (1350 g) 144 krt/pall
15 st x 140 g (2100 g) 144 krt/pall

5615 White dream biskvi
Mandelbotten med slät 
chokladkräm och vit 
chokladöverdrag.
15 st x 40 g (600 g)
144 krt/pall

5622 Brödernas special
En favorit! Mandelbotten med 
choklad och nöttryffel omsvept 
i marsipan. Doppad i choklad, 
hyvlad mandel på toppen.
18 st x 70 g (1260 g)
144 krt/pall

5528 Cookie havre
En god kaka bakat på havre-
gryn, honung och havssalt. 
Fylld med chokladbitar. 
48 st x 80 g (3840 g)
48 krt/pall

5602 Kuban
En mördegsform fylld med 
mandelmassa. Toppad med 
mandelmassafyllning med 
överdrag av nöttryffel.
15 st x 70 g (1050 g)
144 krt/pall

5610 Toscakaka
Mazarinbotten med ett 
knäckigt toscatäcke, 
omsluten av choklad.
18 st x 70 g (1260 g)
144 krt/pall

5616 Dammsugare
Arraksfyllning inlindad 
med grön marsipan. 
Doppad i choklad. 
24 st x 80 g (1920 g)
144 krt/pall

5623 Chokladboll pärl
5624 Chokladboll pärl XL 
Smaskig chokladboll, doppad i 
choklad och pärlsocker.
18 st x 75 g (1350 g) 144 krt/pall
15 st x 145 g (2175 g) 144 krt/pall

5537 Bars tranbär & russin
Bars på havregryn, linfrö, 
russin, tranbär och honung.
45 st x 40 g (1800 g)
144 krt/pall
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5580 Citron cheesecake 
Kall cheesecake på digestive-
botten med färskost smaksatt 
med citron. 
10 bitar. 1300 g. 180 krt/pall

5988 Mango/jordgubb cheesecake 
Kall cheesecake på digestivebotten 
med färskost, smaksatt med mango 
och jordgubb. 
10 bitar. 1300 g. 180 krt/pall

5591 Mango/jordgubb
cheesecake fyrkant 
Kall cheesecake på digestivebotten med 
färskost, smaksatt med mango och jordgubb. 
12–14 bitar. 1900 g. 144 krt/pall

5980 Chokladmousse  
Chokladmousse gjord på 
belgisk choklad. I tårtan finns 
kokt vaniljkräm och en god 
lyxsockerkaksbotten. 
16 bitar. 1850 g. 96 krt/pall

5581 Hallon cheesecake 
Kall cheesecake på digestive-
botten med färskost smaksatt 
med hallon. 
10 bitar. 1300 g. 180 krt/pall

5585 Citron cheesecake 
Kall cheesecake på digestive-
botten med färskost smaksatt 
med citron. 
16 bitar. 1900 g. 96 krt/pall

5592 Citron cheesecake fyrkant 
Kall cheesecake på digestivebotten med 
färskost smaksatt med citron. 
12–14 bitar. 1900 g. 144 krt/pall

5993 Belgisk chokladtårta  
En lyxig chokladtårta som bl.a. 
är gjord på belgisk choklad, 
ägg, smör och som är bakad 
utan tillsatt vetemjöl. 
10 bitar. 950 g. 180 krt/pall

5582 Blåbär cheesecake 
Kall cheesecake på digestive-
botten med färskost smaksatt 
med blåbär.  
10 bitar. 1300 g. 180 krt/pall

5586 Hallon cheesecake 
Kall cheesecake på digestive-
botten med färskost smaksatt 
med hallon. 
16 bitar. 1900 g. 96 krt/pall

5584 Hallon cheesecake fyrkant 
Kall cheesecake på digestivebotten med 
färskost smaksatt med hallon. 
12–14 bitar. 1900 g. 144 krt/pall

5583 Hallon/lakrits cheesecake
Kall cheesecake på digestivebotten 
med färskost smaksatt med hallon 
och svartvinbär. Toppad med 
lakritsspegel.
10 bitar. 1300 g. 180 krt/pall

5590 Hallon/lakrits cheesecake fyrkant
Kall cheesecake på digestivebotten med 
färskost smaksatt med hallon och svartvinbär. 
Toppad med lakritsspegel.
12–14 bitar. 1900 g. 144 krt/pall

5593 Mango fire  
En eldig frestelse gjord på vår egna mousse 
av mangopuré ovanpå en browniebotten. 
12–14 bitar. 1700 g. 144 krt/pall
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DEKORERA ENKELT MED BÄR ELLER 

CHOKLADDEKOR OCH DU FÅR EN 

LÄCKER DESSERT.

5608 Black Russian 
Choklad- och nöttryffel 
insvept i marsipan. Choklad- 
överdrag och topping av 
krossad mandel.  
30 st x 35 g (1050 g)
144 krt/pall



5550 Kladdkaka rund
Klassiker som passar alla 
tillfällen! En sagolikt god 
kladdkaka gjord på choklad.
10 bitar. 1000 g. 96 krt/pall

5554 Morotskaka rund
En mjuk kaka med rivna 
morötter med smak av muskot 
och kanel. Toppad med krämig 
glasyr av färskost.  
10 bitar. 1500 g. 96 krt/pall

5597 Brownie noisette
En chokladdröm gjord på smör-
bakad browniebotten smörjd 
med nöttryffel toppad med 
karamellsås och valnötter. 
12–14 bitar. 2000 g. 108 krt/pall

5551 Morotskaka fyrkant
En mjuk kaka med rivna 
morötter med smak av muskot 
och kanel. Toppad med krämig 
glasyr av färskost.
12–14 bitar. 1600 g. 108 krt/pall

5552 Kärleksmums fyrkant
En saftig chokladkaka bakad på 
smör, toppad med chokladkräm 
och kokosflingor. 
12–14 bitar. 1250 g. 108 krt/pall

5555 Kärleksmums rund
En saftig chokladkaka bakad på 
smör, toppad med chokladkräm 
och kokosflingor. 
10 bitar. 1050 g. 96 krt/pall

5559 Crunch caramel
En browniebotten bakat på smör. 
Fylld med en crispig nötkräm, 
toppad med karamellsås, choklad-
tryffel, hela hasselnötter och flingsalt. 
12–14 bitar. 2000 g. 108 krt/pall

5553 Brownie
En klassisk brownie bakat på 
smör. Med valnötter, toppad 
med choklad och rivna 
hasselnötter.
12–14 bitar. 1400 g. 144 krt/pall

5560 Kladdkaka med tryffel
En ljuvligt god chokladkaka 
bakat på smör,  insvept i 
äkta chokladtryffel.
10 bitar. 900 g. 96 krt/pall

Nytt
recept!

5561 Äppelpaj med galler
Äppelpajen är fylld med saftiga 
äpplen och täckt med gyllene 
galler.  
14–16 bitar. 2500 g. 72 krt/pall

5576 Drottningpaj med smulor  
Fräsch paj fylld med hallon, blåbär 
och äkta mandelmassa, toppad 
med smuldeg. 
14–16 bitar. 1900 g. 72 krt/pall

5562 Hallonpaj med smulor
Paj fylld med hallon och äkta 
mandelmassa. Toppad med 
smuldeg.
14–16 bitar. 1900 g. 72 krt/pall

5579 Pekannötspaj 
Paj fylld med äkta mandelmassa 
och ett täcke av pekannötter 
och karamellsås. 
14–16 bitar. 2000 g. 72 krt/pall

5570 Blåbärspaj med smulor
Paj fylld med blåbär, äkta mandel-
massa och toppad med smuldeg.
14–16 bitar. 1900 g. 72 krt/pall

5575 Citronmarängpaj
Lyxig marängpaj med en tydlig 
smak av citron. Inuti döljer sig 
en underbar citronkräm.
14–16 bitar. 1500 g, 72 krt/pall
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Brödernas Family Bageri AB
Åkervägen 3

177 41 Järfälla

Tel: 08-64 30 880 (Mån–Fre 8.00–15.00)
Fax 08-64 30 805

info@brodernasfamily.com
www.brodernasfamily.com

www.crebon.com

FÖR MER INSPIRATION, TIPS OCH IDÉER BESÖK OSS PÅ 

WWW.CREBON.COM, FACEBOOK & INSTAGRAM

Crebon är ett varumärke som startades 
upp av  Brödernas Family Bageri år 2010. 
Brödernas Family AB är idag en av 
Stockholms ledande leverantör av rustikt 
bröd, bakverk, desserter, pajer, muffins 
m m till både caféer, restauranger, hotell 
och grossister. 
 Crebon finns hos utvalda grossister 
runtom i hela landet. Vi erbjuder både 
förbakade och tina/servera produkter.
 Crebon härstammar från franskans 
cré och bon, där cre står för skapa och 
bon för det goda. Med andra ord, 
Crebon står för skapa gott. 
 Vi bakar allt i vårt eget bageri i Järfälla, 
där fokus ligger på hantverket, kvaliteten, 
råvarorna och kärleken till det goda. 
 Allt bröd bakas från grunden och på 
färsk surdeg vilket ger den bästa mixen 
av ett gediget hantverk, hälsosamma 
ingredienser och efterlängtad smak!


