
BRÖD & BAKVERK
BAKAT MED HANTVERK OCH KÄRLEK. MED RÅVAROR AV BRA KVALITET.

Stockholm

Crebon är ett varumärke under Brödernas Family Bageri som idag är en av 
Stockholms ledande leverantör av rustikt bröd, bakverk, pajer, muffins m m. 
till både caféer, restauranger, hotell och grossister.

SERVERA DINA 
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MED GULDKANT, EN LYXIGARE 
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AVKOPPLANDE EFTERMIDDAGSFIKA. 

MED CREBONS FÖRSTKLASSIGA 

PRODUKTER SERVERAR DU DINA 

KUNDER BAKVERK MED EN 

KÄNSLA AV NYBAKAT 
OCH FRÄSCHT.
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Passar bra till 
konferensen!

Stenugnsbakat
potatisbröd

5570 Blåbärspaj 
med smulor  
Paj fylld med blåbär, 
äkta mandelmassa och 
toppad med smuldeg. 
1900 g. 14-16 bitar

5554 Morotskaka rund  
En mjuk kaka bakad på 
ägg och rivna morötter med 
smak av kanel och muskot. 
Toppad med krämig glasyr av 
färskost. En av våra storsäljare!  
1500 g. 10 bitar

5562 Hallonpaj 
med smulor 
Paj fylld med hallon 
och äkta mandelmassa. 
Toppad med smuldeg. 
1900 g. 14-16 bitar

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

5576 Drottningpaj 
med smulor  
Fräsch paj fylld med 
hallon, blåbär och äkta 
mandelmassa, toppad 
med smuldeg. 
1900 g. 14-16 bitar

1139 Levito
små  
50 g

1155 Levito 
mini  
35 g

1254 Levito 
ciabatta
120 g

313 Grekiskt lantbröd
skivat 500 g

300 Grekiskt lantbröd
500 g

306 Bruschetta
levain 
1100 g

2350 Dansk råg
Även skivat. 900 g

2370 Dansk råg skivat
900 g

304 Fiberbröd
skivat
600 g

2341 Rustik
formbakat skivat
500 g

2349 Dansk råg frukt
900 g

283 Landgångsbröd  
ljus skivat
12 st/påse. 720 g

1337 Österrikare
skivat
600 

2323 Levain 
skivat
1100 g

303 Fiberbröd
Även skivat. 600 g

2337 Österrikare
Även skivat. 600 g

307 Bruschetta
levain fullkorn
1100 g

1304 Grann rustik
1100 g

1305 Grann 
fullkorn
1200 g

2303 Bondbröd
500 g

4260 Foccacia
24 bitar 
4 x 1700 g

331 Grekiskt lantbröd 
mörk skivat 500 g

320 Grekiskt lantbröd  
mörk 500 g

2225 Brytbröd 
levain 
1100 g

2322 Levito
patata
900 g

1260 Levain 
rustik 
120 g

1259 Levain 
solros 
120 g

209 Surdegs-
baguette
350 g

2316 Formbakat
fullkornsbröd
1000 g

211 Surdegs-
baguette 
mörk
350 g

1258 Levito  
ciabatta nero 
120 g

1220 Tekaka
10 x 80 g

1251 Levito
solros
120 g

1250 Panini 
solros
180 g

1261 Levito 
twistad baguette
110 g

1226 Giffel 
vallmo
120 g

1262 Levito
surdegsbagel
110 g

1206 Baguette 
vallmo
110 g

1109 Levito
80 g

1202 Levito nero
80 g

1105 Källarfranska
80 g

1121 Sportbullar
80 g

1108 Fröfriskis
80 g

1103 Vallmofranska
80 g

1143 Levito  
nero små
50 g

1140 Källar-
franska små
50 g

1141 Sport-
bullar små
50 g 460 Spandaur

Wienerbröd av egen-
tillverkad smördeg, fylld 
med en god vaniljkräm. 
Toppad med pärlsocker.
80 g

462 Danska 
wienerbröd
Wienerbröd av egen-
tillverkad smördeg, fylld 
med en god vaniljkräm. 
Toppad med pärlsocker. 
80 g

463 Blondies
Wienerbröd fylld med 
en god vaniljkräm och 
hallonsylt. Toppad med 
vit glasyr. 
80 g

464 Wieneråtta
Wienerbröd fylld med 
krämig vaniljkräm. 
Toppad med vit glasyr. 
80 g

465 Choklad 
wienerbröd
Wienerbröd fylld med  
en krämig vaniljkräm,  
doppad i belgisk 
choklad. 
80 g

470 Cruffin
En riktig trendis!
Croissant bakad på 
smör i muffinsform. 
50 g

1142 Frö-
friskis små
50 g

1138 Levito
solros små
50 g

1154 Fröfralla 
mini   
35 g

1153 Levito 
nero mini   
35 g

548 Blåbär 
sockerkaka  
Mjuk, ljus sockerkaka 
fylld med blåbär. 
800 g

549 Frukt sockerkaka  
Mjuk sockerkaka med 
kardemumma fylld 
med torkade aprikoser, 
tranbär och russin 
800 g

535 Cookie choklad 
En god kaka bakat på 
vetemjöl, honung och 
havssalt. Fylld med 
chokladbitar, tranbär, 
mandel och American cola.  
8 x 80 g

536 Cookie havre 
En god kaka bakat på 
havregryn, honung och 
havssalt. Fylld med 
chokladbitar. 
8 x 80 g

5597 Brownie 
noisette 
En chokladdröm, gjord på 
browniebotten bakad på 
smör, smörjd med nöt-
tryffel toppad med 
karamellsås och valnötter. 
2000 g. 12–14 bitar

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

5559 Crunch caramel  
En browniebotten bakad 
på smör, fylld med en 
crispig nötkräm, toppad 
med karamellsås, choklad-
tryffel, hela hasselnötter 
och flingsalt. 
2000 g. 12–14 bitar

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

5553 Brownie 
En klassisk brownie 
bakad på smör, med 
valnötter, toppad med 
choklad och rivna 
hasselnötter. 
1400 g. 12–14 bitar

5552 Kärleksmums 
fyrkant 
En saftig chokladkaka, 
toppad med chokladkräm 
och kokosflingor.  
1250 g. 12–14 bitar

406 Kanelbulle  
i form 
En klassisk god 
kanelbulle i form 
med kanelfyllning 
100 g

400 Kanelsnäcka 
En härligt god 
kanelsnäcka med  
kanelfyllning. 
100 g

4580 Smörbakad 
kanelknut 
En mindre variant 
av kanelknuten 
75 st/låda. 40 g

4581 Smörbakad
kardemummaknut 
En mindre variant av 
kardemummaknuten 
75 st/låda. 40 g

477 Toscasnäcka 
En kanelbulle med 
ett smarrig tosca- 
täcke på toppen. 
120 g

402 Smörbakad
kardemummaknut  
En smörbakad knut på 
vetesurdeg fylld med 
underbar kardemumma- 
fyllning. Toppad med 
kardemummasocker  
80 g

401 Smörbakad
kanelknut 
En smörbakad kanel-
knut på vetesurdeg 
fylld med underbar 
kanelfyllning. 
80 g

480 Kanellängd  
En fikaklassisker! 
Flätad vetebröd med 
krämig kanelfyllning. 
Toppad med pärlsocker. 
450 g

486 Mandellängd 
Vetelängd med en 
förförande smak av 
krämig kardemumma- 
fyllning. Toppad med 
mandel. 
450 g

482 Wienerlängd  
Frasig wienerlängd  
fylld med hallonsylt 
och vaniljkräm. 
Toppad med belgisk 
choklad och glasyr. 
450 g

483 Kardemummalängd  
Vetelängd fylld med en krämig 
kardemummafyllning. Toppad 
med kardemumma och 
strösocker. 
450 g

481 Äppel/kanellängd 
Vetelängd fylld med äpplesylt 
och en krämig kanelfyllning. 
Pudrad med florsocker. 
450 g

525 Biscotti 
En italiensk skorpa 
som innehåller 
mandel och är
doppad i choklad  
6 x 75 g

623/624 
Chokladboll pärl 
Smaskig chokladboll 
doppad i choklad  
och rullad i pärlsocker. 
6 st/frp 75 g eller
5 st/frp 145 g

622 Brödernas 
special 
En favorit! Mandelbotten 
med choklad och nöt-
tryffel omsvept i marsipan. 
Doppad i choklad, hyvlad 
mandel på toppen. 
6 x 70 g

606/620 
Chokladboll cocos  
Smaskig chokladboll 
doppad i choklad  
och rullad i cocos. 
6 st/frp 75 g eller 
5 st/frp 140 g

611 Chokladbiskvi  
Mandelbotten med 
slät chokladkräm och 
chokladöverdrag. 
4 x 70 g

615 White dream 
biskvi 
Mandelbotten med slät 
vit chokladkräm med 
karamellsmak och över-
drag av belgisk vit choklad.
5 x 40 g

614 Katalan 
En smördegsform 
fylld med mandel-
massa, marmorerad 
med vit glasyr och 
hallonsylt 
4 x 70 g

612  Mandel-
karamell mazarin  
En mördegsform 
fylld med mandel-
massa, toppad med 
mandelkaramell. 
5 x 65 g

601 Toscamazarin  
En mördegsform fylld 
med mandelmassa, 
toppad med ett 
smarrigt toscatäcke. 
4 x 70 g

610 Toscakaka 
Mazarinbotten med 
ett knäckigt tosca- 
täcke, omsluten av 
choklad. 
6 x 70 g

600 Mazarin  
En mördegform 
fylld med mandel-
massa, toppad 
med vit glasyr. 
5 x 80 g

Brioche hamburgerbröd 
Art nr 4264: 48 x 80 g
Art nr 4263: 64 x 70 g
Art nr 4262: 100 x 25 g (mini)

2525 Knäckebröd
4 x 130 g
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5561 Äppelpaj 
med galler 
Äppelpajen är fylld med 
saftiga äpplen och täckt 
med gyllene galler.  
2500 g. 14-16 bitar

5575 Citronmarängpaj  
Lyxig marängpaj med en 
tydlig smak av citron. 
Inuti döljer sig en 
underbar citronkräm. 
1500 g. 14-16 bitar

5579 Pekannötspaj 
Paj fylld med äkta 
mandelmassa och ett 
täcke av pekannötter 
och karamellsås. 
2000 g. 14-16 bitar

513 Äppel-
muffins  
En mjuk muffins 
fylld med äpple 
och sylt, toppad 
med smuldeg. 
5503 24 x 140 g

512 Blåbärs-
muffins  
En mjuk muffins 
fylld med blåbär 
och blåbärsylt.  
5502 24 x 140 g

5512 Choklad cookie 
dough muffins  
En saftig chokladmuffins 
med cookiedough av havre-
gryn, honung, havssalt, 
chokladbitar och mandel.
36 x 100 g

5511 Citronmuffins 
med smultopping  
En mjuk muffins med 
smak av citron och 
kardemumma. Toppad 
med smuldeg.
36 x 100 g

511 Hallon-
muffins  
En mjuk muffins 
fylld med hallon 
och hallonsylt. 
5501 24 x 140 g

515 Choklad-
muffins 
En god choklad-
muffins doppad 
i choklad. 
5505 24 x 140 g

VÅRA HANDGJORDA

KONDISBITAR GÖRS

MED STOR OMSORG

OCH KÄRLEK

MUFFINS
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Gott till 
grillmackan!

Nyhet! 530 Maroni  
En italiensk biskvi  
med apelsinarom och  
kakaogarnach med 
romsmak. Doppad i 
choklad. 
6 x 40 g

617 Sarah Bernhardt  
En lyxig biskvi med 
chokladkräm med 
apelsinsmak. 
Överdrag av choklad. 
5 x 40 g

616 Dammsugare  
Arraksfyllning inlindad 
med grön marsipan. 
Doppad i choklad.  
8 x 80 g

603 Milanopinne  
En mördegspinne 
fylld med mandel-
massa. Toppad 
med pärlsocker 
och mandel. 
10 x 30 g

604 Mandelpinne 
En mördegspinne fylld 
med mandelmassa 
rullad i mandel och 
toppad med choklad 
10 x 60 g

537 Bars tranbär 
& russin
Bars på havregryn, 
linfrö, russin, tranbär 
och honung.
12 x 50 g
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608 Black russian 
Choklad- och nöt-
tryffel insvept i 
marsipan. Choklad-
överdrag och topping
av krossad mandel.  
10 x 35 g

Passar bra 
som scones!Nu i 

muffinsform!

KONDISBITAR

PAJER

COFFEESHOP

WIENERBRÖD

VETEBRÖD

SMÖRBAKADE LÄNGDER

KONDISBITAR

FÄRSKBAKADE KUVERTBRÖD FÄRSKBAKADE FRUKOSTFRALLOR

FÄRSKBAKADE SMÖRGÅSFRALLOR

FÄRSKBAKADE SMÖRGÅSBRÖD

PACKAT BRÖD

SKIVAT BRÖD

KLASSISKA LIMPOR

SURDEGSBRÖD BAKAT PÅ STEN

RUSTIKBAKAT BRÖD

TINA & SERVERA

Bakat på smör!

Bakatpå smör!

Bakat på smör!

Brödet bakas från grunden och på färsk surdeg.

Bakat på färsk surdeg!
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Kika in på vår 

hemsida och 

läs mer om

våra produkter.

Kika in på 

vår hemsida och 

se Månadens 

fralla, limpa 
och längd.

Nu är vårakanelknutar ochkardemumma-knutarrustikbakade!

Nu är vårakanelknutar ochkardemumma-knutarrustikbakade!
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säljare!
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utseende!

Nyhet! Nyhet!Nyhet!Nyhet!



CREBON INTRODUCERAR 
LEVITO®-KONCEPTET! 

ETT MATIGT OCH SAFTIGT 
BRÖD BAKAT PÅ VETESURDEG 

OCH RÅGSURDEG. 

Nytt
recept!

Nytt
recept!

Prinsesstårta  
Klassiker på tårtfatet! 
Saftiga sockerkaksbottnar varvas 
med fyllning av hallonsylt, kokt 
vaniljkräm och lättvispad grädde. 
Överdragen med marsipan i grön 
färg. (Finns även gul, vit, rosa, 
röd, orange, blå) 
Art nr 2900: 8 bitar 
Art nr 2901: 10 bitar
Art nr 2902: 12 bitar
Art nr 2903: 16 bitar

2700 Prinsessbakelse  
Saftiga sockerkaksbottnar 
varvas med fyllning av 
hallonsylt, kokt vaniljkräm 
och lättvispad grädde. 
Överdragen med marsipan 
i grön färg.

2800 Prinsesstubbe 
Klassiker på tårtfatet! 
Saftiga sockerkaksbottnar 
varvas med fyllning av 
hallonsylt, kokt vaniljkräm 
och lättvispad grädde. 
Överdragen med marsipan  
i grön färg. 
4–5 bitar

Blåbärstårta  
Blåbär i överflöd ligger 
som ett täcke ovanpå en 
sockerkaksbotten varvad 
med hallonsylt, kokt vanilj-
kräm och vispad grädde. 
På sidan hyvlad mandel. 
Art nr 2916: 8 bitar 
Art nr 2917: 10 bitar
Art nr 2918: 12 bitar

2705 Noblessebakelse 
Chokladbakelse som 
passar alla! Riven choklad 
omgärdar en botten fylld 
med hallonsylt, kokt vanilj-
kräm och chokladgrädde.

2704 White lady  
Sockerkaksbottnar varvas 
med hallonsylt och kokt 
vaniljkräm. Mellan bottnarna 
finns lättvispad grädde 
blandad med chokladbitar. 
Vit marsipanöverdrag 
strödd med cacao.

2803 Noblessetubbe  
Chokladtårtan som 
passar alla! Riven 
choklad omgärdar en 
tårta fylld med hallon-
sylt, kokt vaniljkräm 
och chokladgrädde. 
4–5 bitar

2703 Budapestbakelse  
Klassikt bakverk bestående 
av nötmarängbotten med 
vispad grädde och man-
darinklyftor.

2802 Fruktstubbe  
Saftiga sockerkaksbottnar 
varvas med hallonsylt, 
vispgrädde och kokt 
vaniljkräm. Runt kanten 
är tårtan uppstruken med 
grädde samt rostad hyvlad 
mandel. Hela tårtan är 
garnerad med färsk frukt 
efter säsong! 
4–5 bitar

Frukttårta  
Saftiga sockerkaksbottnar 
varvas med hallonsylt, visp-
grädde och kokt vaniljkräm.
Runt kanten är tårtan upp-
struken med grädde samt 
rostad hyvlad mandel. 
Hela tårtan är garnerad med 
färsk frukt efter säsong! 
Art nr 2904: 8 bitar 
Art nr 2905: 10 bitar
Art nr 2906: 12 bitar

2701 Napoleonbakelse  
En god bakelse gjord av 
smördegsbotten varvad 
med äppelsylt, kokt 
vaniljkräm och grädde. 
På toppen smördegsbotten 
med hallonglasyr.

2801 Budapeststubbe 
Klassikt bakverk bestående 
av nöt-marängbotten 
med vispad grädde och 
mandarinklyftor. 
4–5 bitar

White lady  
Sockerkaksbottnar varvas 
med hallonsylt och kokt 
vaniljkräm. Mellan bottnarna 
finns lättvispad grädde 
blandad med chokladbitar. 
Vit marsipanöverdrag med 
cacao och marsipanros. 
Art nr 2944: 8 bitar 
Art nr 2945: 10 bitar
Art nr 2946: 12 bitar
Art nr 2947: 16 bitar

Noblessetårta  
Chokladtårtan som passar 
alla! Riven choklad omgärdar 
en tårta av sockerkaksbottnar 
fylld med hallonsylt, kokt 
vaniljkräm och chokladgrädde. 
Art nr 2936: 8 bitar 
Art nr 2937: 10 bitar
Art nr 2938: 12 bitar
Art nr 2939: 16 bitar

Jordgubbstårta  
Saftiga sockerkaksbottnar 
varvas med hallonsylt, visp-
grädde och kokt vaniljkräm. 
Runt kanten är tårtan 
uppstruken med grädde 
samt rostad hyvlad mandel. 
Hela tårtan är garnerad 
med jordgubbar! 
Art nr 2940: 8 bitar 
Art nr 2941: 10 bitar
Art nr 2942: 12 bitar

Gräddtårta  
Saftiga sockerkaksbottnar 
varvas med hallonsylt, 
vispgrädde och kokt vanilj-
kräm. Runt kanten är tårtan 
uppstruken med grädde. 
Tårtan är garnerad med 
choklad! 
Art nr 2908: 8 bitar 
Art nr 2909: 10 bitar
Art nr 2910: 12 bitar

Snowcake  
Saftiga sockerkaksbottnar 
varvas med hallon, kokt 
vaniljkräm, hallonsylt och 
lättvispad grädde. Riven vit 
belgisk choklad täcker 
hela tårtan. På toppen en 
marsipanros. 
Art nr 2921: 8 bitar 
Art nr 2922: 10 bitar

Schwarzwald 
Nötmarängbottnar varvas 
med lättvispad grädde. 
Dekoreras med choklad-
kvadrater och cacao. 
En klassiker! 
Art nr 2948: 8 bitar 
Art nr 2949: 10 bitar
Art nr 2950: 12 bitar

Williamstårta 
En riktigt god pärontårta
med vackert yttre!
Sockerkaka varvas med
kokt vaniljkräm och
pärongrädde med päron- 
klyftor. Överdragen med 
marsipan och övergjuten 
med chokladtryffel. 
Rostade mandelspån 
på kanten.
Art nr 2932: 8 bitar 
Art nr 2933: 10 bitar
Art nr 2934: 12 bitar

5592 Citron 
cheesecake fyrkant 
Kall cheesecake på 
digestivebotten med 
färskost, smaksatt med 
fruktpuré av citron. 
1900 g. 12–14 bitar 

5584 Hallon 
cheesecake fyrkant 
Kall cheesecake på 
digestivebotten med 
färskost, smaksatt med 
fruktpuré av hallon. 
1900 g. 12–14 bitar 

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

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

5593 Mango fire 
fyrkant 
En eldig frestelse gjord 
på vår egna mousse av 
mangopuré ovanpå en 
browniebotten. 
1700 g. 12–14 bitar

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

5980/5981 Chokladmousse  
Chokladmousse gjord på belgisk choklad. I tårtan finns kokt 
vaniljkräm och en god lyxsockerkaksbotten. 950 g/1850 g. 10/16 bitar

5988 Mango/jordgubb 
cheesecake 
Kall cheesecake på digestive-
botten med färskost, smak-
satt med fruktpuré av 
mango och jordgubb. 
1300 g. 10 bitar

5581/5586 
Hallon cheesecake 
Kall cheesecake på 
digestivebotten med  
färskost, smaksatt med 
fruktpuré av hallon. 
1300 g/1900 g. 10/16 bitar

5580/5585 
Citron cheesecake 
Kall cheesecake på 
digestivebotten med  
färskost, smaksatt med 
fruktpuré av citron. 
1300 g/1900 g. 10/16 bitar

5582 Blåbär 
cheesecake 
Kall cheesecake på 
digestivebotten med 
färskost, smaksatt med 
fruktpuré av blåbär.  
1300 g. 10 bitar

5583 Hallon/
lakrits cheesecake 
Kall cheesecake på digestive-
botten med färskost smaksatt 
med hallon och svartvinbär. 
Toppad med lakritsspegel.
1300 g. 10 bitar. 

5587 Lemon/almond 
bakad cheesecake 
En bakad cheesecake med 
den rätta krämigheten med 
smak av citron på en digestive- 
botten. Toppad med mandel 
och karamellsås.
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CREBON LANSERAR TVÅ 
NYA UNDERBARA MUFFINS!

CITRONMUFFINS MED SMULTOPPING 
OCH CHOKLAD COOKIE 

DOUGH MUFFINS.

NYHETER

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

Brödernas Family Bageri AB
Åkervägen 3

177 41 Järfälla

Tel: 08-64 30 880 (Mån–Fre 8.00–15.00)
Journr: 070 942 12 10 (Mån–Sön 05.00–07.00)

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

TÅRTOR

BAKELSER 2-PACK

STUBBAR

CHEESECAKE FYRKANT

CHEESECAKE RUND

MOUSSETÅRTOR

GODA NYHETER.....
I februari 2016 blev vi med stor glädje FSSC 22 

000 certifierade. Det är en global ISO standard 

för livsmedelssäkerhet som ställer höga krav på 

ett effektivt kvalitetsledningssystem med bland 

annat riskanalyser genom hela produktions-  

och varukedjan. Det innebär att livsmedels- 

säkerhet är en av våra högst prioriterade frågor.  

En trygghet för dig som kund.

Vi har även tagit ett aktivt val till att bidra med 

en hållbar produktion av palmolja och under 

2015 erhöll vi vårt palmoljecertifikat. Vi är även 

medlemmar i RSPO, Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (www.rspo.org), som är en organisation 

som jobbar med att främja en hållbar produktion 

av palmolja. RSPO arbetar med certifiering av 

ansvarsfullt producerad palmolja, som innebär 

att regnskogen inte får stå tillbaka för nya palm- 

oljeplantager. 


