
Bakels presenterar

LÅNGSAMOFIN 



Dagens konsumenter tänker mer än någonsin på hälsan och i strävan efter att leva ett 
hälsosamt liv ökar efterfrågan på näringsrika produkter ständigt.

Bakels Långsamofin är med sin hälsosamma kombination av havreflingor, vetekli, 
solrosfrön, linfrön, pumpafrön, och surdeg ett utmärkt val för att möta konsumenternas 
sökande efter hälsosamma produkter. Bakels Långsamofin ger ett bröd med flera 
näringsmässiga fördelar och dessutom en fyllig, riktigt god smak och härlig karaktär på 
inkråmet. 

EN MÅNGSIDIG BAS FÖR HÄLSOSAMT BRÖD
Långsamofin

Allt fler svenskar vill leva hälsosamt. 
En undersökning visar att 85% av svenskarna 
tror att hälsosam mat kan förebygga  
sjukdomar och ohälsa på lång sikt.

Samtidigt tror sig en tredjedel inte ha rätt 
livsstil för att leva så länge de vill.*

Hälsofakta

*Enlig undersökning av Novus på uppdrag 
av ICA. www.livsmedelshandlarna.se



LÅT OSS TA EN NÄRMARE TITT PÅ  
DE HÄLSOSAMMA INGREDIENSERNA  

I  LÅNGSAMOFIN

Pumpafrön är rika på antioxidanter som karotenoider och vitamin E som bidrar 
till att skydda celler från oxidativ stress. De är också rika på magnesium. 
Hälsosamma magnesiumnivåer är viktiga för ditt blodtryck, blodsockernivåer 
samt hjärta och muskelstyrka.

Ett annat viktigt näringsämne, zink, finns också i pumpafröet. Detta hjälper ditt 
immunförsvar och ämnesomsättning att fungera. Zink är viktigt för ben, hår, 
naglar och hud samt för lukt- och smaksinnet.

Pumpafrön innehåller Omega-3-fettsyror som är viktiga för hjärnans och 
nervsystemens funktion. De har också antiinflammatoriska egenskaper.  
Omega-3-fettsyror måste komma från din kost eftersom människokroppen  
inte kan producera detta på egen hand.

Järn, som också finns i pumpafrön, hjälper till att bevara många viktiga 
funktioner i kroppen, inklusive allmän energi och fokus, immunförsvaret och 
reglering av kroppstemperaturen.

Pumpafrön är rikt på fosfor. Din kropp behöver fosfor för många funktioner, som 
att filtrera avfall och reparera vävnad och celler. Fosfor håller också dina ben och 
tänder starka. Det hjälper dig att producera energi och se till att du upprätthåller 
en regelbunden hjärtrytm.

PUMPAKÄRNOR



LINFRÖ

I århundraden har linfrön uppskattats för sina hälsoskyddande egenskaper.  
Bara en matsked ger en bra mängd protein, fibrer och omega-3-fettsyror. Linfrö 
är också en rik källa till vissa vitaminer och mineraler. Med så mycket fibrer 
förpackat i varje litet frö, kan ett tillägg av linfrön i din kost främja regelbundna 
tarmrörelser och förbättra din matsmältning. Linfrön kan också hjälpa till att 
sänka kolesterolet och spela en viktig roll för att förbättra hjärthälsan.

Linfrön är rika på antioxidanter som kan hjälpa till att förhindra sjukdom genom 
att ta bort molekyler som kallas fria radikaler från kroppen. De är en rik källa 
till omega-3-fettsyran ALA. Växtbaserade ALA-fettsyror har bevisat sig vara 
hälsosamt för hjärtat och är kopplade till en lägre risk för stroke. 
 
Linfrö innehåller en grupp näringsämnen som kallas lignaner, som har kraftfulla 
antioxidant- och östrogenegenskaper. De kan hjälpa till att förebygga bröst- och 
prostatacancer, liksom andra typer av cancer. Linfrön har också visat sig sänka 
blodtrycket.

Mat som innehåller linfrön är en bra källa till växtbaserat protein och kan vara en 
alternativ proteinkälla för människor som inte äter kött. Att äta linfrön hjälper dig 
också att hantera din vikt genom att kontrollera din aptit.



SOLROSFRÖ

Solrosfrön må vara små, men de är fullpackade med näring. De är en utmärkt källa 
till många vitaminer och näringsämnen. Solrosfrön innehåller vitamin E, vitamin 
B-3, vitamin B-6 och Selen. Vitamin E hjälper till att förhindra fria radikaler från 
att skada friska celler i kroppen. Mineralen Selen är viktigt för reproduktion och 
DNA-syntes. Det hjälper också till med att skydda cellerna från oxidativ stress.

Niacin, även kallat vitamin B-3, kan hjälpa till att sänka kolesterol och även minska 
risken för hjärtsjukdom. Vitamin B-6 hjälper din kropp att tillverka noradrenalin och 
serotonin, kemikalier som överför hjärnsignaler. Det kan också lindra symtomen på 
premenstruellt syndrom (PMS). Förutom alla viktiga vitaminer innehåller solrosfrön 
mycket fibrer. Fibrer hjälper till att hålla tarmarna rörliga och kan också hjälpa till  
att sänka kolesterol, reglera blodsocker och främja viktminskning genom att ge 
mättnadskänsla.

Solrosfrön innehåller också protein. Proteiner är dina cellers byggnadsarbetare och 
de har den stora uppgiften att skapa, underhålla och reparera vävnader i din kropp. 
Proteiner är kroppens byggstenar för ben, muskler, brosk, hud och blod. 



HAVREGRYN OCH VETEKLI 

Vete och havre är fantastiska grödor som håller oss mätta länge. Studier visar 
att dessa två korn kan ha effekter som viktminskning, lägre blodsockernivåer 
och minskad risk för hjärtsjukdom.

Vetekli är tillverkat av vetekornets skal. Detta består till stor del av cellulosa 
och andra vattenabsorberande kolhydrater, så kallade kostfibrer, som kroppen 
inte kan assimilera på egen hand. Även om de inte är smältbara, spelar de 
fortfarande en viktig roll i kosten. De hjälper till att hålla tarmarna i rörelse och 
påverka näringsintaget.

Havre är rik på kolhydrater och fibrer, de har även en högre halt protein och fett 
än de flesta andra korn. De innehåller också många vitaminer och mineraler.

Konsumenter letar efter fakta som 
kommunicerar specifika attribut relaterade  
till hälsa och välbefinnande, etik och miljö.

Hälsofakta*

Konsumenter är villiga att betala mer 
för mat som uppfyller dessa krav.

Konsumenter efterfrågar allt fler fördelar  
med maten de ska köpa.

*According to L.E.K. Consulting’s 2018 food and beverage survey



PRODUKTINFORMATION

Förvaring 

Förvaras torrt och ej över  
normal rumstemperatur
(max 25°C, max 65% luftfuktighet)

Förpackning 

20 kg säck

Hållbarhet 

8 månader

Certifikat 

Halal

Vegan

 

Originalbasen
BAKELS LÅNGSAMOFIN

Art nr  3918

PRODUKTER

Fri från emulgatorer

BAKELS LÅNSAMOFIN  
EMULGATORFRI

Art nr  3939

Palmfri
BAKELS LÅNGSAMOFIN PF

Art nr  3961



DÄRFÖR SKALL DU VÄLJA 
BAKELS LÅNGSAMOFIN

PRODUKTFÖRDELAR
• Innehåller en hälsosam kombination av surdeg, havreflingor,   
 vetekli, solrosfrön, linfrön och pumpafrön.

• Innehåller mycket fibrer och kan med ett enkelt recept 
 förvandlas till ett ännu mer hälsosamt bröd. 

•  Mycket smakrikt bröd med god smak av surdeg och dessutom   
 god smak och konsistens från ingående frön. 

EKONOMISKA VÄRDEN
• Kan användas till en mängd olika applikationer. 

• Ger samma fantastiska resultat varje gång, vilket bidrar till   
 mindre spill och en säker produktion.

• Med Bakels Långsamofin behöver du inte väga upp flera  
 olika ingredienser själv och sparar därför tid och eliminerar  
 risken för felaktiga uppmätningar.

MJUKA VÄRDEN
• Ger dig möjlighet att erbjuda konsumenterna de hälsosamma   
 produkter de letar efter.

• Vi erbjuder också Bakels Långsamofin i både en palmfri  
 och en emulgatorfri variant.



 

ARBETSBESKRIVNING
Körtid: Blanda ingredienserna  
till en smidig deg. Normala körtider.

Degtemperatur: 26-28°C

Liggtid: 15 minuter.

Jästid: 37°C i ca 60 minuter.

Ingångstemperatur: 230°C.

Ånga: ca 20 sekunder.

Baktemperatur: 200°C. 

Baktid: ca 25 minuter.

LÅNGSAMOFIN
INGREDIENSER
Bakels Långsamofin  1000 g  50 %
Vatten 1000 g  50 %
Vetemjöl 1000 g   50 %
Bakels Torrjäst 20 g   1 %

PRODUKTER I RECEPTET
Art nr: Bakels Långsamofin 3918
Art nr: Bakels Torrjäst 2972



 

ARBETSBESKRIVNING
Körtid: Blanda ingredienserna  
till en smidig deg. Normala körtider.

Degtemperatur: 26-28°C

Liggtid: 15 minuter.

Jästid: 37°C i ca 60 minuter.

Ingångstemperatur: 230°C.

Ånga: ca 20 sekunder.

Baktemperatur: 200°C. 

Baktid: ca 25 minuter.

LÅNGSAMOFIN FULLKORN
INGREDIENSER
Bakels Långsamofin  1000 g  50 %
Vatten 1000 g  50 %
Fullkornsmjöl 1000 g   50 %
Bakels Torrjäst 30 g   1,5 %
Bakels Lecimax 2000 30 g 1,5 %

PRODUKTER I RECEPTET
Art nr: Bakels Långsamofin 3918
Art nr: Bakels Lecimax 2000 1941
Art nr: Bakels Torrjäst 2972



ARBETSBESKRIVNING
Blanda ingredienserna med vinge.  
6 minuter långsamt och 4 minuter 
snabbt.

Dela degen i lämpliga bitar och låt 
degen vila i 10 min.

Mjöla, kavla ner till ca 1 mm tjocklek 
och nagga.

Rulla upp degen på en pinne och ut  
på en bakplåt, borsta bort mjölet.

Borsta över vatten och strö över dill 
och flingsalt.

Skär i önskad storlek.

Baka av direkt i 140°C i ca 25 minuter. 
De skall vara torra och hårda.  
Kan bakas med öppet spjäll.

LÅNGSAMOFIN  
KNÄCKEBRÖD

INGREDIENSER
Bakels Långsamofin  1000 g  45 %
Vatten 1000 g  45 %
Vetemjöl 1200 g   54 %
Bakels Torrjäst 20 g   0,9 %
Torkad Dill 15 g 0,7 %
Flingsalt

PRODUKTER I RECEPTET
Art nr: Bakels Långsamofin 3918
Art nr: Bakels Torrjäst 2972



Bakels Sweden AB | Box 13099 | 402 52 Gothenburg, Sweden

+46 (0)31 755 35 00 | info@bakelssweden.se | www.bakelssweden.se | @bakels.sweden

Besök vår hemsida för  
mer inspiration och recept

www.bakelssweden.se

http://www.bakelssweden.se

