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 JULE-
BAGVÆRK 
 MED BÆREDYGTIG OG 
  SMAGFULD MASKMEL

Kom i gang med 12 lækre 
opskrifter og bagetips

Dansk produceret
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BÆREDYGTIG MEL
Hos Agrain® anvender vi ressourcer, der ellers vil gå tabt og tilfører dem ny værdi 
ved at udvikle sunde og velsmagende madvarer.

Vi samarbejder med danske økologiske bryggerier og destillerier for at mindske 
madspild.

Hvert år omdanner vi mere end 500 ton mæskede korn, fra 2,5 mio liter øl eller 
whisky til mel.

En pose mel indeholder mask fra ca. 37 øl.
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01 PILSNER MASKMEL
Lys farve og ultra let smag af korn. 

Velegnet som fiber- og protein-booster i alt bagværk. 

54 g kostfibre • 21 g protein • 7,3 g kulhydrat 
 pr. 100 g

Neutral 
smag

Kraftig
smag
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Forberedelsestid: 2,5 time 
(inkl. hvile- og bagetid)
Færdighedsniveau: Let
Mængde: 4 personer

INGREDIENSER
Boller: 
5 dl Lunkent vand
50 g Gær
100 g 01 Pilsner Maskmel
800 g Hvedemel
50 g Sukker
15 g Salt
75 g Blødt smør
1 Æg

SÅDAN GØR DU:
1. Opløs gæren i vandet.
2. Bland mel, sukker og salt sam-

men.
3. Tilsæt herefter halvdelen af 

melblandingen i vandet og rør 
det godt sammen.

4. Tilsæt nu ægget i dejen, du har lavet og rør det ind 
i dejen.

5. Tilsæt resten af melblandingen lidt ad gangen 
imens du rører.

6. Når dejen har samlet sig, tilsætter du det bløde smør 
og herefter skal det røres sammen i ca. 8 minutter.

7. Når smørret er blevet rørt ind i dejen, skal du lade 
det hæve lunt i en time med et fugtigt viskestykke 
over sig.

8. Når dejen har hævet, skal du vende dejen ud på et 
meldrysset bord og rulle dejen til en pølse. Skær den 
enten i 14 store stykker eller 20 små stykker som du 
ruller til boller.

9. Fordel dine boller på to bageplader og lad dem hæve 
30 minutter under et fugtigt viskestykke.

10. Når bollerne er hævet færdigt, giver du dem et lille 
tryk, så de får den størrelse du gerne vil have.

11. Sæt dem til hævning igen i en time under et fug-
tigt viskestykke. Tip: Du kan vælge at pensle dine 
boller med sammen pisket æg og/eller drysse med 
sesamfrø

12. Forvarm ovnen på 220 gr. (varmluft).
13. Bag bollerne i 10-14 minutter alt efter størrelse.

01 PILSNER MASKMEL
BURGERBOLLER
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SÅDAN GØR DU:
1. Opløs gæren i den lunkne mælk.

2. Bland 01 Pilsner Maskmel med hvedemel, salt og 
sukker. Mix melet i mælkeblandingen lidt ad gang-
en og tilsæt til sidst det bløde smør.

3. Lad dejen hæve 30 min på køkkenbordet under et 
fugtigt klæde.

4. Form dejen til 8 lange pølser (ca. 60 cm.) og fold 
dem til kringler.

5. Lad dejen hæve yderligere 30 minutter på køkken-
bordet.

6. Herefter skal kringlerne koges 1 minut i vand tilsat 
natron. (ca. 1 spsk pr. 1 l. vand). Kringlerne sæn-
kes forsigtigt ned i vandet - en ad gangen. Sørg for 
at dryppe dem godt af efter kogning, så der ikke 
sidder natronskum på dem.

7. Pensl kringlerne med æg og drys med flagesalt 
eller sesam.

8. Kringlerne bages v. 180 gr. (varmluft) i ca. 15 mi-
nutter.

Forberedelsestid: 2 timer  
(inkl. bagetid)
Færdighedsniveau: Mellem/svær
Mængde: 8 stk.

INGREDIENSER
3 dl lunken mælk
40 g gær
60 g 01 Pilsner Maskmel
400 g hvedemel (gerne høj protein 
tipo 00)
2 tsk salt
1 tsk sukker
50 g blødt smør
Hævetid:  2 x 30 min

01 PILSNER MASKMEL
PRETZELS
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Forberedelsestid: 2 timer  
(inkl. bagetid)
Færdighedsniveau: Let
Mængde: En bageplade – 20 stk.  
hvis du skærer dem ud

INGREDIENSER
1,5 dl græskarkerner
1,5 dl hørfrø
1 dl solsikkekerner
1 dl sesamfrø
1 dl 01 Pilsner Maskmel
3 dl koldt vand
1 stk. flagesalt

01 PILSNER MASKMEL
NEMME OSTEKIKS

SÅDAN GØR DU:
1. Bland alle de tørre ingredienser i en skål og tilsæt 

herefter vandet.

2. Bland godt og lad blandingen stå i ca. 10-15 min. 
indtil hørfrø og mel har suget vandet til sig.

3. Hæld dejen ud på bageplade beklædt m. bagepa-
pir og fordel dejen ud, så den dækker hele pladen. 
Brug evt.  en dejskraber til dette. 

4. Skær i firkanter med en pizzaskære, hvis du ønsker 
dette. Ellers kan du også brække kiksene i mere 
rustikke stykker, efter afkøling.

5. Bages midt i ovnen i ca. 1,5 time v/ 150 gr. (alm. 
ovn) – kan variere fra ovn til ovn - så mærk evt.  
efter, når pladen har været i oven i 1 t 15 min – skal 
være/føles sprød i midten.

6. Tag ud af ovnen og lad dem afkøle helt, inden de 
lægges i glas eller anden opbevaring.
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54 g kostfibre • 22 g protein • 6,1 g kulhydrat 
 pr. 100 g

02 IPA MASKMEL
Gylden blød farve og let sødlig smag med noter af karamel.  

Velegnet til kernebrød og den krydrede kage.

Neutral 
smag

Kraftig
smag
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02 IPA MASKMEL
Gylden blød farve og let sødlig smag med noter af karamel.  

Velegnet til kernebrød og den krydrede kage.

Forberedelsestid: 1-1 ½ time  
(inkl. bagetid)
Færdighedsniveau: Let
Mængde: 20 stk. - dog afhængig 
af hvor store du vælger at lave 
dem

INGREDIENSER
200 g hvedemel
75 g 02 IPA maskmel
125 g brun farin
125 g blødt smør
80 g mørk sirup
1 æg
1 tsk bagepulver
1 spsk kakao pulver (ikke sødet)
1 tsk kanel
1 tsk stødt kardemomme
1 tsk sort peber
0,5 tsk ingefær

SÅDAN GØR DU:
1. Mix hvedemel og 02 IPA maskmel og tilsæt alle 

krydderier i melblandingen.

2. Pisk sirup, brun farin, det bløde smør og æg godt 
sammen.

3. Bland nu mel og æggeblandingen hurtigt sammen. 
Den skal samles helt men den bliver hurtigt meget 
blød og klistret, så den skal ikke æltes.

4. Sæt dejen i køleskabet i min. 30 minutter inden 
den rulles tyndt ud mellem to stykker bagepapir. 
Udstik figurer med lidt mellemrum, så de ikke 
smelter sammen i ovnen.

5. Bages 8-9 minutter v. 175 gr. (varmluft).

6. Lad kagerne køle af på en rist, og når de er helt 
kolde, kan de pyntes fint med glasur.

02 IPA MASKMEL
PEBERKAGER
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SÅDAN GØR DU:
1. Tænd ovnen på 180 gr. (varmluft).

2. Pisk sukker og smør sammen i en skål til en luftig 
og cremet masse. Tilsæt derefter æg og brun farin 
og pisk godt sammen. 

3. Alle de tørre ingredienser: Bagepulver, krydderier, 
hvedemel, maskmel og salt blandes sammen i en 
skål.Tilsæt den tørre blanding til den våde og pisk 
godt sammen til dejen er glat og ensartet.

4. Tilsæt til sidst kogende vand lidt ad gangen til 
blandingen er glat og blank. Smør en form (22 x 33 
cm)og hæld dejen heri.

5. Bag kagen i ca. 30-35 minutter ved 180 gr. – test 
om kagen er færdig ved at tage en kødnål eller gaf-
fel og forsigtig stikke i kagen. Når der ikke sidder 
dej på nålen, er kagen færdig. 

6. Afkøl kagen. Miks i mellemtiden frostingen ved at 
piske flormelis sammen med flødeost. 

7. Når kagen er afkølet fordeles frostingen over kagen.

8. Tilføj evt. til revet appelsinskal eller kanelstang på 
toppen.

Forberedelsestid: 45 min. 
(inkl. bagetid)
Færdighedsniveau: Let
Mængde: 1 kage

INGREDIENSER
80 g sukker
110 g stuetempereret smør
1 æg
180 g brun farin
1,5 tsk bagepulver
1 tsk kanel
1 tsk stødt ingefær
1 tsk kardemomme
160 g hvedemel
160 g 02 IPA Maskmel
1/2 tsk salt
2,5 dl kogende vand

Frosting
150 g flødeost
75 g flormelis
Lidt revet appelsinskal til toppen

02 IPA MASKMEL
GINGERBREAD KAGE
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Forberedelsestid: 1 time  
(inkl. bagetid)
Færdighedsniveau: Let
Mængde: 20-25 småkager

INGREDIENSER
150 g hvedemel
60 g 02 IPA Maskmel
1 tsk bagepulver
1 spsk stødt ingefær (brug 1 tsk. 
friskrevet ingefær, hvis en mere 
intens ingefærsmag ønskes)
125 g rørsukker
Revet skal af en appelsin (ikke 
overfladebehandlet)
100 g mørk chokolade (70%)
100 g mandler
3 æg

SÅDAN GØR DU:
1. Bland mel, bagepulver, ingefær, appelsinskal, hakket 

chokoloade og mandler (hele) sammen i en skål.

2. Piske æggene let sammen i en separat skål.

3. Lav et “hul” i melblandingen og tilsæt æggene. 
Saml dejen og tilsæt evt.  ekstra mel, såfremt dej-
en er lidt for våd. Form en lang pølse (5 cm i bred-
den) og læg denne på bageplade m. bagepapir. 

4. Bag i ca. 15 min v/170 gr. (alm. ovn), til den virker 
gennembagt. Tag den ud og lad den hvile i ca. 10-
15 min. 

5. Brug en skarp kniv til at skære kagerne ud i ca. 1,5 
cm skrå skiver.

6. Læg kagerne tilbage på bagepladen og bag heref-
ter 15 min v/150 gr. – og vend herefter kagerne og 
bag yderligere 15 min på den anden side.

7. Lad kagerne afkøle helt, inden de lægges i kage-
dåse eller anden form for opbevaring.

02 IPA MASKMEL
BISCOTTI
MED INGEFÆR, APPELSIN & MØRKCHOKOLADE
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Fra alle os hos
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03 STOUT MASKMEL
Kraftig mørk farve. Sød og dyb smag, med noter af kaffe  

og chokolade. Velegnet til rugbrød, fuldkornsbrød  
og alt med chokolade.

43 g kostfibre • 19 g protein • 22 g kulhydrat 
 pr. 100 g

Neutral 
smag

Kraftig
smag
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Forberedelsestid: 45 min. 
Færdighedsniveau: Middel
Mængde: 50-75 stk.

INGREDIENSER
250 gr smør
150 gr sukker
250 gr sirup
2 tsk potaske
1 spsk vand
400 gr hvedemel
100 gr 03 Stout maskmel
2 tsk kanel
1 tsk nelliker
50 gr mandler (hele eller 
hakkede)

SÅDAN GØR DU:
1. Smør, sukker og sirup opvarmes til kogepunktet. 

Potasken opløses i vandet og rør i.

2. Massen afkøles, til den er lunken. 

3. Mel og krydderier blandes i separat skål, sigtes og 
røres i sammen med mandler.

4. Dejen æltes godt sammen.

5. Trilles i ca. 5 cm tykke stænger. Pakkes i bagepapir 
og stilles køligt - mindst et par timer men helst til 
næste dag.

6. Skæres i tynde skiver og lægges på bageplade 
beklædt m. bagepapir.

7. Bages i ca. 6 min v/ 175 gr. (almindelig ovn)

Tip:
Hvis du har haft dejen i køleskab, så tag den ud lidt før 
du skal skære den - så undgår du, at dejen smuldrer, 
når du skærer den.

03 STOUT MASKMEL
BRUNKAGER 
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Forberedelsestid: 30 minutter 
Færdighedsniveau: Let
Mængde: 20 stk.

INGREDIENSER 
230 g smør
180 g brun farin
200 g sukker
2 æg
1 tsk vanilje pulver
110 g 03 Maskmel Stout
200 g hvedemel
Revet skal fra en appelsin 
(økologisk)
Saft fra en appelsin
1 tsk salt
1 tsk bagepulver
2 dl hakkede valnødder (eller 
andre nødder)
2 dl hakket 85% mørk chokolade

SÅDAN GØR DU:
1. Rør smør, sukker og brun farin til en blød og luftig 

masse, bland æggene, vanilje og revet appelsin-
skal og appelsinsaft i, og rør grundigt sammen 
(brug gerne el-mixer). 

2. Bland Agrain® 03 Maskmel Stout, mel, bagepulver 
og salt og tilsæt det til æg og smør blandingen. 
Mix grundigt. Tilsæt nødder og chokolade, rør for-
sigtigt sammen.

3. Lav små kugler af dejen (50 gr.) – flad kuglerne ud 
enten med fingrene eller en gaffel, placer dem på 
en bageplade med 5 cm afstand mellem hver, da 
de flyder ud under bagningen.

4. Bages i 10-13 min. v/ 190 gr. (varmluft), indtil de er 
gyldne. Pas på ikke at give småkagerne for længe i 
ovnen, de skal være lidt bløde og seje i midten når 
de er kølet ned. Lad kagerne køle af først på bage-
pladen, og når de har sat sig, flyttes de over på en 
rist. Cookies er bløde i midten, så pas på med ikke 
at flytte dem over på risten for afkøling for tidligt, 
så går de i stykker.

5. Valnødder kan erstattes med andre typer af nød-
der, og ønsker man en mindre kraftig chokola-
desmag kan en mildere chokolade anvendes.

CHOCOLATE CHIP COOKIES
MED ET HINT AF APPELSIN 

03 STOUT MASKMEL
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CHOCOLATE CHIP COOKIES
MED ET HINT AF APPELSIN 

03 STOUT MASKMEL

Forberedelsestid: 30 minutter  
(4 timer inkl. hævning)
Færdighedsniveau: Let
Mængde: 2 flute

INGREDIENSER 
4 dl vand
20 g gær
3 tsk honning
2 tsk salt
100 g 03 Stout maskmel
400 g Hvedemel (gerne Manito-
bamel eller anden mel med højt 
proteinindhold)

SÅDAN GØR DU:
1. Start med at opløse gæren i koldt vand. Rør heref-

ter honning, salt og maskmel sammen.
2. Tilsæt hvedemelet lidt efter lidt - dejen skal være 

blød og smidig, men må godt være til den våde 
side.

3. Lad dejen hæve på køkken bordet i minimum 3-4 
timer - meget gerne over natten, her udvikler sma-
gen sig bedst.

4. Når dejen er hævet færdig formes dejen på et 
mel-drysset bord. Du former et rigtigt flute ved at 
du trykker dejen en smule flad og folder siderne ind 
over hinanden. Så trykker du enderne af den folde-
de dej flad og folder det en smule ind over brødet. 
Nu ruller du den rund med hænderne og trykker 
den flad endnu engang, med en foldning af siderne 
ind over hinanden. Til sidst ruller du til dejen har 
den rigtige længde og tykkelse og placerer den på 
bagepapir. Tænd ovnen på 225 gr. (varmluft).

5. Når ovnen er varm, pensles brødet med pisket æg 
og bages i 20 minutter.

6. Tag brødet ud og lad det køle en anelse af inden 
du nyder det. Perfekt til julebordet sammen med 
osten!

03 STOUT MASKMEL
MØRKE FLUTES 
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52 g kostfibre • 21 g protein • 10 g kulhydrat 
 pr. 100 g

04 WHISKY MASKMEL
Lys farve og rund sød smag. 

Velegnet til til det søde bagværk.

Neutral 
smag

Kraftig
smag
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Forberedelsestid: 4 timer 
(inkl. hvile og bagetid)
Færdighedsniveau: Let
Mængde: 40 vaniljekranse

INGREDIENSER
200 g hvedemel
50 g 04 Whisky Maskmel
200 g smør
120 g sukker
1 lille æg
1 stang vanilje, kornene

SÅDAN GØR DU:
1. Rør hvedemel og whisky ma-

skmel sammen i en skål.

2. Smuldr smørret ind i melet.

3. Skrab kornene ud af vanilje-
stangen og bland en smule 
med sukkeret, så kornene 
adskilles.

04 WHISKY MASKMEL
VANILJEKRANSE

4. Tilsæt derefter vanilje-kornene og sukkeret til 
blandingen og saml hele blandingen hurtigt med 
æggene - pas på med ikke at arbejde for meget 
med dejen.

5. Pak dejen i en husholdningsfilm og kom det på køl 
i 3-4 timer.

6. Tænd ovnen på 185 gr. (alm. ovn).

7. Nu skal vaniljekransene formes – lad enten dejen 
gå gennem kødmaskinens kageplade(den lille 
stjerneform) og skær stængerne i ca. 10 cm lange 
stykker og form dem til kranse. Eller brug en sprøj-
tepose med en stjerneformet tyl, til at sprøjtede 
runde kranse ud på en bageplader beklædt med 
bagepapir.

8. Bag med det samme vaniljekransene i ovnen i ca. 
10 minutter.

9. Afkøl vaniljekransene på en rist - de bliver først 
sprøde når de er kølet helt af.

10. Pak dem og opbevar dem i en lufttæt beholder.



20

Forberedelsestid: 45 minutter
Færdighedsniveau: Let
Mængde: 18-20 æbleskiver
 
INGREDIENSER 
4 dl kærnemælk (lidt ekstra til  
at opløse natron i)
200 g hvedemel
25 g 04 Whisky Maskmel
2 spsk sukker
0,5 tsk salt
2 æg - adskilles i blommer 
og hvider
1 tsk kardemomme
1 tsk revet appelsinskal
1 tsk (med top) natron
Smør til stegning

SÅDAN GØR DU:
1. Hæld kærnemælk i en skål og tilsæt hvedemel, ma-

skmel, sukker og salt og bland sammen.

2. Tilsæt æggeblommerne og bland sammen igen.

3. Pisk nu hviderne til de er helt stive og vend dem 
forsigtigt i dejen sammen med kardemomme og 
appelsinskal. Bland natron i en lille smule kærne-
mælk og vend forsigtigt sammen med dejen.

4. Varm æbleskivepanden godt op (lige over middel-
varme) og kom en klat smør i hvert hul. Kom dejen 
i hvert hul - kun lige under kanten, da de hæver 
op. Første gang de vendes, vendes æbleskiverne 
på hovedet med en kødnål eller strikkepind når de 
er lysebrune i bunden. Æbleskiverne skal bages 
på alle sider, så vend dem et par gange inden de 
tages af panden (åbn evt. forsigtigt en af dem for 
at tjekke om de er gennembagt).

5. Servér dem lune med flormelis og syltetøj.

04 WHISKY MASKMEL
ÆBLESKIVER
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Forberedelsestid: 3 1/2 time 
(inklusiv bagetid)
Færdighedsniveau: Middel
Mængde: 2 kranse 
 
INGREDIENSER 
2 knivspids safran
200 g smeltet smør
5,5 dl mælk
50 g gær
150 g sukker
1/2 tsk. salt
1 æg
100 g whiskymel
900 g hvedemel

Chokoladesmør:
200 g finthakket chokolade 
(min. 50%)
100 g smør
6 spsk. flormelis
2 spsk. kakaopulver
Ca. 1 tsk. Salt

SÅDAN GØR DU:
1. Stød safran med en lille del af sukkeret i en morter.
2. Opløs gæren i mælken, tilsæt safran, sukker, smel-

tet smør, salt og æg til mælkeblandingen. Herefter 
tilsættes whiskymel. Opløs melet let i blandingen. 
Tilsæt herefter hvedemel lidt ad gangen. Dejen 
skal være ret våd.

3. Lad dejen hæve på køkkenbordet et par timer under 
et fugtigt hviskestykke (til ca. dobbelt størrelse).

4. Del dejen i 6 lige store dele. Form hver del til en 
lang pølse (ca 60 cm) og flad dem ud med fing-
rene. Smør den afkølede chokoladesmør på i et 
generøst lag. Fold hver flade pølse ind over sig 
selv på den lange led, så chokoladen dækkes no-
genlunde (det gør ikke noget der er huller).

5. Herefter fletter du 3 pølser sammen og fæstner 
dem i enderne til en krans. Gentag med de sidste 
3 pølser. Lad kransene hæve i ca. 30 minutter.

6. Pensles med pisket æg og bages i ca 20 min. 
v. 200 gr. (alm. ovn).

7. Når kransene tages ud af ovnen pensles demed 
sukkerlage, det giver en flot glas og forhindre at 
brødet bliver tørt og hård.

04 WHISKY MASKMEL
LUCIA CHOKOLADEKRANS

Chokoladesmør:
1. Smelt og bland alle ingredienser når dejen sættes til hævning første gang.
2. Når massen er jævn tager du den af varmen og lader den køle langsomt af i gryden.
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BAGETIPS
 
TOMMELFINGERREGLEN
Maskmel er en specialmel med højt indhold af kostfibre og protein og skal derfor 
helst blandes med dit sædvanlige mel – f.eks. hvedemel. Tommelfingerreglen er at 
udskifte 10- 15% af dit sædvanlige mel med maskmel. Visse kager kan dog sagtens 
trække 100% maskmel, f.eks. brownies. 

DEJEN SKAL VÆRE VÅD OG ÆLTES GODT
Når du bager med Agrain® maskmel, så er et godt tip at ælte den godt på en røre-
maskine. Agrain® mel giver en kortere krumme, men med ekstra æltning vil du øge 
dejens elastisitet. Sørg for at den er vædet godt, da Agrain® suger en del vand på 
grund af det høje fiberindhold. Derfor anbefaler vi at tilsætte ca. 20% ekstra væske. 

KOLDHÆV BRØDET
Det er en god idé at afsætte noget tid til at hæve brødet - derfor anbefales det at 
koldthæve dejen i 8-10 timer, hvor smagene virkelig kan trække ud i dejen. Dette 
giver endnu mere kompleksitet og karakter til dit bagværk. 
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BLANDINGSSKEMA
Bagværk Maskmel Blandingsforhold 

(% af melvægt) Tip

Almindeligt brød
Pilsner 
IPA 
Stout 
Whisky

10-15
Ønsker du smagen fra maskmelet 
skal træde tydeligere igennem 
anbefaler vi langtidshævning.

Fuldkornsbrød Pilsner 
Stout 10

Både maskmel og fuldkornsmel kan 
gøre din dej lidt tung. Vi anbefaler 
at du bruger surdej, langtidshæver 
og holder en høj hydrering i din dej 
(75- 80%). 

Brød med kerner
Pilsner 
IPA 
Stout 
Whisky

10 Mix gerne med en glutenholdig mel. 

Wienerbrød Whisky 10-20
Whisky melet er sødt i smagen, så 
du kan prøve dig lidt frem og skære 
lidt af sukkeret fra i din opskrift. 

Pandekager Pilsner 
Whisky 30-50 Prøv at lade være med at tilsætte 

sukker.

Kager IPA 
Whisky 30-50

Æg, fedtstof og bagepulver hjælper 
kagen godt på vej, så du skal ikke 
være bange for at kagen bliver 
for tung. Men vi anbefaler at du 
ælter din dej lidt ekstra, og måske 
tilsætter en anelse mere væske end 
du plejer.   

Småkager
IPA 
Stout 
Whisky

20 Måske kan du spare lidt på 
sukkeret. 

Brownies Stout 100
Den skal være fed og klisteret. 
Ingen grund til at bruge andet end 
maskmel.

TIP:
Tilføj ca. 20% ekstra væske, når du bager med maskmel.
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Se flere opskrifter på:      www.agrainproducts.com

Instagram / Facebook:      @agrainproducts

FRA ØL TIL MEL
Agrain® Maskmel er et velsmagende tilskud til dit brød og bagværk. Agrain® Maskmel er 
formalede korn, der allerede har haft sin første anvendelse, som base for øl- eller whisky-
brygning. På bryggeriet brydes kornet, så sukkerstofferne kan trækkes ud til gæringen. 
Mask er de overskydende og næringsrige korn, der sorteres fra, inden gæringen påbegyn-
des, og humlen tilsættes. Vores produktion af maskmel er nænsom, og sammenlignet med 
almindeligt dansk produceret hvedemel udslippes ca. 36% mindre CO2. 1 pose maskmel 
indeholder mask fra 37 øl. 

ØL MASK

AGRAIN    MASKMELBYG OG ANDET KORN

BRØD OG 
BAGVÆRK

   Produceret i Danmark af:
   Circular Food Technology
   Gummersmarkvej 7a, 4632 Bjæverskov


