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Polarbröd gör mer än bara bröd. Vi vill  
skapa möjligheter att äta gott och sunt,  
nu och i generationer. 



Polarbröd gör mer än bara bröd. Vi vill skapa möjligheter att äta 
gott och sunt, nu och i generationer. I Polarbrödsfamiljen har vi 
bakat bröd i fem generationer. Vi är stolta över vårt norrländska 
ursprung och känner stort engagemang och glädje över den rena, 
friska och oförstörda natur som finns där vi verkar. Insikter om 
de miljö- och klimathot som världen står inför har fått oss att 
vilja förändra vår verksamhet så att vi kan fortsätta baka i många 
generationer framåt.

Våra mål är högt satta. Idag är vi självförsörjande på förnybar  
el. Vi jobbar mot 100% fossilfria transporter och bedriver projekt  
för att kunna baka på långsiktigt hållbara råvaror.

Tina & servera
Våra bröd till storhushållsmarknaden har en hållbarhet på 5 dagar efter 
upptining (i en rumstemperatur på ca +20°C). Allra bäst smak- och  
kvalitetsegenskaper har brödet naturligtvis samma dag som det tinas. 

Vår rekommendation är att jobba efter principen ”tina & servera”. 

Plocka fram bröd ur frysen efter behov. Bra för både miljö, ekonomi,  
smak och brödkvalitet.

Inget bröd i kylskåp
Förvara aldrig bröd i kylskåp! Den kylskåpskalla temperaturen påverkar 
brödets kvalitet på sämsta sätt och påskyndar dess åldrande. Låt brödet 
tina i rumstemperatur (ca +20°C).

Vi levererar vårt bröd fryst enligt Polarmetoden®. Inget spill, bara att tina 
och servera efter behov. 

Vi använder oss av naturens egen färskhållning och fryser in brödet direkt 
efter gräddning. På så vis bevarar vi färskheten, den goda smaken och alla 
näringsämnen – helt utan konserveringsmedel. Infrysning av bröd gör att 
vi kan baka långa serier, med mindre energiåtgång och spill. Från bagerier-
na transporteras sedan brödet ut till dig i en omsorgsfull, obruten kedja.  
Vi arbetar för att leverera rätt bröd, i rätt mängd, i rätt tid och på rätt 
plats. Allt för att minimera svinn och maximera färskhet.”

Så håller brödet bäst.



Klassisk tunnbrödsrulle 
med korv & mos
(Art nr: 247).

Korvtunnbröd med caesarsallad, räkor och varmrökt lax
(Art nr: 247).

WRAPINI 
Vi kallar de små tunnbrödsrullarna  
för Wrapini – liten wrap. Gör dem  
på vårt Surdegstunnbröd (art nr: 218)  
som är extra elastiskt och smakrikt
tack vare surdegen. Wrapins storlek  
gör den till enutmärkt lättare måltid.
Goda recept hittar du på  
polarbrod.se/wrapini.

FASTFOOD 
Dessa bröd är perfekta bärare av mat och bildar
tillsammans med fyllningen en god helhet i
den många gånger varma måltiden.



Räksmörgås med
vinägrett.  

POLARPOLARE 
Hällakaka

(art nr: 270).

POLARPOLARE Hällakaka liten

(art nr: 246).

Konferensbricka med tre

sorters pålägg; blåbär,

tomat och gurka.

MINI ROLLS – SMÅ DELIKATA BITAR!

Intresset för lättare rätter och plockmat håller i sig.

Mini Rolls gör du lämpligen på vårt Tunnbröd XL

(art nr: 258). De är enkla att tillreda och ger stor

valfrihet att anpassa till gästens preferenser.

Mer information och goda recept hittar du på

polarbrod.se/mini-rolls.

Småvarma mellanmål, med lust och näringför våra äldre. Låt dig inspireras av vårt nyamellanmålskoncept PolarCrepes, som enkeltgörs med Mjukt tunnbröd (art nr 142).Läs mer på polarbrod.se/polarcrepes



Korvtunnbröd Art nr: 247
Antal/kart: 40 x 85 g 
antal kart/pall: 72
Storlek: 35 x 21 cm

Polarknäcke original Art nr: 720
Antal/kart: 198 x 12,7 g
Antal kart/pall: 56
Storlek: 12 cm

Gene original tunnbröd Art nr: 679
Antal/kart: 72 x 36,7 g
Antal kart/pall: 48
Storlek: 25 x 16 cm

Låg 
sockerhalt

Tunnbröd Art nr: 142
Antal/kart: 64 x 60 g
Antal kart/pall: 72
Storlek: 26 x 18,5 cm

Tunnbröd XL Art nr: 258
Antal/kart: 40 x 100 g
Antal kart/pall: 72
Storlek: 35 x 22 cm

Surdegstunnbröd Art nr: 218
Antal/kart: 64 x 60 g
Antal kart/pall: 72 
Storlek: 26 x 18,5 cm

Kostfiberkälla

POLARPOLARE Lillråg med linfrö  
KRAV-märkt Art nr: 156
Antal/kart: 90 x 36 g
Antal kart/pall: 56, Storlek: 9,5 cm

POLARPOLARE Hällakaka liten  
Art nr: 246
Antal/kart: 108 x 26 g
Antal kart/pall: 56, Storlek: 9,5 cm

POLARPOLARE Fullkorn  
Art nr: 186
Antal/kart: 112 x 37,5 g
Antal kart/pall: 64, Storlek: 11,5 cm

Rik på fiber  
& fullkorn

POLARPOLARE Hällakaka Art nr: 270
Antal/kart: 45 x 65 g
Antal kart/pall: 72
Storlek: 14,5 cm

saljpartner.com

Vårt stora bageri  i Älvsbyn drabbades av en förödande brand den 
23 augusti 2020. Ingen människa kom till skada, men bageriet 
blev helt förstört. I min familj har vi bakat bröd  i fem generationer 
i Älvsbyn, och vi gör allt vi kan för att kunna fortsätta i fem gene-
rationer till. Tills vi får det nya bageriet på plats vill vi ändå kunna 
erbjuda alla våra fina konsumenter gott bröd. Vi har tagit hjälp av 
andra bagare och kallar bröden för Polarpolare. De liknar kanske 
inte helt de Polarbröd du är van vid, men är väldigt bra ändå.  
Håll till godo och läs mer om vår resa och återuppbyggnad på  
www.polarbrod.se, Facebook och Instagram.
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