SURDEGSBRÖD
OCH BAKVERK
MED 100 % KÄRLEK!
Här är vår t grundsor timent. Vi bakar
med ekologisk råg, dinkel och graham från
Lyckebo kvarn. Beställ gärna i förväg!
LEVAIN
Levain grundat på russinjäst och mycket långa jästider som
ger ett luftigt och syrligt bröd med härlig arom och rejäl skorpa
tack vare vår stora stenugn. Passar bra till all mat då brödets
håligheter kan ge gott om plats för soppa, sås och sovel.
Trevligt till mildare ädelostar.
Vetemjöl, Levain, salt, nyponmjöl, kornmalt

MÖRKA SMÅLAND
Ett grovt, saftigt, lite syrligt surdegsbröd, på ekologisk
råg och dinkel. Vår variant på danskt rågbröd.
Rågsurdeg, skållad rågkross, rågmjöl, dinkelsikt, honung, malt, salt

PM:S LANTBRÖD
PM:s klassiska lantbröd passar bra till alla måltider,
från frukost till nattamackan. Ett skållat bröd.
Vetemjöl, grahamsmjöl, rågkross, nyponmjöl, solrosfrö, salt, jäst, surdeg

RÅGKUDDE
Ett lite grövre levainbröd, inspirerat av Ias
bardomsminnen av ett lantligt matbröd. Rustikt och
passar till soppor, sallader och matiga mackor.
Vetemjöl, rågmjöl, levain, nyponmjöl, salt, kornmalt

BRÖD & SOVELS LJUSA
Vårt ljusaste bröd, mjukt, luftigt och saftigt.
Passar bra till den italienska buffén eller pastan.
Dinkelsikt, vetemjöl, skållat mannagryn, salt, vit surdeg, jäst, socker

VALNÖT & TRANBÄR
Rustikt och saftigt frukt- och nötbröd som är riktigt nyttigt
och ett måste till ostbrickan. Finns även i bullar.
Vetemjöl, Levain, rågmjöl, valnötter, tranbär, salt, jäst, honung

PM:S KNÄCKEBRÖD
Krispigt och salt knäckebröd som alla PM-gäster gått igång
på genom åren och alla kockar på besök vill ha receptet på.
Vetemjöl, rågmjöl, grahamsmjöl, salt, honung, jäst, sesamfrön, linfrö

HAMBURGERBRÖD
PM:s berömda hamburgerbröd! Finns på beställning.
Vete, råg grahamsmjöl, jäst, smör, salt, maltsirap, rågmalt,
solrosfrö, pumpafrö, linfrö

VECKANS BRÖD
Det här brödet varieras varje vecka efter säsong,
önskemål och bagarnas egna favoriter!

STRÖBRÖD, MÜSLI, KRUTONGER...
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