
Glutenfritt – för god magkänsla!
Nu utökar vi vårt sortiment av glutenfria produkter och lanserar pasta, pizzabas och flera härligt, 
goda och spröda bröd från Schnitzer. 

Fler och fler undviker att äta ”mjölmat” som innehåller gluten. Med Schnitzers ekologiska och naturligt 

glutenfria bröd, bakverk och pasta slipper du ge avkall på smaken. Vad sägs om panini klara på 10 minuter 

i ugnen, ciabatta och baguette färdiga att breda smör på direkt, vanilj- och blåbärsmuffins till tre-fikat eller 

en italiensk afton med färgglad spirelli tricolore? Dessutom är de flesta produkterna fria från nötter, laktos 

och soja.  I Schnitzers sortiment finns något gott och glutenfritt för alla oavsett skäl att vilja äta kost fri från 

gluten! 

Fin hud inifrån och ut - med det bästa från naturen

Förutom följande produkter hittar du: grov baguette, grovt surdegsbröd, brunch-mix, smörgåskex, fler 

grissini och spagetti.

En klassisk italiensk ciabatta med svarta och gröna oliver. Bara att blunda och njuta! 

Huvudingredienser: vatten, majsstärkelse, surdeg av rismjöl och vatten, gröna och svarta oliver, 

linfrömjölj, solrosolja, rismjöl, majsmjöl, finmalet psylliumfrö, ärtprotein.

En glutenfri variant av den franska baguetten. Mild och smakfull passar den till alla måltider. 

Huvudingredienser: vatten, majsstärkelse, surdeg av rismjöl och vatten, hirsflingor, linfrömjöl, sol-

rosolja, majsmjöl, rismjöl, finmalet psylliumfrö, salt, ärtprotein.



För högupplösta bilder och mer information kontakta press@biofood.se

Schnitzer kommer att finnas i välsorterad hälsofackhandel och dagligvarubutiker.

PSST! Gluten är ett samlingsnamn för proteiner som finns i spannmål. När man bakar gör gluten att brödet jäser bättre och får en finare form.

Sugen på glutenfritt knäckebröd?
Baka knapriga Havreknäcke efter recept hämtat ur boken ”Baka glutenfritt” av Susanne Hovenäs & Nilla Gunnarsson, Semic.

Det här är en miniverison av klassiska italienska brödpinnar med sesam – perfekt till antipastan. 

Huvudingredienser: potatismjöl, majsmjöl, palmolja, sesamfrö, sojamjöl.

Lätt och luftigt – de här muffinsen är bakade av de bästa ingredienserna som ger en fluffig kaka 

med smak av hela och fina blåbär. Huvudingredeinser: ägg, strösocker, blåbär, rismjöl, majsstär-

kelse, vaniljsocker.

Toppa denna pizzabas med dina favoritråvaror, in i ugnen och njut av smaken av Italien! 

Huvudingredienser: majsmjöl, vatten, surdeg av rismjöl, palmolja, majsmjöl, finmalet psylliumfrö, 

ärtprotein, linfrömjöl.

Färgglada pastaskruvar blir snabbt hela familjens favorit – innehåller bara naturliga färgämnen. 

Huvudingredienser: fullkorns majs, potatisflingor, paprika- och spenatpulver. 

6 ST BRÖDKAKOR

25 g jäst
500 g kallt vatten
1 msk äppelcidervinäger 260 g havregryn
1 1⁄2 tsk salt
2 tsk bikarbonat
100 g majsmjöl
100 g bovetemjöl
40 g potatismjöl
30 g fibrex

Utbakning och smaksättning
bovetemjöl
kumminfrön eller fänkåls-
frön

1. Blanda ut jästen i vatten och vinäger. Tillsätt resten av ingredienserna.
2. Blanda allt väl till en klibbig men fast deg. Vänta fem minuter och blanda väl igen under någon minut så att hav-
regryn och fibrex finfördelas något.
3. Låt jäsa i ca 90 minuter, till ca 20 procent större storlek.
4. Dela degen i sex delar.
5. Mjöla ett bakplåtspapper åt gången med bovetemjöl och kavla försiktigt ut en rund kaka (22–25 cm) direkt på 
pappret med en knäckebrödskavel eller vanlig kavel. Använd även extra mjöl på ovansidan av degen medan du 
kavlar. Strö ev. ovansidan på varje brödkaka med kumminfrön eller fänkålsfrön om du vill.
Du kan lyfta undan varje kaka åt sidan med hjälp av pappret. Upprepa med resten av degbitarna och låt jäsa i ca 35 
6. minuter.
7. Grädda knäckebröden i mitten av ugnen i 200 grader i ca 18 minuter eller tills att kakan har böjt sig lätt.
Lyft brödkakorna från pappret och låt svalna helt på galler.


