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Amerikansk burgarkultur och italiensk mattradition möts när 
Lantmännen Unibake lanserar Italian burger buns 
 
Italiensk matlagning är känd för sin enkelhet och för sina färska råvaror av hög kvalitet. 

Nu förenar Lantmännen Unibake dessa värden med modern burgarkultur och lanserar 

Italian burger buns under varumärket Korvbrödsbagarn. 
 

Det finns mat som alla älskar, som hamburgare och det italienska köket. Just därför har 

Korvbrödsbagarn skapat hamburgerbrödet Italian burger buns, med smaker från extra virgin 

olivolja och färska italienska örter.  

 

– I Sverige älskar vi Italien som resmål, och inte minst det italienska köket. Pasta, pizza, 

pesto, parmaskinka och mozzarellaost är bara några av svenskarnas italienska favoriter. 

Vi vill inspirera till nya burgarupplevelser utöver de traditionella och Italian burger buns 

ger både proffs- och hemmakockar runtom i landet möjlighet till helt nya smaker och 

kombinationer, säger Per Jonsson, kategorichef för Korvbrödsbagarn på Lantmännen 

Unibake. 

 

Enbart vegetabiliska ingredienser 

Alla produkter från Korvbrödsbagarn är bakade helt och hållet på vegetabiliska ingredienser, och 

de nya bröden är inget undantag. Det gör att brödet passar både för veganska eller vegetariska 

måltider och för dem som är överkänsliga mot till exempel ägg eller mjölk. 

 

Italian burger buns har inspirerats av italienskt focacciabröd. Brödet är bakat på durumvete, 

surdeg och extra virgin olivolja samt smaksatt med italienska örter och solroskärnor. Produkten 

finns i butik sedan vecka 15. 

 

 
 

Pressbilder fria för användning finns här 

För mer information, var vänlig kontakta: 

Eva Strömbom, marknadsdirektör Lantmännen Unibake  

Tel: 073 082 97 91 

E-post: eva.strombom@lantmannen.com  

Lantmännens pressjour 

Tel: 010 556 88 00 

E-post: press@lantmannen.com 
 
Om Lantmännen  

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och 

livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och 

omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt 

lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Korvbrödsbagarn, Hatting, 

Kungsörnen, GoGreen, Gooh och FINN CRISP. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits 

i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans 

ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com. 
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