
Produktoversigt



For mange er økologi blevet til meget mere, end at man køber nogle særlige fødevarer. Flere og flere er ikke kun interesseret 
i, hvilke forhold deres mad bliver produceret under, men også i hvordan fødevareproduktionen påvirker både mennesker og 
miljø. Det er en stadig voksende gruppe af forbrugere, som du kan appellere til med lækkert bagværk i øko-kvalitet! Man 
vælger ikke kun økologisk bagværk, fordi man har en forventning om en god smagsoplevelse, men også fordi man ønsker 
at vælge sin mad med omtanke.

Man kan lave meget mere end godt brød af vores økologiske bageingredienser. IREKS giver dig et alsidigt udvalg af 
økologiske produkter, så du effektivt kan fremstille forskelligt bagværk i økologisk kvalitet.
Vores produkter bliver fremstillet efter de høje krav i forordning (EU) 2018/848. Alle bearbejdede råvarer af  
landbrugsoprindelse kommer fra kontrolleret økologisk jordbrug. Risikoorienteret overvågning i vores højsensitive 
ultrasporingsanalyse-laboratorium sikrer højest mulig renhed og sikkerhed.
Kvalitetsstemplet på vores økologiske produkter er certificeringen fra et uafhængigt økologisk kontrolorgan (DE-ÖKO-001). 
Det er det synlige tegn på vores økologiske kvalitet.

Fordi økologi også er omtanke

Højere fortjeneste

Åbner op for nye kundegrupper

Skiller sig ud fra konkurrenterne

Skaber højere kundetillid og  
kundeloyalitet

Sortiment tilpasset  
markedstrenden
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Fordi økologi også er omtanke

Bagemidler 

EKO FRIMAT
Produktnummer: 102318
Beskrivelse: Økologisk bagemiddel til alle hvededeje
Dosering: 1,5 – 2 %
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Brødblandinger

IREKS EKO RUGBRØD
Produktnummer: 109825
Beskrivelse: Produkt til fremstilling af økologiske rugbrød
Dosering: 100 %
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Konditori

IREKS EKO MUFFIN MIX
Produktnummer: 120964
Beskrivelse: Produkt til fremstilling af økologiske muffins  
og kager
Dosering: 100 %
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Surdeje og dejsyrningsmidler

EKO FÆRDIGSUR
Produktnummer: 104018
Beskrivelse: Økologisk tørret surdej med biologisk fremstillet 
mælkesyre til fremstilling af rugbrød
Dosering: 1 – 6 %

EKO-ROGGENFERTIGSAUER
Produktnummer: 104015
Beskrivelse: Økologisk rugsurdej med biologisk fremstillet 
mælkesyre til fremstilling af rugbrød
Dosering: 2 – 8 %

IREKS EKO RUGSUR
Produktnummer: 124501
Beskrivelse: Produkt til fremstilling af rugbrød,  
rugblandingsbrød
Dosering: 2 – 8 %
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Malte

EKO MALT
Produktnummer: 100209
Beskrivelse: Enzymaktivt maltmel i økologisk kvalitet til  
fremstilling af hvedebrød/stykker og til behandling af  
enzymsvagt mel
Dosering: 0,1 – 1 %

EKO RUGOMALT
Produktnummer: 101541
Beskrivelse: Mørk økologisk maltekstrakt til rug- og  
hvedebrød
Dosering: 1 – 2 %

EKO BROTMALZ
Produktnummer: 101542
Beskrivelse: Lys økologisk maltekstrakt til rug- og hvedebrød;  
til smag og friskholdning
Dosering: 1 – 2 %
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IREKS NORDIC ApS | Broenge 13 | 2635 Ishøj | DANMARK
Tel.: +45 43718270 | info@ireks-nordic.com | www.ireks-nordic.com
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