
Lækkert speltbrød beriget med selen og D-vitamin! 
Sammen med en varieret kost og en sund livsstil bidrager et regelmæssigt indtag af brød bagt på IREKS VELKORN 
til at understøtte immunforsvarets normale funktion. Også, når vintermørket banker på.

Gratis kampagnepakke med brødmærker og T-shirts  
ved køb af 75 kg IREKS VELKORN

Bestil din VELKORN kampagnepakke direkte hos  
din leverandør eller kontakt din IREKS konsulent.  
Vi hjælper gerne videre.

Kampagnepakken indeholder: 
1 x VELKORN diskstander i pap, 100 stk. VELKORN flyers 
til diskstander, 250 stk. VELKORN brødmærker,  
2 x VELKORN plakater, 4 x VELKORN T-shirts,  
billedpakke til SoMe markedsføring

Tilbuddet gælder i perioden 12.09.2022 til 30.11.2022

Selen og D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion 

(forordning (EU) nr. 432/2012, sundhedsanprisning).
Bare 100 g Velkorn speltbrød om dagen er tilstrækkeligt for at opnå de positive virkninger. Regelmæssigt 

indtag af dette bagværk er kun et bidrag til en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

Næringsindhold pr. 100 g:Energi  
1123 kJ (266 kcal) 

Fedt  

4,7 g
– heraf mættede fedtsyrer 1,0 g
Kulhydrat 

43,0 g
– heraf sukkerarter 

4,1 g
Kostfi bre 

3,9 g

Protein  
11,0 g

Salt  

1,5 g
Selen 

 16,0 µg
(30 % af anbefalet dagligt indtag) 
D-vitamin 

1,2 µg 
(24 % af anbefalet dagligt indtag)

NYHED
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Selen og D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion (forordning (EU) nr. 432/2012, sundhedsanprisning).
Bare 100 g Velkorn speltbrød om dagen er tilstrækkeligt for at opnå de positive virkninger. Regelmæssigt 
indtag af dette bagværk er kun et bidrag til en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi  1123 kJ (266 kcal) Fedt  4,7 g– heraf mættede fedtsyrer 1,0 gKulhydrat 43,0 g– heraf sukkerarter 4,1 gKostfi bre 3,9 g

Protein  11,0 gSalt  1,5 gSelen  16,0 µg(30 % af anbefalet dagligt indtag) D-vitamin 1,2 µg (24 % af anbefalet dagligt indtag)
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VARENR. PRODUKT ANTAL
130037DK IREKS VELKORN – 12,5 kg           

50 % produkt
VELKORN KAMPAGNEPAKKE
VELKORN PLAKATPAKKE



IREKS NORDIC ApS | Broenge 13 | 2635 Ishøj | DANMARK
Tel.: +45 43718270 | info@ireks-nordic.com | www.ireks-nordic.com

IREKS VELKORN VARENR. MARKEDSFØRINGSMATERIALE

Produktfordele
• Speltblanding med let sødlig note
• Flot rustik farve på skorpe og krumme
• Saftig krumme 
• Sprød skorpe
• Lang friskholdning
• Arbejdsvenlig
• Kan køres over køl
Anvendelsesmængde: 50 %

130037DK • Diskstander i pap
• Flyer til diskstander
• Brødmærker
• Plakater
• T-shirt
• Billedpakke samt tekster til SoMe kan 
 hentes på: www.ireks-nordic.com

Find inspiration, opskrifter og markedsføringsmateriale på www.ireks-nordic.com

Bare 100 g Velkorn speltbrød om dagen er tilstrækkeligt for at opnå de positive virkninger. Regelmæssigt 
indtag af dette bagværk er kun et bidrag til en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

Næringsindhold pr. 100 g:
Energi  1123 kJ (266 kcal) 
Fedt  4,7 g
– heraf mættede fedtsyrer 1,0 g
Kulhydrat 43,0 g
– heraf sukkerarter 4,1 g
Kostfibre 3,9 g

Protein  11,0 g
Salt  1,5 g
Selen  16,0 µg
(30 % af anbefalet dagligt indtag) 
D-vitamin 1,2 µg 
(24 % af anbefalet dagligt indtag)

Selen og D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion  
(forordning (EU) nr. 432/2012, sundhedsanprisning).

Velkorn speltbrod

På grund af berigelsen, skal næringsværdiindholdet 
for bagværket altid angives.


