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Kohberg er ny Team Danmark-partner
Det første resultat af det nye partnerskab er en ny proteinholdig brødserie, aktiv, som er
udviklet i tæt samarbejde med Team Danmarks diætister og en række verdensklasseatleter.
Den nye serie skal få brød tilbage i danskernes indkøbskurv og give aktive forbrugere en
hjælpende hånd, når det gælder en sund og aktiv livstil.
- Vi er super glade for vores nye samarbejde med Team Danmark, siger divisionsdirektør fra
Kohberg Bakery Group A/S, Morten Hjort, og fortsætter: - Samarbejdet ligger i naturlig forlængelse
af vores interesse i folkesundheden generelt. Vi har et ønske om at bage brød, der indgår i en
sund og varieret kost hos forbrugerne – uden at skulle gå på kompromis med kvaliteten. Sammen
med Team Danmarks diætister har vi udviklet et nyt proteinholdigt brød, som vi tror, forbrugerne vil
tage godt imod.
Det bedste af to verdener
Samarbejdet med Team Danmarks diætister har tilført Kohbergs produktudvikling vigtig viden om,
hvad der skal til for at kunne yde optimalt både fysisk og mentalt. Året rundt, til træning og til
konkurrence sørger diætisterne for, at de Team Danmark-støttede atleter får den optimale energi,
den rigtige fordeling af de vigtige proteiner og opnår den rette fysik.
Team Danmarks store indsigt i sportsernæring kombineret med Kohbergs ønske om at bage det
bedste brød til danskerne er således et rigtigt stærkt udgangspunkt for udviklingen af et helt nyt og
unikt brød til danskerne.
- Udover at samarbejdet har været med til at skabe et helt unikt brød – både til gavn for vores
atleter og den almindelige aktive dansker – så er vi også meget glade for samarbejdet og den
støtte Kohberg giver til Team Danmark. Det kræver mange ressourcer at gøre Danmarks bedste
atleter optimalt forberedte frem mod blandt andet OL i Rio, og de ressourcer, vi får fra Kohberg og
vores øvrige kommercielle partnere, er helt afgørende for vores muligheder for at hjælpe
Danmarks bedste atleter mod deres mål, siger Frank Jensen, bestyrelsesformand hos Team
Danmark.
Kohbergs samarbejde med Team Danmark løber indtil efter OL i Rio i 2016, og det betyder også,
at danskerne vil møde en række af de Team Danmark-støttede atleter med stort OL-potentiale på
de nye brødpakker – blandt andre svømmeren Jeanette Ottesen.
Billedtekst: Kohbergs samarbejde med Team Danmark betyder også, at danskerne vil møde
en række af de Team Danmark-støttede atleter – blandt andre Jeanette Ottesen - på de nye
brødpakker.
For yderligere oplysninger kontakt Morten Hjort divisionsdirektør hos Kohberg Bakery Group A/S
på 73 64 64 00 eller mail mohj@kohberg.com
Fakta om aktiv
Godt brød indgår som en vigtig del af en varieret kost, og de nye brød fra aktiv-serien sikrer en
balanceret tilførsel af den rigtige energi på det rigtige tidspunkt. Med et højere proteinindhold og

den rette kombination af vigtige næringsstoffer er aktiv-brødet relevant til mange situationer i løbet
af dagen – om det er til sport, i hjemmet, på farten eller på arbejde, så er aktiv-serien et oplagt
valg. Brødet og bollerne kan spises, som de er, alene eller med forskelligt tilbehør, og så er det
naturligvis Nøglehulsmærket. Den nye brødserie kan findes i butikkerne fra uge 4.

Fakta om Kohberg Bakery Group A/S
Gennem årtier har Kohberg leveret brød til Familien Danmark. I den sønderjyske virksomhed er
folkesundhed ikke kun noget, man taler om. Det er også noget, der handles på. Det påvirker den
måde, Kohberg udvikler nye brød, og samarbejdet med Team Danmark ligger derfor i naturlig
forlængelse af Kohbergs produktfokus.

