


Vi skapar 
moderna 
klassiker



Margaretas Bröd & Bakverk är ett bageri och 
konditori med anor från 1930-talet. Välkommen 
till oss för att njuta av våra nybakade godsaker, 

skapade av människor med en brinnande passion 
för sitt yrke och en gedigen yrkeskunskap. 

Allt vi gör håller högsta kvalitet och det genuina 
hantverket står alltid i centrum.

 
Med ambitionen att forma ett personligt, jordnära 

men ändå klassiskt bageri och konditori har 
vi som driver Margaretas byggt vidare på 

verksamhetens goda rykte. I dag är vi stolta över 
att ha skapat ett modernt kvartersbageri och 

konditori som människor vallfärdar till.



ÄKTA HANTVERK
Vårt utbud är brett och består av allt från kanelbullar och mazariner till 
tårtor och fantastiska matbröd, toppat med praliner och choklad från vårt 
eget varumärke G Chocolat. Allt bakas och skapas på plats, i vårt eget bageri. 
Vi använder uteslutande bra råvaror, bakar bara på ekologiskt mjöl och 
använder inga tillsatser eller halvfabrikat. Hos oss bakas allt från grunden.

Från butiks- och cafédelen är det öppet in till bagarna och är det något du 
undrar över så är det bara att fråga. Vi älskar det vi gör och sprider gärna vår 
kunskap. Vi samarbetar med olika utbildningar och tar emot en lärling varje 
år och håller gärna i kurser och utbildningar.



NågoT föR AllA
Bland våra kunder finns såväl privatpersoner som företagare, 
varav en hel del restaurangägare. Flera av företagskunderna 
har stående leveranser, men vi arbetar också löpande och 
levererar efter hand. Oavsett vem du är och vad du vill ha 
har vi mycket att erbjuda och är villiga att lyssna på just dina 
behov och önskemål. Hör bara av dig så hittar vi en lösning 
för just dig eller ditt företag!



EN HElHETsupplEVElsE
Margaretas Bröd & Bakverk är helt enkelt ett bageri 
för dig som vill ha det där lilla extra. Alla är välkomna 
och inga frågor är för dumma! Ett besök hos oss ska 
vara en helhetsupplevelse i en varm och hemtrevlig 
miljö – fylld av inspirerande samtal, ljuvliga dofter 
och härliga smakupplevelser.

Varmt välkommen!
Maria och Alexander Grave



Våra 
fantastiska 

tårtor
schwarzwald 8, 12 - bitar 

Varmvispade marängbottnar, grädde, rostade hasselnötter, (kan uteslutas). 
Dekoreras med lövtunna chokladplattor av 70% choklad.

prinsesstårta 8, 12, 20 - bitar
Finare sockerkaksbotten, rårörda hallon, kokt vaniljkräm och 

vispad grädde. Täckt med tunt marsipantäcke. 
Klassisk marsipanros och pikering.

frukttårta 8, 12 - bitar 
Finare sockerkaksbottnar, vår egen äpplekompott, kokt vaniljkräm 

samt vispad grädde. Täckt med massor av färsk frukt och runt 
om rostad mandel.



Hallontårta 8, 12, 20 - bitar
Finare sockerkaksbottnar, kokt vaniljkräm, hallongrädde. 

Ovanpå massor av hallon och vispad grädde.

Drottningtårta 8, 12, 20 - bitar
Finare sockerkaksbottnar, kokt vaniljkräm, hallongrädde med blåbär. 

Ovanpå massor av hallon och blåbär samt vispad grädde.

fransk Chokladtårta 10-12, 14-16 - bitar
Generös chokladbotten täckt med hallon- eller körsbärstryffel. 

Glaserad med choklad.

 
Margaretatårta 8, 12 - bitar

Chokladbottnar, rårörda hallon, hallon- och chokladgrädde. 
Chokladdekor och färska frukter och bär.



Morotskaka/tårta 8-10 - bitar
Traditionell morotskaka täckt med cream cheese frosting. 

Valnötter och chokladdekor ovanpå.

Jordgubbstårta 8, 12 - bitar
Finare sockerkaksbottnar, kokt vaniljkräm, jordgubbsgrädde och 

massor av färska jordgubbar. (ordinarie april-september)

Min Kärlek 10, 14 - bitar
Sprödbakad mördegsbotten, finare sockerkaksbotten, 
mjölkchokladbavaroise, och fluffig passionsmousse. 

Glaserad med en tunn passionsspegel.

säsongstårta 10, 14 - bitar
Till vår & sommar har vi: Pistagebottnar, rabarberkompott, jordgubbs-

pannacotta och fluffig vaniljmousse. Fyra olika sorters moussetårtor som 
anpassas efter säsongen smaker. Fråga vilken vi har just nu.

 



 lycka 10, 14 - bitar
Härliga chokladbottnar, len nötchokladkräm samt chokladmousse 

i perfekt harmoni. Sprayad med ett tunt lager choklad.

Citron & limepaj 8 - bitar
Tunn mördegs- och mazarinbotten, len syrlig lime- och citronkräm 

som toppats med fransk maräng som flammats av.

 

säsongens paj 8 - bitar
Klassisk bär- eller fruktpaj. Vaniljsås ingår.

Toscatårta 14-16 - bitar
Tunn mördeg, mazarinbotten och generös toscatopping med 

nötter, rostad pumpa och chiafrön.



RÄKTåRTA  8-10 eller 12-14 - bitar
Ljusa bottnar varvade med härlig skagenfyllning. Garnerad med 
handskalade räkor, ägg, sallad, gurka, tomat, stenbitsrom och dill.

 
.

ITAlIENsK TåRTA 8-12 eller 12-14 - bitar
 Ljusa bottnar varvade med potatis- och skinksallad smaksatt med 

pesto och kryddor. Garnerad med parmaskinka, salami, brie, 
oliver, soltorkade tomater och ruccola.

Jordgubbstarte 8, 16 - bitar
Tunn mördeg, mazarinbotten, generöst med kokt vaniljkräm och 

massor av färska jordgubbar. (ordinareie april-september)
Övrig tid på året, blandad frukt.

Månadens tårta 8 - bitar
Varieras under året

Vi har även en laktosfri tårta

Hallon och Chokladdröm 10-12 - bitar
Chokladbottnar med hallonfromage och chokladmousse.  

Utöver ordinarie sortiment gör vi speciella tårtor för högtider 
som t ex jul och nyår, påsk, och midsommar, samt för andra särskilda 

dagar såsom t ex dop, konfirmation, student och bröllop. 
Även bildtårtor och företagsloggor. För mer information ring 

eller maila till oss! Övrigt sortiment se vår hemsida.



MARIA gRAVE
är utbildad bagare och konditor, med 
ett förflutet inom restaurangvärlden. 

Bland hennes tävlingsmeriter kan 
nämnas att hon år 2000 vann 

guld i tävlingen Millenniumtårtan. 
2006 och 2007 fick hon silver 

i Årets konditor och 2008 
utsågs hon till Årets konditor. 
2010 var hon med och gjorde 

kronprinsessparets bröllopstårta.

AlExANDER gRAVE
är utbildad bagare. Han är femte 

generationens bagare och är mer eller 
mindre uppväxt i ett bageri, där hans 

far Max Grave skapade sina mästerverk. 
2014 var han en av finalisterna i 

tävlingen Årets bagare, som är de 
svenska mästerskapen i bageri.



sMARRIgA sCoNEs 
ca 10 st (  195°C)

 
125 gram saltat smör

8 ¼ dl vetemjöl
1 ¼ dl strösocker
7 tsk bakpulver

3,5 dl sultanrussin
1,5 dl naturell yoghurt

1 ¾ dl mjölk
 

Till pensling: Ett uppvispat ägg med en nypa flingsalt i.
 

Gör så här:
Fördela smöret i mjölet. Tillsätt socker och bakpulver. 

Tillsätt russinen. Blanda och tillsätt yoghurt och mjölk. 
Mjöla bordet och stjälp upp degen. 

Tryck ut degen för hand eller kavla ut och vik över ena halvan. 
Upprepa tre gånger, det skall vara en fyrkant. 

Låt degen vila 15 minuter. 
Kavla sedan ut till ca 3 mm och skär upp i valfri modell. 

Sätt av på plåt, äggstryk två gånger med ett par minuters mellanrum. 
Sätt av på plåt med bakplåtspapper och baka av i 195°C 
ca 20 minuter. Skall vara gyllenbruna ovanpå och under. 

BÄsTA ÄpplEMuffINsEN 
ca 10 st (220°C)

 
2 skalade äpplen grovt hackade

1 ½ tsk kanel
3 msk råsocker

3 msk smält smör
5 dl vetemjöl

2 tsk bakpulver
½ tsk salt
1 tsk kanel

2 ägg
2 dl strösocker

1 dl yoghurt
1 dl smält smör

Strössel ovanpå: ½ dl råsocker och 1 tsk kanel
 

Gör så här:
Blanda äpplen, kanel, socker och smör i en skål. 

Blanda mjöl, bakpulver, salt och kanel i en annan skål. 
Vispa ägg och socker vitt och pösigt i en tredje skål. 

Rör ner yoghurt och smält smör i äggsmeten. 
Blanda försiktigt i mjölblandningen. Vänd sist i äpplebitarna. 

Skeda upp i muffinsformar och strö över kanelsockret. 
Bakas ca 15-20 minuter beroende på storleken i 220°C.



 

 
lYxBRoWNIE  

(170°C)

2,5 dl råsocker
2 dl strösocker

280 gram osaltat smör
220 gram Valrhona Manjari 64%

60 gram Jivara 40%
5 normalstora ägg

2 tsk flingsalt
5 tsk vaniljsocker
3 dl pecannötter

 
Gör så här:

Riv mandelmassan grovt och blanda med sockret. 
Smält smör och choklad var för sig och blanda i. 

Tillsätt äggen och rör till en slät massa. 
Blanda i vaniljsocker, salt och nötter sist. 

Häll upp i låg smord form och baka ca 35-40 minuter.
 
 
 
 



Margaretas Bröd & Bakverk 
Idunagatan 2, 431 44 Mölndal 

Tel 031 – 27 18 58
www.margaretas-bob.se 
(Titta in här för aktuella 

öppettider och för att se vårt kompletta 
sortiment.)

Följ oss gärna på 
Facebook, för att få de 

senaste uppdateringarna!


