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Vardagslyx med vedeldsbakat knäckebröd från Dalarna
Sveriges mest unika knäckebröd bakas i Stora Skedvi i Dalarna. Familjeägda Vika Bröd
har bakats på samma traditionella sätt sedan 1923. För första gången på 85 år har Vika
Bröd lanserat en ny smak på sitt knäckebröd – Vika Kummin.
För Vika Bröd är det gedigna hantverket en självklarhet. Fastän tempot i omvärlden ständigt
ökar och utvecklingen går allt snabbare arbetar Vika Bröd på samma sätt som grundaren KarlOskar Andersson gjorde 1923. Allt knäckebröd gräddas för hand i vedeldade ugnar vid öppen
låga, varje kaka gräddas i drygt 2 minuter. När brödet är gräddat sorteras och packas det för
hand. Inga maskiner är inblandade i tillverkningen.
Att bevara och föra vidare ett kulturhistoriskt arv är för Vika Bröd en självklarhet. Företagets
vd Sören Andersson säger med stolthet att kunskapen om det speciella hantverket ska förvaltas vidare.
– Vika Bröd är som en vällagrad single malt-whiskey eller knäckebrödets Rolls Royce. Detta
lyckas vi med genom att allt bröd gräddas för hand och det kommer vi aldrig ändra på, säger
Sören Andersson.
Vika Bröd lanserar i år en ny smak. Förutom det traditionella rena rågknäcket finns nu även
ett rutbröd med smak av kummin. Annars är ingredienserna desamma – råg, salt, jäst och
vatten. Rågen kommer som vanligt från kvarnen på andra sidan vägen av bageriet. Kumminbrödet avnjuts lika gärna till ostbrickan som till frukosten. Men precis som med Vika Bröds
övriga produkter är det exklusivt och ger en känsla av vardagslyx. Brödets unika konsistens
uppnås genom den traditionella bakningen.
Genom ett större distributionsnät finns Vika Bröds exklusiva knäckebröd nu att köpa i de
flesta livsmedelsbutikerna. Vika Bröd kostar oftast mellan 49 och 59 kronor.
Digitala bilder finns att ladda ner på:
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Företagsfakta Vika Bröd
Vika Bröd är en kulturhistorisk institution i Sverige. På Vika Bröd bakar man knäckebrödet
på samma sätt som vid starten 1923. Brödet bakas helt för hand och gräddas på häll för öppen
låga i vedeldade ugnar. Ingen kaka blir den andra lik. Produktionen följer inga förprogrammerade mallar och ugnarna saknar termostat. Det är gräddningen som ger det unikt goda och
fylliga brödet. Vika Bröd ligger i Stora Skedvi i södra Dalarna.
I år gick Vika Bröd ihop med familjeföretaget Leksandsbröd. Genom denna företagsfusion får
Vika Bröd tillgång till Leksandsbröds säljarkår och ett stort nätverk av grossister. Leksandsbröd kommer inte förändra produktionen av Vika Bröds unika produkter. Tillsammans får
företaget 25% av marknadsandelarna i Sverige.

