
SpireVip-rugbrød støtter  
Børnecancerfonden

I samarbejde med Bäko, BagerGruppen, Team Boden-
hoff og tidligere landsholdsspiller i håndbold Michael V. 

Knudsen har Puratos introduceret et nyt rugbrød, der 
via salget støtter Børnecancerfonden.

Rugbrødet kom på markedet i slut-
ningen af august 2021 og kaldes 
”SpireVip”, fordi det er baseret  
på spirede rugkerner og fordi  
indtjeningen ved salget går til at 
støtte de vigtigste personer i vores 
liv.

Der er krummer i kampagnen
SpireVip-rugbrødet er i løbet af 
efteråret blevet introduceret af 
Bäkos og Puratos’ konsulenter ved 
flere af BagerGruppens medlem-
mer. Bagerne viser stor opbakning 
til kampagnen og over 50 bagerier 
har prøvet produktet. Medlemmer, 
der har taget rugbrødet til sig i 
deres faste sortiment, ser at forbru-
gerne viser stor lyst til at smage på 
brødet og støtte det gode formål, 
så der er med udgangen af 2021 
langet knap 75.000 SpireVip-rug-
brød over disken landet over.

Iøjnefaldende salgsmaterialer til 
butikkerne og sociale medier
Puratos har udarbejdet både 
plakater og skilte med den  
iøjnefaldende rugbrødsmand 
”SpireVippen” som frontfigur. 
Herudover er der lavet flyers, hvor 
Michael V. Knudsen som protektor 
for Danmark Rundt Team Boden-
hoff beskriver, hvorfor rugbrød er 
en særlig vigtig del af kosten for 
ham og i hans familie. 

”Som et ekstra tiltag har vi nu 
efter inspiration fra Kornbageren 
i Odense ved Kristian, fået lavet 
papfigurer af Michael V. Knudsen 
i fuld størrelse, som pryder butik-
kerne hos flere af de størst sæl-
gende bagerier” fortæller Puratos’ 
Salg- og Marketingkoordinator 
Camilla Koustrup Vium. ”Udover 
fysiske materialer til butikkerne 
forsøger vi også at hjælpe vore 
kunder med at få fortalt historien 
om SpireVip-rugbrødet og indsam-
lingen via deres sociale medier” 
siger hun efterfølgende og afslutter 
med at opfordre BagerGruppens 
medlemmer til at henvende sig til 
Puratos, hvis de har brug for fær-
digredigerede opslag eller artikler 
til deres SoMe, hjemmeside eller 
trykte medier.

“Som sportsmand og far
vægter jeg sund og nærende 

mad højt og rugbrød er en  
vigtig del af måltiderne for hele 

vores familie.”
- Michael V. Knudsen, tidligere håndboldspiller.



Maleaktiviteter for børn og  
barnlige sjæle
I forbindelse med lanceringen 
foreslog formanden for Team 
Bodenhoff Claus Bodenhoffs 
4-årige barnebarn Nova, at rug-
brødsmanden, som er afbilledet 
på plakaterne, også skulle laves 
som stregtegning. Ideen med 
stregtegningen er at dele den ud 
til kunderne i bagerierne, så børn 
selv kan farvelægge figuren, når 
der skal hygges lidt før eller efter 
et måltid. Puratos har herudover 
i samarbejde med bagerierne 
anvendt stregtegningen til male-
konkurrencer i forbindelse med 
eksempelvis Halloween, hvor de 
bedste fortolkninger af en lidt 
uhyggelig og meget sjov rugbrøds-
mand har vundet en kagemand – 
dog ikke lavet af rugbrødsdej.

Giv dine kunder chancen for at 
blive ”Danmarksmester i rug-
brødskast”
For at hjælpe med at øge op-
mærksomheden omkring SpireVip 
rugbrødet i butikkerne har Puratos 
fået produceret et flot håndbold-
mål i pap og små rugbrødsskiver 
i stof. Materialerne kan bruges 
til at arrangere en konkurrence i 
butikken, hvor kunderne skal skyde 
til måls med muligheden for at 
kalde sig ”Danmarksmester i rug-
brødskast”. 

Puratos er behjælpelige med 
gennemførelsen af aktiviteten 
og bageren supplerer med små 
præmier som eksempelvis rug-
brødsboller med chokolade til 
dem, der rammer plet og måske 
en hovedpræmie i form af gave-
kort til SpireVip rugbrød, boller og 
kagemand eller hvad man ellers 
kan komme i tanke om.

Pigerne ved Kornbageren havde en fest og blev lidt fjollede ved Michael V. Knudsens “selskab”.

Vinduerne ved Michael H. 
Konditoriet blev pyntet med 
de flotteste tegninger fra 
SpireVip tegnekonkurren-
cen. Giv Puratos besked, 
hvis du også ønsker at afhol-
de en tegnekonkurrence.
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Eskelunds Bageri gjorde klar til en hyggelig dag med små og store kunder.



Godt rugbrødssalg og ikke blot en 
enlig svale
Hos Svalegårdens bageri i Roskilde 
ved Peter og Tina er SpireVip rug-
brødet i dag det bedst sælgende 
ud af fem forskellige rugbrød. ”Vi 
prøvede det nye SpireVip  
rugbrød forbi vi gerne ville støtte 
den gode sag. Vores kunder 
spørger efter det, når vi har udsolgt 
og de fortæller, at både de selv 
og deres børn er særligt glade for 
rugbrødet, fordi det er blødt og 
saftigt, og fordi det smager mildt 
og rundt” udtaler Peter og siger: 
”Herudover giver det god mening 
for os, at rugbrødet indeholder 
revet, daggammelt rugbrød, så vi 
på den måde minimerer madspild i 
almindelighed og vores eget svind 
i særdeleshed.” 

Vi fortsætter med at lægge på
”Hos Puratos er vi enormt  
taknemmelige for den opbakning, 
lanceringen af SpireVip-rugbrødet 
har fået fra vores kunder” siger 
salgschef Mads Viborg Schmidt. 
”Vi skylder dem, der bakker op, at 
blive ved med at lægge på, så vi 
sikrer en langvarig succes” siger 
han videre og fortæller, at netop 
har kørt en kampagne, hvor  
kunderne på ingredienserne til 
SpireVip-rugbrødet har mulighed 
for at få en flot gulvfolie med  
rugbrødsmanden og eget logo 
med i købet. 

Udover det planlægges der flere 
konkurrencer hvor både stregteg-
ningen af rugbrødsmanden og 
håndboldmålet til rugbrødskast 
igen kommer i spil. ”Vi forventer 
ligeledes at komme med nyt og 
spændende interaktivt materiale  
til bagerens infoskærm eller 
digitale medier inden for det 
kommende halvår” udtaler han 
afslutningsvis.  

Tina er i tvivl om hvad der er det bedste brød: SpireVip, Peter eller måske Michael V. Knudsen?

AV! 

Hvis du træder på  

mig igen deler jeg  

håndmadder ud.
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”Det er virkelig et godt, saftigt og 
velsmagende rugbrød. Giv det 

et skud, det er en sikker scoring.”  
- Mikkel Pompei i Ribe ved Mikkel og Betina  

Fakta om produktet:

Varenavn: Easy Puravita SpireVip

Bäko Varenummer: 215100 

Forpakning: 10 kg sæk

Dosering: 30% 

Det færdige rugbrød overholder 
Fuldkornssamarbejdets betingelser 
for at opnå det orange fuldkorns-
mærke. 

Produktet kan anvendes til mange 
typer af rugbrød og specialbrød. 

Du støtter Børnecancerfonden 
med 1,- krone for hvert SpireVip 
rugbrød, du producerer. Beløbet 
er integreret i din købspris på var-
en, så du skal ikke selv aktivt gøre 
yderligere.  

Kontakt Puratos hvis du vil: 

• Høre mere om SpireVip 
rugbrød og have hjælp til at 
komme i gang

• Har brug for flere opskrifter til 
rugbrød og specialbrød med 
SpireVip 

• Vide mere om materialer og 
konkurrencer

• Have hjælp til SoMe opslag 
eller trykte medier vedr. kom-
munikation på SpireVip

• Andet du kan komme i tanke 
om 

Fakta om Puratos 
Puratos Denmark A/S er del af 
Puratos Group, der udvikler og 
producerer innovative ingredienser 
og løsninger indenfor bageri, kon-
ditori og chokolade. Gruppen har 
hovedsæde i Bruxelles, kontorer i 
74 lande og beskæftiger næsten 
10.000 medarbejdere globalt. Vi 
er 11 medarbejdere hos Puratos 
Denmark A/S i Vejle, der har ansva-
ret for salg, marketing og udvikling i 
Danmark, Norge og Island.
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