
Brødene, kakene og de lekre påsmurte smørbrødene i disken på Den 
Glade Baker er håndlaget med kjærlighet, latter og gode lokale råvarer. 

Bakt med kjærlighet 
og lokale råvarer

TEKST:  AINA SKOLAND FOTO: @VIBEKEGLOSLI 

Det er ikke få mennesker som er in-
volvert for at du skal få et deilig 

smørbrød til lunsj på Den Glade Baker. 
På Asker Produkt, som er hovedkjøkke-
net til bakeriutsalget i sentrum, begynner 
bakerne på jobb mens resten av Askers 
befolkning fortsatt kan nyte minst to-tre 
timer på puta før vekkerklokken ringer. 

På de fleste andre bakerier begynner de 
dagen med å trykke på knapper og kjøre 
i gang maskinene som skal gjøre mel om 
til brød, men sånn er det ikke her. 

-Vi baker alle brød, rundstykker, boller og 
kaker for hånd, sier Sara Mortensen som 
er driftsleder for mat på Asker Produkt.

 
ALLE KAN BIDRA
Arbeidstakerne på Asker Produkt har alle 
behov for litt ekstra tilrettelegging, men 
det betyr ikke at de er mindre viktig i pro-
duksjonen av den grunn. 

- Her på kjøkkenet har alle sine spesielle 
oppgaver, og hver og en er viktig for pro-

Disken på Den Glade Baker er full av fristende håndverksprodukter, laget på Asker Produkt.
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Asker Produkt

Bakt med kjærlighet 
og lokale råvarer På kjøkkenet til Asker Produkt bakes alt for hånd.duksjonen. Hvis én er borte, så merkes 

det for resten av teamet, forsikrer Sara 
som er overbevist om at hardt arbeid og 
meningsfylte arbeidsoppgaver er nøkkel 
til mestringsfølelse og bedre livskvalitet, 
også for dem som har litt flere utfordrin-
ger i livet enn folk flest. 
For arbeidslederne som jobber her er 
det vel så viktig å være menneskekyndig 
som å kunne svinge slikkepotten. 

LOKAL INNFLYTELSE
I syvtiden på morgenen, når 70-80 As-
kerbrød og Wettrebrød kommer ut av ov-
nen, skrur aktivitetsnivået på kjøkkenet 
seg til enda et par hakk. 

- Disse brødene er veldig populære. De 
er helt uten kunstig tilsetningsstoffer, 

og har minimalt med salt. Askerbrødet 
utviklet vi i samarbeid med det som da 
var Asker treningssenter fordi vi ville ha 
et godt og grovt treningsbrød med høyt 
proteinnivå. 

Wettrebrødet er utviklet sammen med 
gjengen nede på Wettre bryggeri. Det er 
100 prosent grovt, og grunnen til at det 
er så saftig er at vi bruker mesk, et rest-
produkt fra ølproduksjonen på Wettre 
bryggeri som ellers ville ha blitt kastet. 
Har de ikke nok, får vi tak i tilsvarende 
produkt. Arbeidstakerne våre har til og 
med vært på besøk på bryggeriet for å 
se hvordan masken blir til.

POPULÆR KAFÉMAT
Rundt en fjerdedel av brødene blir sendt 
som de er ned til utsalgsstedet på Den 
Glade Baker, men mye går også over til 
cateringavdelingen på kjøkkenet. Her blir 
de smurt på og dandert før de ender opp 
i disken nettopp hos Den Glade Baker, 
eller hos en av de tre kantinene Asker 
Produkt leverer til. 

- Vi bruker rikelig med pålegg, og bare 
rene gode råvarer, sier Sara, og kanskje 
er det nettopp derfor de har blitt så po-
pulære. I en tid da konkurransen har økt 
for denne typen lunsjvarer i sentrum, har 
etterspørselen etter påsmurt mat hos 

Askerbrødet og Wettrebrødet er to populære 

grovbrød som må bakes hver morgen. 
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Den Glade Baker 

Den Glade Baker doblet seg. Det er ikke 
rart sjåføren på Asker Produkt må kjøre 
i skytteltrafikk mellom kjøkkenet i Gamle 
Borgenvei og ned til utsalget i Asker sen-
trum. 

DET SØTE LIV
Nå har selvfølgelig bilen med seg mer 
enn bare brød og påsmurte lekkerbis-
kener på turen. Her finnes også kaker. 
Masse kaker. 

- Vi kjøper inn litt wienerbrød, men ellers 
lager vi alle kaker selv, forklarer Sara, og 

påpeker at de gjerne bruker lokale råva-
rer også i konditoriavdelingen. 

- Marsipanen vi bruker til den populære 
marsipankaken vår lages av PALS på 
Billingstad, og vi velger alltid den med 
ekstra mye mandler i. En annen kake de 
med rette er stolte av på Asker Produkt 
er Napoleonskaken, en kake de aller 
fleste andre utsalg får fra en frysedisk. 
Asker Produkt derimot, lager den selv. 

- Vi pleide å kjøpe den fra bakeriet i Heg-
gedal, så da de la ned lurte vi på om vi 

Det er mange mennesker involvert for at du 

skal nyte et deilig smørbrød på Den Glade 

Baker. 

kunne klare å lage den selv. Som sagt, 
så gjort, så de satte i gang. 
’
- Arbeidslederne våre setter opp mål om 
hva hver enkelt arbeidstaker skal lære, 
og hvilke oppgaver de skal ta «sertifikat» 
på, og etter en god del prøving og feiling 
har nå to av våre mest erfarne medarbei-
dere sertifikat på å lage Napoleonskake, 
og den er himmelsk, smiler Sara. 
Det er servert!

Når bilen har levert brød, smørbrød, bol-
ler og kaker på Den Glade Baker, legges 
herlighetene i disken. Bakerne kan be-
gynne å tenke på å stemple seg ut etter 
flere timers arbeidsdag, og du kan nyte 
frokost eller lunsj på Den Glade Baker, 
laget med kjærlighet og servert med et 
smil.

Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-17 Lør 8-16
www.aprod.no
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