
Familjeägda Kea Bageri bakar bröd utan gluten  
Kea Bageri är förmodligen Stockholm första glutenfria bageri. På det familjeägda 
bageriet i Bromma bakas allt bröd utan gluten, både till vardag och till fest.  

– Varför ska du bara köpa en bakelse till den som inte äter gluten när du lika gärna 
kan köpa en tårta till alla gäster på festen? Vi tycker det ska vara enkelt att äta 
glutenfritt, säger Madeleine Olsson som tillsammans med sin bror Rikard Surting 
äger bageriet sedan 2013. 

Känt för sina biskvitårtor 
Från början inhyste lokalerna på Skaldevägen 59 i Bromma en mjölkaffär och någon 
gång på femtiotalet startades här ett bageri. Bertil Ericsson som då ägde bageriet 
blev plötsligt allergisk mot gluten. Han började baka utan gluten och bageriet blev 
vida känt för sina goda biskvier och biskvitårtor. På Kea Bageri bakas fortfarande 
biskvier men här finns även ett brett sortiment av olika sorters bröd och bakverk.   
 
Visionen är att passa alla  
Idag är det inte bara intoleranta som äter glutenfritt, många väljer det av 
hälsoskäl. Kea Bageris vision är att baka en så enkel produkt som möjligt för att 
passa alla. Detta för att man ska slippa köpa flera olika sorters bröd, kakor och 
tårtor för att alla i familjen eller på arbetsplatsen ska kunna njuta av det. Inköpet 
blir enkelt och alla kan äta samma sak. 

Vägen mot mer naturligt bakande  
På Kea Bageri har det hittills alltid använts brödmixer med vetestärkelse i brödet, 
något som syskonen velat minska användandet av sedan de tog över bageriet. 

– Vi har börjat en process att göra våra produkter mer naturliga. Att använda en 
mix som ger ett bröd utan gluten men istället har mjölk och andra tillsatser i sig 
går emot vår vision, säger Madeleine. 

Var kan man köpa Kea Bageris bröd? 
Delar av Kea Bageris sortiment finns till försäljning över disk i bageriet i Bromma, 
och hela sortimentet kan förbeställas. Brödet finns även att köpa på Ica Stop i Täby 
samt på Värdshuset Koppartälten i Hagaparken. Drömmar och planer finns på att 
etablera sig i andra städer runt om i Sverige inom en snar framtid. 
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Kea Bageri  
Skaldevägen 59  
167 73 Bromma 
Telefon till butiken: 08-25 44 93 
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Öppettider:  
Torsdag–fredag: 10.00–17.00  
Måndag–onsdag: Endast förbeställningar 

Högupplösta bilder och mer info: 
www.keabageri.se 

http://www.keabageri.se

