
VESTERMØLLEBRØDVESTERMØLLEBRØD
en helt speciel oplevelse fra

KORN, MEL, BRØD. Læs den gode, lokale historie om et dansk kvalitets-produkt 
baseret på reelt håndværk med 500 år på bagen.

Foran kværnen ses fra højre daglig leder af DLG Hovedgård Hakon Svendgaard, gårdejer Aage 
Frandsen, Grumstrup, bagermester Henrik Kjær, Kagehuset, samt møllersvend Svend Skytte. Aage 
Frandsen dyrker brødkornet til DLG, som leverer til Vestermølle. Henrik Kjær aftager melet samt 
bager og sælger kvalitetsbrødet.

Alle er velkomne på Vestermølle

Alle er velkomne til at besøge Vestermølle og se, hvordan 

melet til Kagehuset bliver malet på en mere end 100-årig 

stenkværn, som trækkes af vand fra mølledammen. 

Vedrørende åbningstider: se www.vestermollelaug.dk 

Grupper modtages syv dage om ugen, ring 4050 0333

VESTERMØLLEBRØDVESTERMØLLEBRØD – et samarbejde mellem

Fra indvielsen på Vestermølle 2. september 2012



VESTERMØLLEBRØDVESTERMØLLEBRØD
- helt speciel oplevelse

Historien bag Vestermølle-brødet fra Hovedgård 
• De solgyldne fremavls-kerner kommer fra Sejet Planteforædling ved Horsens Fjord, 

Danmarks største og førende planteforædlingsstation.

• Brødkornet sås, plejes, passes og høstes af gårdejer Aage Frandsen i Grumstrup. 

• Dyrkningen sker i henhold til en konceptavlsaftale indgået med DLG i Hovedgård. 

• Aftalen har skrappe krav om avl, høst, tørring og lagring. Vækstregulering, glyphosat 
og spildevandsslam bruges ikke. 

• DLG leverer brødkornet til Vestermølle Møllelaug. 

Males ved vandkraft på mere end 
100 år gammel stenkværn

• På Vestermølle ved Skanderborg Sø males såvel brødrug som brødhvede til fuld-
kornsmel på en mere end 100 år gammel stenkværn. 

• Kværnen trækkes CO2-frit af en turbine, der får vand fra Sønderbækken via 
mølledammen. Kapaciteten er max 50 kg. korn i timen – og i øvrigt begrænset af 
vandtilførslen. Det tager et døgn at fylde mølledammen, tre timer at tømme den. 
Turbinen bruger 400 liter – i sekundet.  

• Arbejdet forestås af seniorlandmænd og -håndværkere samt andre kvalifi cerede 
møllersvende – med fornøden tid til og interesse for arbejdet.

• Melet sælges detail fra Vestermølle og bruges af Restaurant Vestermølle.

• Hovedgård Bageri aftager den overskydende produktion og bager dagligt Vester-
møllebrød til salg i forretningerne i Gedved, Østbirk, Egebjerg og Hovedgård samt 
SuperBrugsen i Hørning.       

 

www.hovedgaardbageri.dk

”Jeg spiser altid brød til måltidet”, siger 
bagermester Henrik Kjær og fortæller, at 

han ved en middag på Restaurant 
Vestermølle fi k en helt speciel oplevelse: 

”Jeg kunne med det samme smage, at 
såvel brødkornets nærings- som 

smagsstoff er var bevaret. 
Vestermøllebrødet er et dansk 

kvalitets-produkt baseret på reelt 
håndværk. Jeg undersøgte sagen 

og fandt ud af hvorfor.”


