
Håndværksbagerne står bag kampagnen 

HERREBOLLER og sælger fra den 7. feb-

ruar HERREBOLLERNE i butikkerne. For 

hver solgt bolle går der 1 kr. til MÆND.MOD.

KRÆFT. under Kræftens Bekæmpelse. Bol-

len er udviklet særligt til kampagnen og 

med stort fokus på rene og sunde råvarer 

og fuldkornsprodukter.

”Vi har udviklet en bolle, som er sund uden 

at blive kedelig – den er helt uden skjulte 

numre, men stadig med masser af læk-

ker smag og fuldkorn – kort sagt en rig-

tig HERREBOLLE!,” siger Erik Ellitsgaard, 

bagermester og oldermand i Københavns 

Bagerlaug. 

KEDELIG STATISTIK

Med kampagnen håber håndværksbagerne 

at kunne få mænd til at tænke mere over 

deres helbred – og det er der brug for. Fak-

tisk er der 47* mænd, som bliver ramt af 

kræft hver dag. Og 22* mænd som dør af 

det hver dag. Risikoen for at en mand dør 

af kræft er endnu større end for kvinder - 

blandt andet fordi mænd ikke går til lægen 

i tide.

”Vi mænd er bare dårlige til at passe på os 

selv – og til at gå til lægen, når der er no-

get, som ikke helt er, som det skal være. Vi 

håber virkelig at være med til at sætte fok-

us på kræft blandt mænd og deres sund-

hed i det hele taget. Og hvis ikke bagerne 

skulle arbejde for sundere boller – hvem 

skulle så?,” smiler Erik Ellitsgaard.

For yderligere information kontakt
Erik Ellitsgaard, tlf. 28 45 08 45

* Kilde: Nordcan

PRESSEMEDDELELSE

Håndværksbagerne arbejder for sundere boller
Den 7. Februar sætter de lokale håndsværksbagere gang i kampagnen HERREBOLLER, 

som har til formål at sætte fokus på mænds sundhed. Med kampagnen har hånd-

værksbagerne valgt at støtte MÆND.MOD.KRÆFT. fra Kræftens Bekæmpelse og håber 

dermed at være med til at gøre en forskel for de danske mænd. 




