
Gilleleje-bager rykker til Hornbæk 

 
Brugsuddeler Bjarne Mikkelsen har lavet en samarbejdsaftale med det familiedrevne Gilleleje-
bageri Thorups Bageri. 

HORNBÆK: Når vi kommer senere hen på måneden vil forområdet i SuperBrugsen gennemgå et kæmpeløft 
med indretning af en helt ny bagerafdeling. Arbejdet med at bygge det nye bageri går i gang i uge 40. 

- Det var Brugsen selv, der henvendte sig. Vi ser det som en spændende mulighed og glæder os til at åbne 
vores nye bageri i Hornbæk. Der kommer en helt ny butik, som skal stå klar til åbningsdatoen fredag den 2. 
oktober, fortæller bager Ole Thorup. 

Det er sønnen Peter Thorup, der står for den daglige drift af bageriet. Driften af bageriet bygger på stolte 
håndværkstraditioner med bagværk bagt helt fra bunden, fortæller bagermesteren. 

Ole Thorup har haft butik i Gilleleje siden 2005, og i 2019 overdrog han til sønnen Peter Thorup. Familien 
driver udover bageriet i Gilleleje også bagerbutik i Superbrugsen i Bidstrup og i supermarkedet Meny i 
Græsted.   

For Peter Thorup handler det da også om at give kunderne: "en unik smagsoplevelse med kvalitetsbrød 
bagt fra bunden". 

Nyt kapitel 

Brugsuddeler Bjarne Mikkelsen glæder sig over det nye samarbejde, som han er stolt over at kunne 
præsentere for kunderne. 

- Vi går et nyt kapitel i møde, her i Hornbæk.  Et partnerskab med Thorup vil betyde, at især sortimentet og 
kvaliteten vil blive styrket. Der vil fremadrettet kunne købes bagværk lavet fra bunden lavet af de bedste 
råvarer, og der vil være et stort udvalg af flødekager. Der vil også være en god kaffe to go, fortæller Bjarne 
Mikkelsen. 

Indvielsen af det nye bageri kommer ikke til at stå alene. Således er der også sat et arbejde i gang med at 
lave en ny blomsterafdeling i butikkens forområde. 

- Vi er så heldige at have dygtige blomsterbindere ansat, og nu sætter vi alt ind på at give dem, og vores 
kunder de helt rigtige rammer, så vi kan udvide sortimentet og binde de flotteste buketter hver dag. 
Pigerne har mange års erfaring inden for blomsterbranchen, og derfor kan vi fremover tilbyde vores kunder 



alt inden for buketter, begravelsesbinderi, bryllup, dekorationen, gavekasser, sammenplantninger med 
mere, fortæller Bjarne Mikkelsen 

 


