
Femtorp AB • Travbanegatan 3 • SE-213 77 Malmö • Sweden
Tel +46(0)40 94 90 00 Fax +46(0)40-21 60 95 • E-mail: info@femtorp.se • www.femtorp.se

Art.nr. Produktnamn Förp. Trp.förp

25034 Vaniljextrakt 200 med frön
Ett kraftigt vaniljextrakt med frön i flytande form med äkta vanilj från 
Madagas kar, använd som smaksättare i alla varma och kalla desserter,  
bakverk, glass, konfektyr, förrätter och huvudrätter. Skaka väl före  
använd ning.

1x250 ml 6x250 ml

25035 Vaniljextrakt 200 med frön
Ett kraftigt vaniljextrakt med frön i flytande form med äkta vanilj från 
Madagas kar, använd som smaksättare i alla varma och kalla desserter,  
bakverk, glass, konfektyr, förrätter och huvudrätter. Skaka väl före  
an vänd ning.

1x1 l 6x1 l

25020 Vaniljextrakt tahitensis
Ett kraftigt vaniljextrakt i flytande form med Tahitensis vanilj, använd  
som smaksättare i alla varma och kalla desserter, bakverk, glass, konfektyr, 
förrätter och huvudrätter.

1x250 ml 6x250 ml

25021 Vaniljextrakt tahitensis
Ett kraftigt vaniljextrakt i flytande form med Tahitensis vanilj, använd  
som smaksättare i alla varma och kalla desserter, bakverk, glass, konfektyr,  
förrätter och huvudrätter.

1x500 ml 6x500 ml

Höstens lansering innehåller många spännande  
och intressanta nyheter med säljstart 1/9.

Vi utökar vårt sortiment ytterligare och kan nu erbjuda  
ett brett utbud av vaniljprodukter och extrakter.

Nytt i sortimentet är två fina chokladdekorationer med  
halloweentema, en mjölkchokladklubba med jultema  

samt ett nytt strössel, pailette, för all typ av dekorering.
Vi lanserar en fräsch och krämig ”limited edition” mousse  

med smak av lime och lakrits samt en söt lakritsstång.

Läs mer om produkterna på www.femtorp.se.  
Kontakta gärna din lokala säljare eller kontoret  

så bistår vi med tips och idéer.

NYHETER 
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25554 arom Vanilj 554
Vaniljarom i flytande form. Skaka väl före användning! 

1x1 l 6x1 l

25014 Vaniljstång BourBon madagaskar
Vaniljstång Bourbon från Madagaskar av högsta kvalitet, längd 14–16 cm. 

1x5 st 12x5 st

25015 Vaniljstång tahiti
Vaniljstång från Tahiti av högsta kvalitet, längd 20 cm. 

1x5 st 12x5 st

25055 Vaniljsocker med Vaniljextrakt
Naturlig produkt gjord med de finaste vaniljbönorna från Madagaskar.  
För bakverk, vaniljsås, glass, grädde etc.

1x250 g 6x250 g

25056 Vaniljsocker med Vaniljextrakt
Naturlig produkt gjord med de finaste vaniljbönorna från Madagaskar.  
För bakverk, vaniljsås, glass, grädde etc.

1x1 kg 6x1 kg

25261 VaniljpulVer
Vaniljpulver som endast består av malda vaniljstänger.

1x200 g 4x200 g

25271 Vanilj ”caViar”
Vanilj ”caviar” är frön från vaniljstänger som torkats och malts, vilket ger  
en smakrik och helt naturlig produkt. Använd som smaksättare i alla varma 
och kalla desserter, bakverk, glass, konfektyr, förrätter och huvudrätter. 

1x35 g 10x35 g

25970 kaffeextrakt
Ett kraftigt kaffeextrakt i flytande form, använd som smaksättare i alla 
varma och kalla desserter, bakverk, glass, konfektyr, förrätter och huvud
rätter. Skaka väl före användning. 

1x1 l 6x1 l

7171212 spindelnät
Chokladdekoration av mörk choklad i form av ett spindelnät. Trevlig att 
dekorera desserter, bakverk och tårtor med. 50 mm Ø. Vikt ca 2,8 g st. 

1x110 st 6x110 st

7173412 pumpa orange
Halloweenpumpa trevlig att dekorera desserter, bakverk och tårtor med. 
Längd ca 29 mm, höjd 26 mm. Vikt ca 1,8 g st.

1x290 st 6x290 st

146844 paraply jul
Mjölkchokladklubba i form av ett paraply inslagen i papper med jultema. 
30x35g per display. Ej för barn under 3 år.

1x30 st 4x30 st

70381 Vit pailette
Vit paillete eller strössel för dekoration av desserter, bakverk, tårtor,  
praliner och tryfflar. 

1x1 kg 10x1 kg

48400 lime lakrits mousse
En krämig mousse med syrlig smak av lime och lakrits. En riktig smak
upplevelse. Mousse Lime Lakrits ges just nu ut i begränsad mängd  
”limited edition”. En påse ger ca 38–43 dl färdigmousse.

1x500 g 8x500 g

88088 lakritsstång gatos xxl söt
Söt lakritsstång Gatos XXL inslagna, längd 100 mm, Ø 10 mm. Vikt 11 g st.

1x40 st 12x40 st


