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Femtorp förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter 
från de främsta tillverkarna.

Verksamheten består av import och försäljning till restauranger, hotell, 
konferensanläggningar, bagerier, konditorier, storhushåll, industri och 
butiker med mera. 

I samarbete med Lubeca har vi tagit fram ett innovativt och hög kvali
tativt sortiment av bland annat marsipan, mandlar, nötter och nougat.

Lubeca är en ledande tillverkare av marsipan, nougat, choklad samt 
hassel nöts och mandelprodukter. Företaget grundades 1904 och 
levererar produkter till kunder i 60 olika länder. Deras traditionella 
och unika metoder för att producera den världsberömda Lübecker 
Marsipan® används än idag. Mandlarna körs i stora valsar innan massan 
rostas. Rostningsprocessen sker i kopparpannor och det tillsammans 
med de höga kraven på råvarorna, är hemligheten bakom den höga 
kvaliteten. Lubeca ägs av en välgörenhetsorganisation som stödjer 
sociala projekt runt om Lübeck.

Kontakta gärna våra säljare för inspiration, tips och idéer.

Femtorps säljorganisation
Försäljningschef Tomas Hallgren 070594 90 10 tomas.hallgren@femtorp.se
Säljare Södra Sverige Anna Larsdotter Tell 070594 90 25 anna.larsdotter.tell@femtorp.se
Säljare Västra Sverige Joacim von Wowern 070694 90 95 joacim.wowern@femtorp.se
Säljare Östra Sverige Anne Bergman 070594 01 40 anne.bergman@femtorp.se
Säljare Mellan/Norra Sverige Jimmy Baunsgaard 070594 91 30 jimmy.baunsgaard@femtorp.se

FEMTORP – Din söta leverantör

Håll dig uppdaterad –  
Följ oss på Facebook

Våra produkter hittar du på

www.femtorp.se

Vi finns alltid här för dig, Femtorp är Din söta Leverantör!

Det var i en tid av förändringar och utmaningar med en värld i rörelse 
som marsipanen, en söt delikatess från Orienten, nådde västvärlden. 

Flera år senare  fick marsipanen den äran den förtjänade, i staden 
Lübeck. Hur marsipanen blev så berömd förblir ett mysterium.  
Det kunde ha varit omkring 1407, då svält utbröt i Lübeck. Det fanns 
väldigt lite vete och därför var bröd en bristvara. Senaten uppmanade 
alla Lübecks bagare att baka bröd av mandel, socker och vatten.  
Nöden skapade en delikatess och en passion, marsipanen. 

Apotekare, munkar, doktorer och nunnor värdesatte marsipanens 
helande kraft. Den stärkte hjärtat, byggde upp muskler och förbättrade 
välbefinnandet. Åtminstone hävdade den medicinska världen det.

Marsipanen är och förblir en sann helande kraft, en känsla av passion. 
Marsipan, en dyr lyx? Så var det i början, tills sockerbetan upptäcktes 
på 1800talet. Den visade sig vara ett genombrott för marsipanen 
och Lübeck. Marsipanen blev plötsligt överkomlig i pris. Närliggande 
sockerbetsplantager och det geografiska läget som en hamnstad,  

gjorde Lübeck till Tysklands marsipanstad. Detta faktum kvarstår än 
idag. Lübecker Marsipan® är en skyddad geografisk beteckning (PGI) 
från EU. Kvalitetskraven på Lübecker Marsipan® är högre satta än 
konventionell marsipan och är reglerad av RAL Tyska institutet för 
kvalitetsförsäkran och klassificering. Lubeca är stolta över att företaget 
är beläget i Stockelsdorf/Lübeck, marsipanens centrum.

Marsipan – en räddare i nöden
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Marsipan

* Lübecker Marzipan är en skyddad geografisk beteckning från EU. Bakverk, kakor och konfektyr m.m. tillverkade av produkterna kan deklareras på förpackningens baksida som t.ex. ”Gjord av Lübecker Marzipan PGI”.  

Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp Mandel Socker

87009604 Mandelråmassa MO Medelhavsmandel*
Mandelråmassa gjord på aromatisk Valencia medelhavsmandel.

1x200g 15x200g 52% 35%

87042007 Mandelråmassa MO Medelhavsmandel Ekologisk A*
Mandelråmassa gjord på aromatisk ekologisk medelhavsmandel och rörsocker.

1x1kg 5x1kg 52% 35%

87014015 Mandelråmassa MO Medelhavsmandel*
Mandelråmassa gjord på aromatisk medelhavsmandel.

1x12.5kg 1x12.5kg 52% 35%

87031007 Mandelråmassa MO CAL A*
Mandelråmassa gjord på mandel från Kalifornien.

1x1kg 5x1kg 52% 35%

87031015 Mandelråmassa MO CAL A*
Mandelråmassa gjord på mandel från Kalifornien.

1x12.5kg 1x12.5kg 52% 35%

87057015 Mandelråmassa MI CAL A*
Mandelråmassa gjord på mandel från Kalifornien, med en låg tillsats av bittermandel.

1x12.5kg 1x12.5kg 52% 35%

87100015 Marsipan Lubeca Premium LMDG*
Marsipan gjord på aromatisk medelhavsmandel.

1x12.5kg 1x12.5kg 45% 46%

87122015 Marsipan MI 7:3 CAL*
Marsipan gjord på mandel från Kalifornien. 

1x12.5kg 1x12.5kg  37% 54.5%

Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp Mandel Socker

87118007 Figurmarsipan Medelhavsmandel
Figurmarsipan gjord på aromatisk medelhavsmandel.

1x1kg 5x1kg 35% 57%

87118015 Figurmarsipan Medelhavsmandel
Figurmarsipan gjord på aromatisk medelhavsmandel.

1x12.5kg 1x12.5kg 35% 57%

87083007 Pistagemarsipan A
Marsipan gjord på aromatisk medelhavsmandel och pistagekärnor. Har en härlig konsistens med 
mjuk grön färg och fin smak.

1x1kg 5x1kg 43% 35%

87200015 Persipan
Persipan är tillverkad av aprikoskärnor av högsta kvalitet.  Passar utmärkt för all form av bakning.

1x12.5kg 1x12.5kg 35%

MO MM = Mandelråmassa gjord på aromatisk medelhavsmandel. 52% mandel / 35% socker
MO CAL= Mandelråmassa gjord på mandel från Kalifornien. 52% mandel / 35% socker
MI CAL = Mandelråmassa gjord på mandel från Kalifornien med låg tillsats av bittermandel. 52% mandel / 35% socker
MO MM Ekologisk = Mandelråmassa gjord på aromatisk ekologisk medelhavsmandel och rörsocker. 52% mandel / 35% socker
LMDG = Marsipan gjord på aromatisk medelhavsmandel som har ca 4–9% mindre socker än traditionell mandelmassa 50/50. 45% mandel / 46% socker 
MI 7:3 CAL= Marsipan gjord på mandel från Kalifornien. 37% mandel / 54.5% socker
Figurmarsipan Medelhavsmandel = Figurmarsipan gjord på aromatisk medelhavsmandel. 35% mandel / 57% socker

nyhet

nyhet

nyhet
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Jästdeg
850 g vetemjöl
50 g jäst
100 g socker
500 g mjölk 3,5%
90 g smör
7 g salt
vanilj, citron

Mandelfyllning
300 g Mandelråmassa MO CAL A  
 (art.nr 87031015)
300 g smör
300 g florsocker

Övrigt 
hyvlad mandel och råsocker

Mandelkaka – (1 bleck/ram 60x40 cm)

Tillagning
Låt mjölk, socker och jäst blötläggas i kittel i ca 10 minuter.  
Tillsätt övriga ingredienser och knåda till en mjuk deg  
(degkrok: 2 minuter på låg hastighet och 10 minuter på hög  
hastighet, degtemperatur: ca 22–24°C.) 
Låt degen vila i ca 45 minuter i rumstemperatur, blanda igen och  
låt degen jäsa i ytterligare 15 minuter.
Kavla ut degen till bleckets/ramens storlek 60x40 cm och låt  
degen jäsa i ytterligare 1 timme (30–35°C i 70% luftfuktighet)
Blanda mandelråmassa, smör och florsocker till en slät massa.  
Pensla den jästa degen med mjölk, spritsa i fyllningen på måfå  
och täck med hyvlad mandel och rörsocker.

Baktemperatur – Ca 200°C i ca 25 minuter.

Semlefyllning
Ingredienser
2000 g Marsipan MI 7:3 CAL (art.nr 87122015)
2000 g florsocker
200–400 g mjölk 3%
30-60 g Vaniljsocker 100% Ekologiskt (art.nr 25009)

Tillagning
Blanda marsipan, florsocker och vaniljsocker först. 
Tillsätt mjölk lite i taget till önskad konsistens.

Thebröd
Ingredienser
1000 g Marsipan Lubeca Premium LMDG (art.nr 87100015)
100–110 g äggvita
500 g socker

Tillagning
Blanda marsipanen med socker. Tillsätt äggvitan lite i taget till en slät massa. 

Spritsa upp i önskade former med stjärntyll. Dekorera med helnöt eller 
rombigarrå.

Baktemperatur – 190°C i ca 15minuter tills thebröden är gyllenbruna.

Tips! Marsipanen går att färga för fler variationer.

Marsipancigarrer
Ingredienser
2000 g Mandelråmassa MO CAL A (art.nr 87031015)
350 g russin
90 g Cognac
40 g vatten

Tillagning
Blötlägg russinen med cognac och vattnet. För att få mer smak,  
låt blandningen vila en stund. Blanda ihop russinen med mandel - 
råmassan. Väg upp till 50 g bitar och rulla ut till cigarrform.  
Låt stå svalt över natten. Heldoppa cigarrerna i Mörk Non Temp.  
Dekorera med vit, ljus eller mörk choklad. Spritsa tunna streck  
på cigarren. 

Tips! Du kan byta ut russinen mot t.ex. nougat eller strimlad mandel. 
Om du väljer att ha i nougat ska den skäras i  små kuber och kylas.  
Blanda därefter ihop den med mandel råmassan.
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Mördeg
300 g socker
450 g smör
150 g Mandelråmassa MO CAL A 
 (art.nr 87031015)
120 g ägg
750 g vetemjöl

Mandellager
2400 g Mandelråmassa MO CAL A 
 (art.nr 87031015)

Mandeltäcke 
400 g hyvlad mandel  
 (art.nr 87415015)
200 g äggvita
150 g florsocker

Övrigt
400 g aprikossylt för pensling

Mandelrutor – (2 bleck/ram 60x40 cm)

Tillagning
Gör en smidig mördeg av socker, smör, mandel-
råmassa, ägg, vetemjöl och ställ mördegen kallt.

Täck två bleck/formar (60x40 cm) med mördeg,  
2 mm tjocklek. Förbaka mördegen och pensla 
med aprikossylt medan den fort farande är varm.  
Kavla ut mandelråmassan till ca 3 mm tjocklek  
och täck mördegen.

Blanda den hyvlade mandeln med äggvita och 
florsocker. Lägg mandeltäcket ovanpå mandel-
lagret, jämna ut och baka av.

Baktemperatur 
Över/undervärme ca 200°C i ca 20 minuter.
Skär den svalna kakan i 4x4 cm rutor.

Tips! Du kan doppa rutorna i Mörk Non Temp 
(art.nr 85105).

Biskvier – (ca 100 st 5 cm Ø)

Biskvibotten
1000 g Mandelråmassa MO CAL A (art.nr 87031015)
500 g socker
200 g äggvita

Tillagning
Blanda mandelråmassa med socker och äggvita till en jämn smet. 
Spritsa ut smeten med en liten slät tyll till runda cirklar ca 5 cm 
Ø och 1 cm höga.

Baktemperatur 
Över/undervärme 200°C i ca 15 minuter
Varmluftsugn 180°C i ca 10 minuter

Tryffelmassa
600 g mörk choklad (t.ex. art.nr 70118)
600 g grädde 32%

Tillagning
Värm upp grädden, tillsätt chokladen och låt den smälta. Rör och 
låt svalna i rumstemperatur. Gör tryffelmassan dagen innan.

Bred tryffelmassan toppigt på kakornas undersida. Doppa därefter 
biskviernas ovansida i mörk choklad och dekorera efter önskemål. 
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Mandel
Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp

87410007 Sötmandel Hel utan skal
Extra stor skalad hel sötmandel från Kalifornien av högsta kvalitet.  

1x1kg 5x1kg

87930007 Sötmandel Hel med skal Deco
Oskalad hel sötmandel från Kalifornien, storlek 18/20, med speciellt utvalda mandlar för t.ex. dekorering.

1x1kg 5x1kg

87926015 Sötmandel Hel med skal 
Oskalad hel sötmandel från Kalifornien.

1x12.5kg 1x12.5kg

87414007 Sötmandel Strimlad utan skal
Skalad strimlad sötmandel från Kalifornien av högsta kvalitet. För bakning och dekorering.

1x1kg 5x1kg

87414015 Sötmandel Strimlad utan skal
Skalad strimlad sötmandel från Kalifornien av högsta kvalitet. För bakning och dekorering.

1x12.5kg 1x12.5kg

87444015 Sötmandel Strimlad utan skal Rostad
Skalad och rostad strimlad sötmandel från Kalifornien av högsta kvalitet. För bakning och dekorering.

1x12.5kg 1x12.5kg

87415015 Sötmandel Hyvlad utan skal extra tunn
Skalad hyvlad sötmandel, extra tunna 0,45 mm, från Kalifornien av högsta kvalitet.

1x12.5kg 1x12.5kg

87404015 Sötmandel Hyvlad utan skal 0,6 mm M
Skalad hyvlad sötmandel 0,6 mm, från Kalifornien.

1x12.5kg 1x12.5kg

Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp

87425015 Mandelmjöl fint
Finmalt mandelmjöl gjort på skalade sötmandlar från Kalifornien av högsta kvalitet. Använd till bakning av macarons,  
bakverk, matbröd, tårtbottnar, maränger, kakor etc.

1x12.5kg 1x12.5kg

87940007 Pistagemandel utan skal
Mörkgröna pistagekärnor från Iran. Använd till desserter, dekorationer, müsli, kakor, bröd, muffins etc

1x1kg 1x1kg
nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet
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Vissa är bittra och andra är söta. Mandlar är lika mångsidiga som sättet på vilket 
de behandlas. Faktum är att mandeln härstammar från rosfamiljen, latin Rosaceae. 
Mandelträden växer till en höjd på upp till sex meter och blommar från slutet av januari 
till slutet av februari, beroende på region, med vita till ljusrosa blommor. Mandlar skördas 
mellan augusti och oktober. De huvudsakliga områdena för odling är Kalifornien / USA, 
Australien och Medelhavsområdet, främst Spanien och Italien.

Mandelkärnor innehåller mycket fett och är näringsrika. Den pro centuella andelen av 
mandelolja är mellan 50% och 57%. Mandlar är mycket hälsosamma på grund av deras 
fettsyra, som består av 80% oljesyra, 15% linolsyra och 5% palmitinsyra. Dessutom 
innehåller mandlar 19% protein, 16% kolhydrater och många mineraler, framför allt kalium 
och vitaminer B1 och B2. Andelen vatten är cirka 4% till 7%.

Mandlar från Medelhavsområdet är mer aromatiska än de från Kalifornien. Anledningen 
till detta är hur de odlas. Medelhavsmandlar tenderar att växa mer naturligt. Klimatet och 
de geografiska förhållandena i medelhavsområdena ger också en mer intensiv arom.  
Spanska mandlar har tjockare skal än kaliforniska mandlar.

Mandlar – en växt som odlats under de senaste 2000 åren

BILD
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Hasselnötter (Corylus avellana) är en indehiscent frukt, vilket innebär att den 
inte öppnas när den är mogen. Den växer främst på buskar som odlas särskilt 
i Medelhavsområdet. Den främsta plantageregionen är Turkiet. Länder som 
Azerbajdzjan, Georgien och Oregon / USA blir allt viktigare hasselnötskällor.

Beroende på regionen, varar skörden från juli till oktober. Bra hassel nötkärnor 
ska vara stora, fasta och vita, med en mild, något söt smak. Hasselnötskärnor är 
mycket näringsrika. De innehåller mer än 60% av högkvalitativ hasselnötsolja 
och 14% protein. Vattenhalten är mellan 4% och 7%. Hasselnötsolja är särskilt 
värdefull för vår kost på grund av sin höga andel av enkelomättade fettsyror. 
Vidare är hasselnötskärnor rika på vitamin E, B1, B2 och mineralerna kalcium, 
fosfor, magnesium och järn.

HasselnötterNötter
Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp

87460007 Hasselnötskärnor Hela utan skal
Skalade hasselnötskärnor från Turkiet och Svartahavsområdet av högsta kvalitet.

1x1kg 5x1kg

87477015 Hasselnötskärnor Fint Hackade Rostade
Rostade fint hackade hasselnötskärnor från Turkiet och Svartahavsområdet av högsta kvalitet. Passar perfekt i kakor och efterrätter.

1x12.5kg 1x12.5kg

87478015 Hasselnötskärnor Medium Hackade Rostade
Rostade medium hackade hasselnötskärnor från Turkiet och Svartahavsområdet av högsta kvalitet. Passar perfekt i kakor och 
efterrätter.

1x12.5kg 1x12.5kg

87482015 Hasselnötsmjöl
Hasselnötsmjöl på rostade hasselnötter från Turkiet och Svartahavsområdet av högsta kvalitet. Passar perfekt i kakor och efterrätter.

1x12.5kg 1x12.5kg

87793053 Hasselnötskrokant 40%
Hasselnötskrokant med tydlig smak av rostade och karamelliserade hasselnötter. Perfekt att garnera tårtor och bakelser med.

1x3kg 1x3kg

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet
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Lubeca är en ledande tillverkare av nougat. Hemligheten bakom den unika smakupplevelsen är färskrostningen av hassel
nötter och mandlar samt den speciella raffineringen som sker på plats.

Nougat tårtglaze
600 g mjölk
600 g grädde
1000 g Nougat Mörk (t.ex. art.nr 87285004)
1000 g Mörk Non Temp (art.nr 85105)

Tillagning
Koka upp grädde och mjölk. Rör ner nougaten och non tempen  
och koka upp igen till 40–48°C. 

Nougat till doppning
1000 g Nougat Mörk (t.ex. art.nr 87285004)
400–550 g Kakaosmör (art.nr 70703 eller 50709)

Tillagning
Smält kakaosmöret och blanda ner nougaten.  
Massan ska vara 37–42°C  innan doppning.

Tips! Det går även att använda kokosfett.

Nougatkräm
1000 g grädde
620 g Nougat Mörk (t.ex. art.nr 87285004)

Tillagning
Koka upp grädden och rör ner nougaten.  
Kyl till dagen efter.  
Vispa upp till fast konsistens.

Nougat
Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp

87287004 Nougat i skikt
Mörk och ljus nougat i skikt av högsta kvalitet. Gjord på färskrostade hasselnötter.

1x2.5kg 1x2.5kg

87286004 Nougat Mörk med Hela Hasselnötter
Mörk nougat med hela hasselnötter av högsta kvalitet, starkt rostad. Gjord på färskrostade hasselnötter.

1x2.5kg 1x2.5kg

87331004 Nougat Mörk Ekologisk
Mörk nougat av högsta kvalitet. Gjord på färskrostade ekologiska hasselnötter, rörsocker och choklad couverture.

1x2.5kg 1x2.5kg

87285004 Nougat Mörk
Mörk hasselnötsnougat av högsta kvalitet, starkt rostad. Lätt att skära i fina bitar. Gjord på färskrostade hasselnötter.

1x2.5kg 1x2.5kg

87280010 Nougat Mörk
Mörk hasselnötsnougat av högsta kvalitet, starkt rostad. Gjord på färskrostade hasselnötter.

1x6.25kg 1x6.25kg

87280015 Nougat Mörk
Mörk hasselnötsnougat av högsta kvalitet, starkt rostad. Gjord på färskrostade hasselnötter.

1x12.5kg 1x12.5kg

87281015 Nougat Ljus
Ljus hasselnötsnougat av högsta kvalitet, lätt rostad. Gjord på färskrostade hasselnötter.

1x12.5kg 1x12.5kg

87283007 Nougatdrops
Bakstabila nougatdrops gjorda på rostade hasselnötter och choklad. Smälter inte vid gräddning och är mycket bra  
till bakning, fyllningar, dekorationer och glasstillverkning.  Ca 3500 st/kg. 

1x2.5kg 2x2.5kg

87265060 Mandelpasta 100%
Mandelpasta gjord på rostad mandel från Kalifornien av högsta kvalitet.

1x10kg 1x10kg

Art.nr Produktnamn Förp. Trp.förp

87273056 Hasselnötspraliné Starkt Rostad
Mörk hasselnötspraliné gjord på färskrostade hasselnötskärnor, starkt rostade med en intensiv smak. För smaksättning av 
grädde, fyllningar och glass.

1x6kg 1x6kg

87360060 Hasselnötspasta HM - MB
Hasselnötspasta gjord på färskrostade hasselnötter, medium rostade, utan tillsatt socker. För smaksättning av grädde, 
fyllningar och glass.

1x10kg 1x10kg

nyhet

nyhet

nyhet
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