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Nyhetslansering oktober 2012

I denna nyhetsbroschyr presenterar vi många intressanta och innovativa nyheter med flera inriktningar och 
användningsområden.

Sammanslagningen mellan Unifine och Dawn inföll i september. Mer om detta går att läsa på sidan 6. Dawn lanserar 
en serie mixer med amerikansk smak, utseende och kvalité. Allt för att kunna göra egna goda bakverk, ”The American 
way”. 

Lakritstrenden fortsätter och vi presenterar ett lakritspulver som kan användas som smaksättare till bl.a. glass och 
desserter. 

Vi lanserar en färskpressad havtornsjuice av 100% ekologiskt odlade bär som är utan tillsatser och konserveringsmedel.

Nytt i sortimentet är syltade bär och frukter av högsta kvalitet. Utmärkta till desserter och för all slags bakning.

Vi presenterar härliga chokladdoppade rullrån, ett perfekt komplement till våra naturella rullrån. 

Det har tillkommit ett flertal nya spännande chokladdekorationer, såsom kakaoböna, solros, pokerchip vit samt ett 
antal andra fantastiska dekorationer.

Dessutom lanseras Brödglans - Unishine. En äggfri brödglans som används vid sprayning av bageriprodukter. 

Sist ut är utsökta mini tryfflar med smak av Kir Royal. 

Kontakta gärna Femtorp-teamet, så svarar vi på frågor och bistår med tips och idéer! 

Ha en härlig desserthöst!
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Havtorn är en art i familjen havtornsväxter. Honplan-
torna producerar orangefärgade bär, som är mjuka och 
saftiga och rika på C-vitamin. Havtorn är förmodligen 
det av alla jordens bär som innehåller flest vitaminer i 
stor mängd.

Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp

601106 Havtornsjuice 100% Ekologisk
Färskpressad havtornsjuice av 100% ekologiskt odlade bär. Lämplig för alla typer av livsmedel som 
ex dryck, fruktblandningar, mjölkdrinkar, glass, dekorationer och som smaksättare. Utan tillsatser och 
konserveringsmedel. Går utmärkt att frysa.

6x330ml 6x330ml

Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp

844055 Lakritspulver
Används som smak till karameller, glass och desserter. Kan även användas i smoothies!
Dosering: Ca 3-5 g /kg – eller till önskad smak.

1x500g 1x500g

Art.nr 601106 Havtornsjuice

4 portioner
5 dl Grädde
½ dl Ljust Muscovado Socker, art 99501
2 Gelatinblad
2 msk Lakritspulver, art 844055 
100 g Morot 

2 dl Demerara Socker, art 99561 
2 dl Vatten 
½ dl Vitt vin 
5 msk Lakritspulver, art 844055

100 g Skalad hel mandel, art 65100
1 dl Vatten 
3 msk Socker
1 msk Salt 

Gör så här:
Blötlägg gelatinet i kallt vatten. 
Koka upp grädden tillsammans med muscova-
dosockret och lakritspulvret. Tag av kastrullen 
från spisen och låt det dra i 10 minuter. Värm 
på grädden igen och lös det blötlagda gelati-
net i grädden, smaka av.  Slå upp i valfri form 
och låt stelna i kyl. 
Koka upp vatten, vitt vin, lakritspulver och 
demerara socker. Skala morötterna och skär 
i valfri form, brässera de mjuka i sockerlagen 
och låt de svalna i lagen. 
Blanda mandeln med socker och salt i en 
braspanna eller liknande och tillsätt vattnet. 
Baka av i ugnen 175ºC och rör runt var 10 
minut. När vattnet ”kokat” bort och mandlarna 
är gyllene så är de klara. 
Servera gärna med god sorbet eller liknande . 

Recept och bild inskickat av Tomas Gustafsson.

Vaniljpudding med lakrits, syltad morot och sockersaltade mandlar

Juice

Smakämnen



Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp Vikt Format

7116001 Krona Mörk
En mörk chokladkrona. Färdig att fylla med goda fyllningar och 
krämer eller att använda som en trendig dekoration.

1x105st 1x105st Ca 6g H45xØ35mm

7177060 Våg
Mörk tunn chokladdekoration i form av en tunn våg med 
sockerkristaller. Placera på tårtor, bakelser och desserter för ett 
modernt utseende.

1x144st 6x144st Ca 2.5g L122xB9xH0.6mm

7177063 Kakaoböna
Chokladdekoration kakaoböna använd som en halv kakaoböna eller 
skapa en komplett kakaoböna genom att sätta ihop två stycken.

1x100st 6x100st Ca 5g L50xB25xH10mm

7177094 Jultomte
Chokladdekoration i form av jultomtens ansikte. Trevlig att använda 
som dekororation till tårtor, bakelser eller andra desserter.

1x105st 6x105st Ca 5g L43xH47mm

7177112 Solros
En vacker solros i vit choklad som är mycket läcker till att dekorera 
desserter och tårtor. Kan även flyta i kall vätska. 

1x72st 6x72st Ca 5g H13xØ36mm

7183040 Pokerchip Vit 
Pokerchip i vit choklad med tryck. Blått tryck $500 respektive rött 
tryck $1000.

1x154st 1x154st Ca 3g Ø39mm

Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp Antal/förp Vikt/st

709258 Tryffel Mini Kir Royal
Handgjord mini tryffel Kir Royal. Innehåller alkohol. Obs! Kartongen säljs per 
kilovikt, därav kan antalet tryfflar variera per kartong.

1x1kg 1x1kg Ca 166st 6-6.5g

Art.nr 7116001 Krona Mörk Art.nr 7177060 Våg Art.nr 7177063 Kakaoböna Art.nr 7177094 Jultomte

Art.nr 7177112 Solros Art.nr 7183040 Pokerchip Vit Art.nr 709258 Tryffel Mini Kir Royal
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Chokladdekorationer

Chokladtryfflar - Praliner



Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp Antal Vikt Format

59069 Rullrån
Rullrån, trevlig att dekorera glass och desserter 
med.

1x320g 6x320g Ca 95st Ca 4g L93xB12mm

59029 Rullrån Chokladdoppad
Rullrån Chokladdoppad, trevlig att dekorera glass 
och desserter med.

1x540g 6x540g Ca 90st Ca 6g L97xB13mm

Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp Format

646230 Fruktkuber Macedonian Kanderade
Macedonian fruktkuber kanderade är idealiska till att garnera bakverk, 
florentiner, muffins, fruktkakor, glass och tårtor. En blandning av kanderad 
apelsin, grön och röd rova.

1x5kg 1x5kg 6x6mm

646223 Apelsinskalskuber Syltade 
Syltade apelsinskalskuber är idealiska till att garnera bakverk, florentiner, 
muffins, fruktkakor, glass och tårtor.

1x5kg 1x5kg 6x6mm

646200 Gröna
646204 Röda

Bigarråer Hackade
Hackade bigarråer är idealiska till att garnera bakverk, florentiner, muffins, 
fruktkakor, glass och tårtor.

1x10kg
1x10kg

1x10kg
1x10kg

646202 Gröna
646206 Röda

Bigarråer Hela 20/22
Hela bigarråer är idealiska till att garnera bakverk, muffins, fruktkakor, glass 
och tårtor. 

1x5kg
1x5kg

1x5kg
1x5kg

Art.nr 59029 Rullrån Chokladdoppad

Art.nr 646202 Bigarråer Hela

Art.nr 646230 Fruktkuber Macedonian

Art.nr 61120 Sötmandel Halv

Art.nr 646223 ApelsinskalskuberArt.nr 59069 Rullrån

Art.nr 646200 Bigarråer Hackade Art.nr 646204 Bigarråer Hackade

Glassrån

Syltade bär - frukter

Mandel
Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp

61120 Sötmandel Halv utan skal
Halv mandel från Californien av högsta kvalitet för desserter och bakning.

1x2.5kg 1x2.5kg
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Unifine är en del av Dawn
Från september 2012 är Unifine en del av Dawn Foods. Den kompletta bagerileverantören!
När Dawn gick samman med Unifine skapades ett ledande bageri- och ingrediensföretag på marknaden. Den nya 
konstellationen erbjuder obegränsad potential för vår personal, oöverträffad expertis för våra kunder samt en mängd 
spännande innovationer. 

Dawn och Unifine: Blir helt enkelt starkare tillsammans!
Sammanslagningen av Dawn och Unifine erbjuder en unik och global styrka samt en möjlighet att växa och utveckla 
verksamheten, människor, produkter och våra innovationer ytterligare. Den kombinerade verksamheten får ett oöverträffat 
sortiment, faciliteter i världsklass, inklusive forskningscentra, spetskompetens med stor potential. Tillsammans kommer vi 
att göra skillnad. 

I mer än 90 år har Dawns engagerade personal, enastående produkter och värdefulla kunder gjort Dawns namn 
synonymt med förträfflighet. Dawn började sin historia i USA och är ett familjeföretag verksamt globalt. Dawn levererar 
ett omfattande sortiment av högkvalitativa blandningar, baser, glasyrer och fyllningar, fryst deg och bake-off samt 
färdigbakade produkter till livsmedelsindustrin världen över. Allt detta har gjort Dawn till den ansedda bagerileverantören 
som den är idag. 

Dawn förser den svenska marknaden med varumärken som SUCREA, FRUIBEL och DAWN via två engagerade 
distributionspartners, Femtorp AB och Nordiska AB Donut. 

www.dawnfoods.com www.femtorp.se

För mer information:



Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp

279001 Cookiemix amerikansk
Baka dina egna goda cookies. Tillsätt endast vatten och smör/margarin. Gör dem stora eller små med valfri 
smaksättning. Baka av och du kommer att älska den ljuvliga doften. 
Blir ca 200 st cookies per säck. 

1x12.5kg 1x12.5kg

279002 Cookiemix Choklad amerikansk
Baka dina egna goda cookies. Tillsätt endast vatten och smör/margarin. Gör dem stora eller små med valfri 
smaksättning. Baka av och du kommer att älska den ljuvliga doften. 
Blir ca 200 st cookies per säck. 

1x12.5kg 1x12.5kg

279006 Muffinsmix amerikansk
Muffinsmix som blandas med vatten och olja. Många smaksättningar går att tillsätta för stor variation.
Blir ca 200 st amerikanska muffins på 120g/st per säck.

1x12.5kg 1x12.5kg

279008 Muffinsmix Choklad amerikansk
Muffinsmix som blandas med vatten och olja. Många smaksättningar går att tillsätta för stor variation.
Blir ca 200 st amerikanska muffins på 120g/st per säck.

1x12.5kg 1x12.5kg

279003 Browniemix amerikansk
Browniemix som blandas med vatten. Baka dina egna mjuka goda och lite kladdiga brownies. Tillsätt choklad 
och/eller nötter för variation. Blir ca 225 st brownies per säck.

1x12.5kg 1x12.5kg
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Mixer
En serie mixer med amerikansk smak, utseende och kvalité.

Bakhjälpmedel
Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp

273577 Brödglans - UniShine
Brödglans - UniShine är en äggfri brödglans som används vid sprayning av bageriprodukter. Ger ett enhetligt 
och klibbfritt resultat. Är utan tillsatser och konserveringsmedel.

1x20kg 1x20kg



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
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