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Äntligen har våren har kommit till Femtorp!

Det ligger en ny spännande säsong framför Femtorp. Inte bara våra befintliga leverantörer har kommit med många 
intressanta nyheter, utan vi presenterar även stolt tre nya samarbeten.

Franska Ravifruit som levererar hög kvalitativa fruktpuréer i ett flertal olika variationer till Femtorp. Mer om detta kan 
du läsa på sidan 3.

Ett annat nytt samarbete som vi stolt gått in i är mellan Femtorp och Boyens Backservice.
Tyska Boyens Backservice presenterar en helt ny teknik inom fettspray, skiljemedel, avvägarolja och spraygelé.
Mer om detta spännande samarbete kan du läsa om på sida 6.

Sist ut som ny leverantör är italienska D’Orsogna Dolciaria. Här finner du fantastiska strösselpärlor med crisp i en 
mängd olika smaker och färger, popping candy som smäller och hoppar i munnen och brownie kuber. Detta blir höjd-
punkten på glassdesserten eller på mjukglassen! 

Tillsammans med Champador uppdaterar vi vårt tartlettesortiment med en mördegstartlette på 10 cm samt en mini 
mördegstartlette med fyra olika former i samma låda. Perfekt till vårens alla buffé!!

Dessutom presenteras en Eclair 13 cm.

Vår största leverantör inom dekorationer, Dobla har i vår lanserat ett flertal nytänkande chokladdekorationer. Vad sägs 
om en blå och en rosa babyfot till doptårtan eller en turitella morot till morotskakan för att nämna några?

Härliga extrakter i smakerna kaffe, kakao, lakrits och vanilj tillkommer från Prova.

Tillsammans med Unifine har vi tagit fram ett glassortiment som är helt rätt i tiden. Vi ser en ökad efterfrågan att 
tillverka sin egen glass i så väl restauranger som bagerier. För att tillgodose marknaden på bästa sätt har vi tagit fram 
enkla och lättanvända produkter i fantastisk kvalitet. För att fresta med några: glassbaser, glassrippel, glasspasta och 
nya toppingar!! Här finns något för alla smaker. 

Dessutom kompletterar vi våra fruktfyllningar med en tropisk fruktfyllning. Mango, ananas, papaya, guava, citron och 
passionsfrukt i en härlig kombination. Våra fond fromager får sällskap av banan, hasselnöt, kvitten och körsbär. Passa 
på att uppdatera era tårtor och bakelser med vårens smaker.

Sist ut i vår är italienska Biscottificio Verona som vi tillsammans med lanserar utsökta nästan farligt beroendeframkal-
lande kex i olika smaker och former. Här får vi utfärda en varning då det nästan är omöjligt att bara äta en!!

Låt oss göra din säsong lika spännande som vår!

Femtorp-teamet står redo att svara på frågor eller bistå med tips och idéer!
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Fruktpuré med 90% fruktinnehåll ,utan färg-, konserveringsmedel eller andra smaktillsatser. Brett användningsområde 
och lång hållbarhet. Av mycket hög kvalité, lämplig till desserter, tårtor, bakverk, glass, konfektyr, ganache och drinkar. 
Förvaras svalt utan direktkontakt med solljus, under 15°C. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp, använd inom 3 dagar. 

  Art.nr Förp. Trp.förp Frukt
Ananas  568590 1x1kg 6x1kg 90%
Aprikos  568010 1x1kg 6x1kg 90%
Banan  568591 1x1kg 6x1kg 90%
Blåbär  568564 1x1kg 6x1kg 90%
Citron  568014 1x1kg 6x1kg 90%
Hallon  568016 1x1kg 6x1kg 90%
Jordgubb  568015 1x1kg 6x1kg 90%
Körsbär  568660 1x1kg 6x1kg 90%
Litchi  568532 1x1kg 6x1kg 90%
Mango  568017 1x1kg 6x1kg 90%
Mandarin  568661 1x1kg 6x1kg 90%
Passionsfrukt  568018 1x1kg 6x1kg 90%
Persika Vit  568019 1x1kg 6x1kg 90%
Päron William  568020 1x1kg 6x1kg 90%
Svarta Vinbär  568013 1x1kg 6x1kg 90%
Äpple Gröna  568593 1x1kg 6x1kg 90%

Ravifruit är ett franskt företag som 1981 började producera puréer i högsta 
kvalitet. Runt om i världen är Ravifruit kända för att endast använda de bästa 
råvarorna för att framställa sina produkter. Vi på Femtorp presenterar stolt 
vårt nya samarbete mellan Ravifruit och Femtorp. 

16 spännande smaker med högt fruktinnehåll, färdiga att använda till alla 
sorters desserter, smakhöjare, drinkar och sorbeter. Endast fantasin sätter 
gränser för av Ravifruits puréer kan användas till.

Litchi Sorbet
Ingredienser

Litchi Puré (Art.nr 568532)
179g socker
67g glukos
33g dextros
3g stabiliseringsmedel
384g vatten

Gör så här:
Väg upp alla ingredienser.
Blanda stabiliseringsmedlet med 1⁄4 av 
sockret. Blanda resterande socker med glukos 
och dextros.

Värm upp vatten till 25 grader.
Vid 30 grader, häll i socker/glukos/dextros 
blandningen.
Vid 45 grader, häll i socker/stabiliseringsme-
del blandningen.
Koka upp.
Ta bort från spisen, sätt över plastfolie och kyl 
ner så fort som möjligt.
Låt stå i minst 1-4 timmar (för bästa resultat 
låt stå i 12 timmar)



Art.nr   Förp. Trp.förp
273804 Glassbas Frukt-sorbet 1x2.5kg 2x2,5kg
273803 Glassbas Mjölk-grädde 1x2.5kg 2x2,5kg
273674 Glassbas Longarone 1x2.5kg 2x2,5kg
273213 Glassbas Pannagel med gräddpulver 1x2.5kg 2x2,5kg

273756 Glasspulver Choklad 1x1kg 4x1kg

273018 Glasspasta Hasselnöt med bitar 1x5kg 1x5kg
273221 Glasspasta Dolce di Latte 1x3.5kg 2x3.5kg
272860 Glasspasta Karamell 1x3.5kg 2x3.5kg
272852 Glasspasta Malaga 1x3.5kg 2x3.5kg
272534 Glasspasta Vanilj 1x3.5kg 2x3.5kg
272853 Glasspasta Valnöt 1x3.5kg 2x3.5kg
272859 Glasspasta Whisky 1x3.5kg 2x3.5kg
272855 Glasspasta Zabajone 1x3.5kg 2x3.5kg
272837 Glasspasta Jordgubb 1x3.5kg 2x3.5kg
272845 Glasspasta Hallon 1x3.5kg 2x3.5kg
272835 Glasspasta Passionsfrukt 1x3.5kg 2x3.5kg
272801 Glasspasta Skogsbär 1x3.5kg 2x3.5kg

273783 Arompulver Uni Yoghi 1x2.5kg 2x2.5kg
271360 Arompulver Citron 1x1kg 4x1kg

271501 Citronsyrelösning 1x1liter 4x1liter

273203 Glassrippel Körsbär 1x5.6kg 4x5.6kg
272088 Glassrippel Croccolata 1x2.8kg 2x2.8kg
272408 Glassrippel Persika-Apelsin 1x2.9kg 3x2.9kg
272822 Glassrippel Mjölkcrisp 1x3.5kg 2x3.5kg
272811 Glassrippel Biscotella 1x3kg 2x3kg
273222 Glassrippel Stracciatella 1x10kg 1x10kg

272324 Glasstopping Mango  1x1kg 6x1kg
273160 Glasstopping Hasselnöt 1x1kg 6x1kg

Art.nr 273804 Art.nr 272534Art.nr 273756

Art.nr 273783

Art.nr 273160

Art.nr 273203 Art.nr 271501

Glassortiment

Utöka ditt sortiment och din lönsamhet med egengjord glass!! Femtorp har tagit fram ett helt nytt innovativt sortiment 
innehållande ingredienser för tillverkning av glass, olika smaker av rippel, topping och strössel av exklusiv karaktär. 
Sedan tidigare har vi ett flertal produkter som passar utmärkt till glasstillverkning så som toppingar i flera smaker, arom-
pastor, dekorationer. Eller varför inte doppa mjukglassen i renaste choklad?
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Turitella Morot
En häftig orange/grön snäckformad dekoration av vit choklad. Utmärkt att 
dekorera morotskakor, cheesecakes, tårtor och bakelser med.
Längd 90-95mm, Ø 9mm.
Art.nr Förp. Trp.förp Vikt
7198190 1x117st 6x117st Ca 3g

Tramontana Marmorerad
En stor modern marmorerad chokladdekoration som går att placera på många 
olika sätt. Höjd 96/106 mm, bredd 41 mm. 
Art.nr Förp. Trp.förp Vikt
7171271 1x105st 6x105st Ca 4g

Diablo Platta
En chokladdekoration i form av en marmorerad fyrkant. Placera på bakelser 
eller tårtor för ett härligt och modernt utseende. 32x32 mm. 
Art.nr Förp. Trp.förp Vikt
7173231 1x465st 6x465st Ca 2.3g

Babyfötter 
Chokladdekoration i form av babyfötter, som är trevliga att dekorera desserter, 
bakverk och doptårtor. Längd 50 mm, bredd 33/15 mm.
Art.nr Förp. Trp.förp Vikt Färg
7198220 1x220st 6x220st Ca 3g Rosa
7198221 1x220st 6x220st Ca 3g Blå

Crisp
Härliga strösselpärlor med crisp ger din dessert eller glass det lilla extra.
Crisp Silver mix 3-6 mm Ø
Art.nr Förp. Trp.förp
102675 1x340g 4x340g

Crisp Jordgubb 3-6 mm Ø
Art.nr Förp. Trp.förp
102784 1x455g 4x455g

Crisp Apelsin 3-6 mm Ø
Art.nr Förp. Trp.förp
102285 1x455g 4x455g

Crisp Mörk Choklad micro 2-4 mm Ø
Art.nr Förp. Trp.förp
102791 1x455g 4x455g

Crisp Vit Choklad micro 2-4 mm Ø
Art.nr Förp. Trp.förp
102792 1x455g 4x455g

Popping Candy Mjölk-Vit Choklad 1-6mm
Ger en garanterad explosiv upplevelse i din mun. Dekorera 
din dessert eller glass för det lilla extra. 
Art.nr Förp. Trp.förp
101809 1x700g 4x700g

Brownies kuber 5 mm
Ger din dessert eller glass det lilla extra. 
Art.nr Förp. Trp.förp
101994 1x550g 4x550g

Art.nr 101994Art.nr 101809
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Boyens – skiljemedelsexpert

Femtorp har inlett ett spännande samarbete med tyska Boyens Backservice som är experter på ve-
getabiliska skiljemedel. Boyens har 35 års erfarenhet och arbetar mot ca. 40 länder. Femtorp är stolta 
att Boyens valt Femtorp och all kunskap kommer våra kunder till nytta. Femtorp anser att det finns 

mycket att göra för området i Sverige och detta hjälper till produkt- och arbetsmiljö.

Skiljemedel är till för att livsmedelsprodukter t.ex. ska lossna från sina formar och plåtar. Rätt vegetabiliska skiljemedel/system ser till att ni får 
minsta möjliga sot och kol på era produkter. Det blir lättare att hålla rent era plåtar och formar. Ett tecken på att ni använder fel skiljemedel 
är när ni har kol på plåtar och i formarna eller inte får loss era produkter. Rätt skiljemedel behövs aldrig överdoseras för att skilja en produkt. 
Många tror att det bara är till att använda vanlig matolja men detta är fel väg att gå om ni vill optimera:

• Skiljekraften

• Rengöringen

• Arbetsmiljön

Vi har nu många skiljemedelsprodukter som skiljer ”era produkter” inom restaurang, bageri, konditori, storkök, charkuteri.

Formspray
Skiljemedel för bakformar och plåtar. För bageri- 
och andra livmedelsprodukter som är svåra att 
få loss från formar eller plåtar. Skaka flaskan före 
användning. Sprayavstånd ca 20-30 cm. Applicera 
ett tunt och jämt lager i bakformen/plåten för att 
undvika att produkten fastnar. Använd mer vid 
sockerrika produkter.
Art.nr Förp. Trp.förp
44492 1x600ml 6x600ml

Skiljemedel PCO 1 
Ett universalt vegetabiliskt skiljemedel med hög 
skiljekraft. För bageri- och andra livsmedelspro-
dukter som är svåra att få loss från formar eller 
plåtar. Utmärkt för användning i spraysystem. 
Sparsam förbrukning. Användningstemperatur: 
minst 20ºC. 
Keg-Airless- Spraysystem är mycket ekonomisk 
och enkel att använda. 
Art.nr Förp. Trp.förp
44978 1x10liter 1x10liter
44988 1x30liter 1x30liter KEG

Avvägarolja Schneideöl 
En universal vegetabilisk olja utmärkt som smörj- 
och skärolja. Schneideöl en hartsfri olja, bildar ett 
tunt skikt på metallytor och förhindrar deg eller 
bröd från att fastna. Utmärkt för användning i 
spraysystem. Sparsam förbrukning. 
Art.nr Förp. Trp.förp
441077 1x10liter 1x10liter
441082 1x30liter 1x30liter KEG

Skiljemedel TR olja 200 
Hög kvalitativt 100% vegetabiliskt skiljemedel för 
bageri och konditoriprodukter. Skiljemedel TR olja 
200 har hög skiljekraft, vilket ger låg dosering på 
era formar och plåtar. Särskilt bra för produkter 
som innehåller höga halter av socker och protein. 
Utmärkt för användning i spraysystem. 
Art.nr Förp. Trp.förp
441056 1x10liter 1x10liter

Spraygelé Neutral BIB 
Frysstabil 100% färdig gelé att använda på tårtor 
och bakelser. Spraygelén förlänger hållbarheten 
och din produkt får ett elegant utseende. Maskin-
temperatur min. 80-90⁰C. 
Art.nr Förp. Trp.förp
441147 1x12kg 1x12kg
443429 1x5kg 1x5kg



Mördegstartelette Mini 4 sorter
Mördegstartelette Mini i fyra blandade sorter. Perfekta till drinktilltugg, aptitretare, 
buffé eller som tillbehör. 
Rund: 4,3g, höjd:10 mm, 41 Ø. 
Rektangel: 3,5g, längd: 46 mm, bredd: 25 mm, höjd: 9 mm. 
Oval: 3,6g: längd: 47 mm, bredd: 30 mm, höjd: 9 mm. 
Båtformad: 4g, längd: 58 mm, bredd: 30 mm, höjd 9,5 mm. 
Art nr. Förp. Trp.förp Smak
681502 1x120st 4x120st Söt

Mördegstartelette 
Portionsstorlek av denna härliga mördegstarelette med raka kanter. Fyll med frukt, 
bär, sylt, grädde, mousse eller glass. Går också alldeles utmärkt att baka av.
Art nr. Förp. Trp.förp Smak Ø H
681505 1x72st 1x72st Söt 10cm 2cm

Éclair 
Éclair är ett krispigt bakverk med gyllene färg. 
Art nr. Förp. Trp.förp Smak L B H
687160 1x140st 1x140st Neutral 13cm 3.5cm 2.5cm

Sfogliatine Glassate Kex
Glaserade smördegskex med aprikosglasyr goda att äta precis som de är. Går alldeles 
utmärkt att servera till desserter, bakverk och glass.
Art.nr Förp. Trp.förp
11110 18x200g 18x200g

Amaretti Kex 
Amaretti kex utmärkt att servera till desserter, bakverk och glass.
Art.nr Förp. Trp.förp
11112 20x200g 20x200g

Sfogliatine Zuccherate Kex
Smördegskex goda att äta precis som de är. Går alldeles utmärkt att servera till dess-
erter, bakverk och glass.
Art.nr Förp. Trp.förp
11111 18x200g 18x200g

Savoiardi Kex
Klassiska italienska savoiardi kex för Tiramisu. Savoiardi kex går också alldeles utmärkt 
att servera till desserter, bakverk och glass.
Art.nr Förp. Trp.förp
11113 20x200g 20x200g
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Extrakter
Kraftiga extrakt i flytande form, använd som smaksättare i alla varma och kalla desserter, 
bakverk, glass, konfektyr, förrätter och huvudrätter. 
 Art.nr Förp. Trp.förp Dosering
Vaniljextrakt 25025 1x250ml 6x250ml Ca. 40 g / kg– eller till önskad smak
Lakritsextrakt 25325 1x250ml 6x250ml Ca. 30 g / kg – eller till önskad smak.
Kakaoextrakt 25725 1x250ml 6x250ml Ca. 20 g / kg – eller till önskad smak.
Kaffeextrakt 25925 1x250ml 6x250ml Ca. 20 g / kg – eller till önskad smak.

Tropisk Frukt Classic 64% 
Bak-och frysstabil tropisk fruktfyllning av högsta kvalitet. Ananas, mango, papaya, guava, 
citron och passionsfrukt i en härlig kombination. Utmärkt till desserter, bakelser, tårtor och 
bakverk.
Art.nr Förp. Trp.förp Frukt
272310 1x2.7kg 3x2.7kg 64%

Arom Apelsin
Bak- och frysstabil arom för bakverk, desserter, konfektyr och glass. Flaskorna har en 
antidropp funktion som gör det smidigt att använda i det dagliga arbetet.
Rekommenderad dosering: 3-5g/kg. 
Art.nr Förp. Trp.förp
271317 1x1kg 4x1kg

Fromage-Fond
Fromage-Fond avsedd till att vända i lättvispad grädde. Lämplig till franska tårtor, bakel-
ser, desserter och bakverk. Går även utmärkt att frysa. 
 Art.nr Förp. Trp.förp
Körsbär 273032 1x5kg 1x5kg
Hasselnöt 272514 1x5kg 1x5kg
Kvitten 272524 1x2,5 1x2,5
Banan 273028 1x5kg 1x5kg

Grundrecept: Blanda 200-250g Fromage med 200ml vatten (ca 20°C). Vänd gradvis i 
1000g vispad osötad grädde. Använd omgående. För att fördröja stabiliseringen använ-
des ljummet vatten.


