
JILK 
Aromatic Cake Gel



JILK - EN HÖGPRESTERANDE CAKE GEL
Enastående vispkraft

Låt oss presentera Jilk, en högpresterande Cake Gel med utmärkt vispförmåga för 
enastående volym. Denna Cake Gel är speciellt utvecklad för att öka volymen,  
förbättra smetens tolerans och ge en stabil bakningsprocess. Jilk är en av våra 
äldsta produkter och används fortfarande, efter årtionden, av bagare världen över 
med ett fantastiskt resultat.

Jilk är perfekt att använda för alla typer av mjuka kakapplikationer. Produkten finns 
i olika versioner, utvecklade för att passa olika typer av förhållanden och krav.

LÅGDOSERANDE! 
ENDAST 0,5 - 3% 
PÅ TOTALVIKTEN



• Ger bra volym.

• Lätt att använda och löser  
 sig bra i smeten.

• Lågdoserande: 0,5–3%  
 på totalvikten.

• En kostnadseffektiv produkt på 
 grund av ofta minskad användning  
 av ägg och en låg dosering.

• Ger extra luftig kaksmet genom  
 att producera en mängd små  
 likformade bubblor. 

• Stabiliserar smeten under  
 bakningsprocessen och kakan  
 under kylning.

• Tillverkad av helt vegetabiliskt  
 ursprung och har en mycket låg  
 nivå av transfettsyror: <1%.

• Fri från GMO and allergener.

• Möjliggör maskinbearbetning  
 med ”allt-i-ett-metoden”.

• Påverkar inte smak eller doft. 

VARFÖR SKALL DU VÄJA JILK?



• En Cake Gel är till skillnad från ett  
 pulver lättare att blanda i en smet.

• Gelen samverkar direkt med andra  
 ingredienser och minskar blandnings- 
 tiden med 50%.

• Användning av pulverprodukter kräver  
 recept med högre fuktinnehåll och  
 större andel ägg för att få likvärdigt  
 slutresultat.

• Ett mer konstnadseffektivt val på grund  
 av den korta blandningstiden, den låga  
 doseringen och alla de funktionella  
 ingredienserna.   

• Sparar tid genom att allt-i-ett metoden  
 kan användas.

VARFÖR VÄLJA EN CAKE GEL  
FRAMFÖR EN PULVERPRODUKT?

Använd Jilk för att förbättra:

Vi erbjuder ett flertal 
lösningar för storskalig  
industriell produktion  

under olika sorters  
förhållanden.

Rulltårta

Mjuka kakor 

Muffins & Cupcakes 

Fyllningar 

Anslag

Tårtor

Snack cakes

Panettone

Spara tid med
allt-i ett-metoden!



JILK FINNS I OLIKA VERSIONER, UTVECKLADE FÖR ATT PASSA  

OLIKA TYPER AV FÖRHÅLLANDEN OCH KRAV.

En mångsidig Cake Gel som är lämplig för hantverksbagaren. Perfekt för alla slags bakpulverbaserade 
produkter och särskilt lämplig för öppna blandningsmaskiner.

2254XX* AROMATIC JILK 

Dosering: 3% på totalvikten

Förvaring: Rekommenderat 10–18 ºC

Förpackning: 10 kg hink, 5 kg hink

Hållbarhet: 12 månader

En Cake Gel som är speciellt utvecklad för industriellt bruk. Jilk 60 är koncentrerad och  
ger utmärkta resultat, även med mycket låg dosering. Det är en kostnadseffektivt  
alternativ till lokalt producerade Cake Gels och har visat sig minska den totala  
receptkostnaden för tillverkare världen över.

2257XX* AROMATIC JILK 60 

Dosering: 0,5-2% på totalvikten

Förvaring: Rekommenderat 10–18 ºC

Förpackning: 11 kg hink, 32 kg fat

Hållbarhet: 18 månader

Detta är en unik Cake Gel baserad på det ursprungliga Jilk-receptet. En all-round Cake Gel som kan 
användas till alla sorters mjuka kakor. Av helt vegetabiliskt ursprung, framställt av andra råvaror än palm.

2255XX* AROMATIC JILK PF 

Dosering: 3% på totalvikten

Förvaring: Rekommenderat 10–18 ºC

Förpackning: 10 kg hink

Hållbarhet: 3 månader

palm free

Denna produkt är speciellt utformad för att fungera bra när kvalitén på mjöl varierar.  
Optimal när du har en komplex smet och ett behov av extra stabilitet. Denna Jilk är tack vare  
sin komposition, som ger extra bra stabilitet, ett utmärkt alternativ vid tillverkning av rulltårta.

2256XX* AROMATIC JILK PLATINUM 

Dosering: 0,5-1,3% på totalvikten

Förvaring: Rekommenderat 10–18 ºC

Förpackning: 10 kg hink, 30 kg fat

Hållbarhet: 12 månader

NYHET!

 Kontakta oss för 
information om 
våra Kosher and 
Halal certifieringar.

* XX = Artikelnummer beror på vilken förpackning du väljer. 



SOM KUND TILL OSS 
FÅR DU TILLGÅNG TILL
ETT HELT TEAM

Våra tekniska specialister har hög  
kompetens och många års erfarenhet 
inom bageri och konditori i storskalig 
produktion.

De kommer att hjälpa dig med rätt 
lösningar, på-plats implementering och 
även med finjustering av ingredienser, 
recept och metoder för att optimera din 
bakning.
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Aromatic Cake Gels

Aromatic Färskhållare

Läs mer om våra lösningar

Intresserad av vårt sortiment av färskhållare?

https://www.instagram.com/bakels.sweden/
https://www.bakelssweden.se/en/product-category/alpha-gel-emulsifiers/

