
AROMER & FÄRGER
Aromatic



I vårt breda sortiment av aromer hittar du flytande aromer 

i toppklass i ett flertal olika smaker och sammansättningar. 

Våra aromer är skapade med mål att ge slutkonsumenten 

smakupplevelser utöver det vanliga.

Råvarorna till våra aromer kommer från hela världen och vi 

ställer stora krav på hög kvalitet. I vår produktion förädlas 

vissa råvaror ytterligare för att smaka ännu mer och bättre. 

Produktkvaliteten kontrolleras noga, både under och efter 

tillverkning. 

AROMER I TOPPKLASS
Aromatic



• Löser sig snabbt tack vare 
 flytande konsistens.

• Bakstabila och fryståliga.

• Fett- och vattenlösliga.

• Stor bredd av smaker och 
 sammansättningar.

• Särskilt utvalda råvaror från 
  hela världens skafferi. 

• Finns i olika varianter  
 av förpackningar.

DÄRFÖR SKALL DU VÄLJA AROMATIC AROMER

  Producerade  

  i Sverige.

Säljs världen över.



BAKNING
Kakor, tårtbottnar, vetebröd och andra bakade applikationer. 
Passar även bra för smaksättning av fyllningar, smörkräm, 
vispad grädde, geléer, toppings, maränger och annat. 

DESSERTER
Desserter, glass, sorbet, parfait, pannacotta, mousse och 
dessertsåser.

KONFEKTYR
All sorts konfektyr så som marsipanprodukter, choklad, 
tryfflar och andra sötsaker. 

AROMERNA KAN ANVÄNDAS I

Dosering:  
1-10 g/kg beroende på koncentration 
och önskat resultat. 

Förpackningar:  
12x1 kg plastflaska 
25 kg plastdunk 
4 kg plastdunk  
5 kg plastdunk  
1000 kg tank 

Kontakta er säljare för frågor om  
förpackning av specifik arom. 



6760  KANEL 

Naturlig arom baserad på ren 
kardemummaolja.

6761  NATURLIG KARDEMUMMA

Framställd på lakritspulver.

6762  LAKRITS

Innehåller ren rom.

6370  ROM 

AROMER UTAN TILLSATT FÄRG

Innehåller ren Brandy.

6360  BRANDY

Innehåller ren arrak, förstärkt med  
aromämnen. 

Med smak av karamelliserad smörkola. 

6600  ARRAK

6095  ENGLISH TOFFEE

6410  BITTERMANDEL

6393  NATURLIG CITRUS

6310  NATURLIG BITTER LEMON

Naturlig arom med kaffesmak. 

Med en svag ton av karamell. 

6030  MOCKA

6080  VANILJ SPECIAL

Med smak av smörkola.

6090  AMERICAN COLA



AROMER MED TILLSATT FÄRG

SYRUP MED TILLSATT FÄRG

Naturlig arom baserad på ren citronolja. 

Av naturligt saftkoncentrat från jord- 
gubbar, förstärkt med aromämnen.

6234  CITRON

6241  HALLON

6251  JORDGUBB

6262  PISTASCH 

6367  PÄRON SPECIAL

Naturlig arom baserad på ren apelsinolja. 

6214  NATURLIG APELSIN 

6480  CHOKLAD

6224  BANAN

Med kraftig vaniljsmak. 

Med kaffesmak. 

Syrup smaksatt med lönn.  
Dosering: 50-150 g/l. 

Naturlig arom med intensiv, rostad  
kaffesmak. 

6070  VANILJ EXTRA

6160  SPANSK MOCKA

6785  SYRUP LÖNN

6170  IRISH COFFEE

6341  ROSTAT KAFFE

6330  NATURLIG MANDARIN

FÄRGEN ÄR 
AZO-FRI



6670  APELSINOLJA

6880  HASSELNÖT6680  KOKOSNÖT

6350  PISTASCH 

6870  ÄPPLE6675  CITRONOLJA

6820  JORDGUBB

6800  VANILJ

6830  HALLON

6770  SMÖR

6771  SMÖR UP

AROMATIC AROPRO – HÖGKONCENTRERADE INDUSTRIAROMER

DOSERING  
1-3 G/KG

palmfri

För dig som industriell bagare har vi utvecklat ett speciellt anpassat sortiment  
med industriaromer, Aropro. Jämfört med originalaromerna är dessa tio så gånger  
koncentrerade. Aromerna är olje- eller spritbaserade, tunnflytande och ofärgade. 

Förpackningar: 12x1 kg plastflaska, 4 kg och 25 kg plastdunk. Kontakta er säljare för 
frågor om förpackning av specifik arom.



Våra saffranextrakt är baserade på äkta utvald råsaffran av toppkvalitet. Genom en 
unik extraheringsprocess förstärks de över hundra doft- och aromämnen som finns 
naturligt i saffran vilket ger extrakten både intensiv färg och en naturlig, rik smak.

Saffranextrakt av toppklass

Exklusiv råsaffran av högsta kvalitet. Långa strån med 
djupröd färg och intensiv smak.

Förpackning: 0,15 kg burk, 0,5 kg påse.

Innehåller äkta råsaffran som förstärkts med aromämnen. 

Förpackning: 5 kg dunk, 12x1 kg plastflaska.

Saffranextrat Duo innehåller äkta råsaffran som förstärks 
med extra mycket aromämnen för en intensiv smak.

Förpackning: 5 kg dunk, 12x1 kg plastflaska.

6038  AROMATIC SAFFRANSTRÅ NEGIN

6040  AROMATIC SAFFRANEXTRAKT

6047  AROMATIC SAFFRANEXTRAKT DUO

• 14 dagar är skördeperioden som 
 infaller i månadsskiftet oktober – 
 november.

• 300 ton är den totala globala   
 årsproduktionen.

• 200 000 blommor behövs till  
 1 kg torr förpackad saffran.

• 95% av all saffran kommer  
 från Iran.

Visste du att?



Upptäck vårt sortiment av vattenlösliga livsmedelsfärger med  
naturliga färgämnen som kan användas till både obakade och  
bakade produkter.

Förpackningar: 6x1 kg plastflaska, 4 kg och 5 kg plastdunk.  
Kontakta er säljare för frågor om förpackning av specifik färg.

Sätt färg på dina bakverk

6520  BLÅ FÄRG

6511  GRÖN FÄRG

6515  GUL FÄRG

6527  LILA FÄRG

  

6516  ORANGE FÄRG

6514  RÖD FÄRG

6529  SVART FÄRG

6512 EXTRA GUL FÄRG

FÄRG MED AZONATURLIGA AZO-FRIA FÄRGER
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Kontakta oss för smakprover

Kolla in vår hemsida  
för mer information

bakelssweden.se

info@bakelssweden.se

http://bakelssweden.se
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