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Produktnyhet!
BAKELS SWEDEN SVARAR PÅ KONSUMENTERNAS
EFTERFRÅGAN PÅ HÄLSOSAMMA ALTERNATIV
Konsumenternas efterfrågan på hälsosammare alternativ har ökat avsevärt och kommer 
att fortsätta göra det även i framtiden. Trenden har satt tydligt avstamp och avtrycket tar 
nu sin permanenta plats i butikshyllorna och bageridiskarna. Vi vet att konsumenterna 
fortfarande vill behålla den goda smaken, även om de aktivt väljer bort sockret. Därför 
har vi utvecklat en Chockex utan tillsatt socker.

Vi presenterar stolt Chockex Premium Mörk Utan Tillsatt Socker – en mångsidig pro-
dukt med en smidig konsistens och rik smak av choklad baserad på naturliga aromer.  
Denna produkt har exakt samma egenskaper som våra övriga Chockex-produkter  
och kan användas till flera typer av applikationer.

NYHET!



Chockex är ett effektivt alternativ till 
choklad och passar till alla typer av 
applikationer där du önskar en smak 
av choklad. Fördelen med Chockex 
är att den till skillnad från choklad 
inte innehåller kakaosmör, vilket gör 
den enkel att använda då den inte 
kräver någon temperering.

BAKELS CHOCKEX
Upptäck

Vårt Chockex-sortiment består av 
flera olika färger och goda smaker 
med rätt konsistens och viskositet. 
Den höga produktkvalitet gör att  
Chockex utöver doppning och 
överdrag även passar för garnering 
och gjutning. Den ger en fin glans 
med ett hårt bräck. 

Produktens höga kakaohalt, den 
kvalitetssäkrade produktionen och de 
många möjligheterna vårt Chockex-
sortiment skapar, ger dig de allra 
bästa förutsättningarna för att lyckas.



 

Därför ska du välja Bakels Chockex
• Har en hög produktkvalitet.

• Har en hög kakaohalt jämfört  
 med andra produkter på  
 marknaden.

• Förenklar och effektiviserar  
 din tillverkning.

• Är fri från härdat fett. 
 

• Kräver ingen temperering.

•  Är tillverkad på segregerad 
	 RSPO-certifierad	palmolja.

• Ger ett hårt bräck.

•	 Kan	användas	till	flera	olika
 typer av applikationer.



• Vi har tillverkat och levererat 
Chockex världen över, från 
Göteborg, sedan 1978. 

• Varje sats genomgår ett flertal tester. 
Bland annat mäts partikelstorlek, 
viskositet, densitet, smak och färg 
för att du ska få en produkt med 
silkeslen munkänsla, rik smak och 
lätthanterlig konsistens.  

• Alla våra Chockex är framtagna 
på segregerad RSPO-certifierad 
palmolja och är fria från härdat fett. 

• Chockex levereras i mindre bitar, 
antingen i rund eller fyrkantig form, 
för en enklare dosering, hantering 
och förvaring. 

Visste du att?

Lagring

Förvaras torrt, ej över normal 
rumstemperatur (max 25°C, 
max 65% luftfuktighet).

Förpackning 

12,5 säck

Hållbarhet 

12 månader

Användning

Värm i vattenbad eller  
mikrovågsugn.

Certifieringar
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Se hela vårt Chockex sortiment

Upptäck hela vårt 
Chockex sortiment

http://www.bakelssweden.se/product-category/non-temp/

