
Bakels produkter

TRYFFLAR 
AV HÖGSTA KVALITET 



Bakels Tryfflar är mångsidiga produkter som kan användas till en mängd 
olika applikationer. De finns i olika fylliga smaker med en mjuk och len 
konsistens. Tryfflarna kan användas som topping, fyllning och dekoration 
i alla former av konditoribakverk. Bakels Tryfflar är också ett utmärkt val 
för pralinproduktion. 

ANVÄND BAKELS TRYFFLAR 

LYXIGA TRYFFLAR
READY-TO-USE!

För ett perfekt resultat



Många fördelar med 
Bakels Tryfflar
•  Mycket hög produktkvalitet.

•  Färdig att användas.

•  Kan användas i en mängd olika 
 applikationer och på flera olika sätt.

•  Mjuk, len och krämig konsistens.

•  Lyxiga och fylliga smaker.

• Tillverkad i Sverige med högsta  
 krav på både hygien och kvalitet.

•  Innehåller inget härdat fett eller transfett.

•  Innehåller segregerad RSPO-certifierad   
 palmolja eller helt palmfri (Mörk Vegan PF).

• Fri från soja.

Bakels Tryfflar kan användas direkt från 
hinken eller värmas upp vilket ger en ännu 
smidigare och mer lättarbetad produkt.
 
Produkterna är perfekta för fyllning i tårtor, 
kakor och vetebröd samt till ganache för 
kakor, cupcakes och desserter.  

Utöver vårt standardsortiment kan du välja 
Dark Truffle och White Truffle gjorda med 
naturliga aromer. Be om ett prov eller få 
mer information från din säljare.

Visste du?



DELIKATA TRYFFLAR MED LYXIG SMAK
Välj din favorit

Mörk Tryffel

Apelsintryffel

Vit Tryffel

Kolatryffel

Ljus Tryffel

Hasselnötstryffel

Ruby Tryffel

Krokanttryffel



PRODUKTSORTIMENT
MÖRK TRYFFEL 
En mörk tryffel med en rik smak av mörk choklad. 
Art nr: 5369XX*

MÖRK TRYFFEL SOFT 
En mjukare mörk tryffel med en rik smak av mörk choklad. 
Art nr: 5370XX*

MÖRK TRYFFEL VEGAN PF 
En vegansk, palmfri tryffel med rik smak av mörk choklad. 
Art nr: 5381XX* 

LJUS  TRYFFEL 
En ljusbrun tryffel med smak av mjölkchoklad. 
Art nr: 5378XX*

VIT TRYFFEL 
En vit tryffel med en rik smak av vanilj och mjölk. 
Art nr: 5366XX*

VIT TRYFFEL SOFT 
En mjukare vit tryffel med en rik smak av vanilj och mjölk. 
Art nr: 5375XX*

RUBY  TRYFFEL 
En unik tryffel med syrlig och bärig mycket fräsch smak.  
Både den rosa färgen och den speciella smaken kommer  
naturligt från kakaobönan Ruby. 
Art nr: 5379XX*

APELSINTRYFFEL 
En mörk tryffel med fyllig smak av mörk choklad och en hint av fräsch apelsin. 
Art nr: 5371XX*

KROKANTTRYFFEL 
En brun tryffel med krispiga bitar av hasselnötkrokant. 
Art nr: 5372XX*

HASSELNÖTSTRYFFEL 
En brun tryffel med en elegant smak av hasselnöt. 
Art nr: 5373XX*

KOLATRYFFEL 
En ljusbrun tryffel med en god smak av kola. 
Art nr: 5377XX*

*XX = Artikelnummer beror på vilket förpackningsalternativ du väljer.  
Tala med din säljare för att se vilket alternativ som passar dig bäst.

NYHET!

NYHET!

PALMFRI
& VEGANSK

NYHET!



TILLVERKAD I GÖTEBORG
Made in Sweden

Alla våra tryfflar tillverkas i Sverige, det är 
något vi är mycket stolta över. Produktionen 
äger rum i fabriken i Göteborg vilket ger oss 
full kontroll över hela produktionskedjan. Vi 
vet att du behöver en produkt du alltid kan 
lita på, därför övervakar vi noga varje detalj i 
tillverkningsprocessen. 
 
Varje tillverkad batch genomgår flera tester. 
Bland annat mäts partikel-storlek, viskositet, 
smak och färg. Detta ger dig en produkt som 
har en mjuk och len munkänsla, rik och fyllig 
smak, en lättarbetad konsistens och naturligtvis 
säker produkt som du kan lita på.

PRODUKTINFORMATION

Förvaring 
Förvaras svalt och torrt.  
Max 15°C, max 65%  
luftfuktighet.

Förpackning 
6 kg plasthink.
1 kg flaska (10x1kg i kartong) 
att värma i microvågsugn*

Hållbarhet 
12 månader.

Användning 
För spritsning eller strykning: 
Optimal temperatur +20 till  
+25°C.

För överdrag: Optimal temperatur 
+30 till +35°C. 

Temperaturen bör inte överstiga 
+40°C. 

Certifieringar 
Alla tryffelfyllningar innehåller 
segregerad palmolja i enlighet med 
Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO).**

För att veta vilka artiklar som är 
certifierade enligt Halal och Kosher, 
kontakta din säljare. * Beställningsvara! Flaskor finns i  

 smakerna mörk, vit och hasselnöt.

** Förutom Truffle Dark Vegan PF 
  som är helt fri från palmolja.



KONSISTENS/HÅRDHET FÖR TRYFFEL
Högre stapel innebär hårdare konsistens

5369 
Mörk
Tryffel

5370
Mörk 

Tryffel Soft

5366 
Vit 

Tryffel

5375
Vit

Tryffel Soft

5371 
Apelsin
Tryffel

5372 
Krokant
Tryffel

5373 
Hasselnöt

Tryffel

5377 
Kola

Tryffel

5378 
Ljus

Tryffel

5379 
Ruby 
Tryffel

5379 
Mörk Vegan PF 

Tryffel



 info@bakelssweden.se | www.bakelssweden.se | @bakels.sweden

Läs mer och se inspirerande  
recept på vår hemsida


