
CHOCKEX
Bakels produkter



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 
COMPOUND COATING

Upptäck

Vårt Chockex -sortiment består av flera 
olika färger och goda smaker med rätt 
konsistens och viskositet. 

Den höga produktkvaliteten 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.



Vårt Chockex-sortiment är tillverkat i Sverige. Det är vi stolta för. Hela 
produktionsflödet sker i fabriken i Göteborg och det ger oss full kontroll över 
hela processen. Vi vet att du behöver en produkt som du kan lita på och därför 
är vi noggranna i allt från omsorgsfullt utvalda råvaror till sista kvalitetskontroll 
innan produkten är färdig. 

TILLVERKAD I GÖTEBORG
Made in Sweden



Bakels Chockex är ett utmärkt val vid industriell produktion. Med produktens 
mångsidighet och stabilitet är den en pålitlig trotjänare i din produktion. Att vi 
har vår egen produktutvecklingsavdelning nära vår produktion gör att vi kan 
anpassa våra produkter efter kundens unika önskemål och preferenser.  
Kontakta oss så tittar vi närmare på just ditt unika projekt.

RÄTT VAL VID INDUSTRIELL TILLVERKNING

CHOCKEX FINNS I  
BÅDE FLYTANDE OCH 

FAST FORM

Psst!



PRODUKTINFORMATION

Egenskaper

Certifierad segregerad palmolja måste 
produceras enligt principer och kriterier 
som fastställts av RSPO. RSPO som är 
en icke vinstdrivande organisation som 
utvecklar och implementerar kriterier 
för ansvarsfullt odlad palmolja så att 
odlingen sker på ett sätt som är bättre 
för natur, människor och djur. Hela vårt 
Chockex-sortiment är tillverkat av certifie-
rad segregerad palmolja. 

Kontakta oss om du är intresserad av 
att veta mer om våra Kosher och Halal 
certifieringar.

Förvaring

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

Förpackning

25 kg säck, 12,5 kg säck

Hållbarhet

12 månader

Användning

Värm i vattenbad eller mikrovågsugn. 
Temperaturen på den smälta produkten bör 
inte överstiga +45°C.



 

UPPTÄCK VÅRT CHOCKEX-SORTIMENT
Vi erbjuder produkter för alla behov. Alla våra Chockex består av certifierad 

segregerad palmolja och de är alla fria från härdat fett och soja. 

CHOCKEX MÖRK
Art nr: 521410
Smak: Som mörk choklad 
Färg: Mörkbrun
Form: Droppar
Förpackning: 25 kg säck
Vegan: Ja
Bräck: 

CHOCKEX LJUS
Art nr: 521440
Smakar: Som mjölkchoklad 
Färg: Ljusbrun
Form: Droppar
Förpackning: 25 kg säck
Bräck:

CHOCKEX VIT
Art nr: 521470
Smakar: Som vit choklad 
Färg: Vit
Form: Bitar
Förpackning: 25 kg säck
Bräck:

Ett bra bräck   

En god smak av choklad   

Kan användas till en mängd olika applikationer  

ÖVERSIKT Chockex
✓
✓
✓



 

CHOCKEX PREMIUM BLOND
Art nr: 523710
Smakar: Som karamelliserat brunt socker 
Färg: Krämigt Beige
Form: Bitar
Förpackning: 12,5 kg säck
Bräck:

NYHET!CHOCKEX PREMIUM RUBY
Art nr: 521710
Smakar: En bärig och fräsch smak  
med fin rosa färg. Allt naturligt från  
kakaobönan ruby.  
Färg: Rosa
Form: Bitar
Förpackning: 12,5 kg säck
Bräck:

CHOCKEX PREMIUM MÖRK  
UTAN TILLSATT SOCKER
Art nr: 521210
Smakar: Som mörk choklad  
Färg: Mörkbrun
Form: Droppar
Vegan: Ja
Förpackning: 12,5 kg säck
Bräck:

CHOCKEX PREMIUM MÖRK
Art nr: 5208XX
Smakar: Som mörk choklad 
Färg: Mörkbrun
Form: Droppar
Vegan: Ja
Förpackning: 25 kg säck, 12,5 kg säck
Bräck:

CHOCKEX PREMIUM LJUS
Art nr: 5207XX
Smakar: Som mjölkchoklad 
Färg: Ljusbrun
Form: Droppar
Förpackning: 25 kg säck, 12,5 kg säck
Bräck: 

CHOCKEX PREMIUM VIT
Art nr: 5206XX
Smakar: Som vit choklad 
Färg: Vit
Form: Bitar
Förpackning: 25 kg säck, 12,5 kg säck
Bräck: 

Psst!  Denna finns även med  
            naturlig smaksättning.

Ett exeptionellt bräck   

En rik smak av choklad (mer kakaopulver/mjölk/grädde i produkten)   

Kan användas till en mängd olika applikationer  

Finns i ett flertal olika smaker och färger  

ÖVERSIKT Chockex Premium
✓
✓
✓
✓

CHOCKEX PREMIUM MÖRK SOFT
Lämplig för övertäckning av mjuka kakor.
Art nr: 520410
Smakar: Som mörk choklad  
Färg: Mörkbrun
Form: Bitar
Vegan: Ja
Förpackning: 12,5 kg kartong
Bräck:

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



LjusLjus
VitVit

RubyRuby
BlondBlond

MörkMörk



• 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 
palmolja och är fria från härdat fett och soja. 

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

• Kan levereras i både fast och flytande form.

Visste du att?



DOPPA, RIPPLA ELLER 
DRIPPA? ALLT ÄR MÖJLIGT 

MED BAKELS CHOCKEX

Tips!

METHODBakels Muffin & Cake
Smör
Brunt socker
Chocolate chips 

Bakels Chockex Mörk
Bakels Chockex Vit
Bakels Chockex Ljus
Bakels Chockex Blond

INGREDIENSER

CHOCKEX COOKIES

500 g                    
300 g                
100 g                  
80 g

Blanda alla ingredienser med vinge till en deg. 

Rulla ut i längder och kyl.

När degen satt sig, tryck ut till önskad storlek 
och baka i 170°C i 12-15 minuter.

Dekorera med Bakels Chockex Premium Dark, 
White, Light och Blond.

PRODUKTER I RECEPTET
Art nr: Bakels Muffin & Cake 376511
Art nr: Bakels Chockex Premium Dark 5208XX
Art nr: Bakels Chockex Premium White 5206XX 
Art nr: Bakels Chockex Premium Light 5207XX
Art nr: Bakels Chockex Blond 5237XX



ARBETSBESKRIVNING

INGREDIENSER

NAKED CAKE CHOKLAD
Blanda alla ingredienser med vinge i 1 minut på 
låg hastighet. Skrapa ned kanterna och blanda 
ytterligare i ca 4 minuter på medelhastighet.

Fyll upp ca 400 g i en 18 cm anslagsring och 
baka i 160°C i ca 55 minuter.

Låt chokladbottnen svalna och skär den därefter 
i tre delar. Stryk upp den med uppvispad Bakels 
Mörk Tryffel.

Spritsa smält Bakels Chockex Premium 
Blond på kanten för att få den att rinna ner 
kontrollerat.

 Dekorera med hyvlad Chockex Premium Dark.

Bakels Muffin & Cake Choc
Ägg
Vatten
Rapsolja
Bakels Mörk Tryffel
Bakels Chockex Premium Blond
Hyvlad Chockex Premium Dark

1000 g
350 g
300 g
225 g
170 g

70-90 g
80 g

PRODUKTER I RECEPTET
Art nr: Bakels Muffin & Cake Choc 376611
Art nr: Bakels Mörk Tryffel 536911
Art nr: Bakels Chockex Premium Blond 5237XX
Art nr: Bakels Chockex Premium Dark 5208XX



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

BESÖK VÅR HEMSIDA 
FÖR MER INFORMATION

BAKELSSWEDEN.SE

http://bakelssweden.se

