
REMONSER  
FÖR SÖTA DEGAR 

OCH BAKVERK

Bakels



Utan sin fyllning vore en bulle inte en riktig bulle, eller hur? 
Letar du efter kvalitetsremonser som är bakstabila, pålitliga 
och rika på smak? Då kan du dyka djupare in i vårt sortiment 
för att hitta rätt remonser för just dina unika behov. 

I vårt utbud hittar du våra populära standardremonser som 
våra trogna kunder använder år efter år och remonser utan 
palmolja och kärnor. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer  
information, smakprover och produktguidning.

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS
Fyll med fylliga smaker

• Bredbara både med  
 maskin och för hand

• Goda och smakrika

• Bakstabila och fryståliga



Standardremonser

Rapsoljebaserade remonser

I denna kategori hittar du våra populära standardremonser som funnits med oss och 
flera av våra kunder i många år. Goda och klassiska smaker som fungerar år efter år. 
Remonserna är gjorda på segregerad RSPO-certifierad palmolja och margarin. 

Oljebaserade remonser baserade på rapsolja och stärkelse som gör dem prisvärda. 

Innehåller inte mandel eller aprikoskärnor.

KANELREMONS GROV 

    571911   Förpackning: 13 kg hink

Med toscasmak.

SÄTERREMONS 

PISTAGEREMONS 

        576010/576011     Förpackning: 11 kg hink, 90 kg fiberfat

    576512   Förpackning: 11 kg hink

KANELREMONS 

    572010/572012   Förpackning: 13 kg hink, 5 kg hink

BAGARENS KANELREMONS 

BAGARENS MANDELREMONS

BAGARENS HALLONREMONS

BAGARENS PISTAGEREMONS 

    577710   Förpackning: 90 kg fiberfat

    577811/577812   Förpackning: 90 kg fiberfat,  

          220 kg oktabin 

    570113   Förpackning: 220 kg oktabin

    577910     Förpackning: 90 kg fiberfat 



Vi har utvecklat palmfria recept på våra mest populära remonser. Margarinet i dessa remonser  
är baserat på rapsolja vilket gör att du kan producera bakverk och desserter med ett gott samvete  
och med samma goda resultat som tidigare. Dessa remonser är utan mandel och aprikoskärnor.

Palmfria remonser utan kärnor

UPK KARDEMUMMAREMONS 

UPK KANELREMONS MED VANILJ 

UPK GROV KANELREMONS 

UPK SÄTERREMONS

UPK VANILJREMONS LYX

UPK PISTAGEREMONS UPK KANELREMONS 

    570311/570312   Förpackning: 14 kg hink, 100 kg fiberfat 

    572410   Förpackning: 90 kg fiberfat 

    570611/570613   Förpackning: 14 kg hink, 100 kg fiberfat  

    574011/574012   Förpackning: 14 kg hink, 90 kg fiberfat 

    571311/571313   Förpackning: 14 kg hink, 90 kg fiberfat 

    571111   Förpackning: 14 kg hink 

UPK PÄRONREMONS 

    574411   Förpackning: 14 kg hink 

UPK APELSINREMONS 

    574311   Förpackning: 14 kg hink 

UPK CHOKLADREMONS 

    574511   Förpackning: 14 kg hink 

    574111/574112    Förpackning: 14 kg hink, 100 kg fiberfat

BAKA UTAN 
PALM



Palmfria remonser med kärnor
Palmfria remonser med aprikoskärnor.

KAFFEBRÖDSREMONS VANILJ 

KAFFEBRÖDSREMONS SÄTER

KAFFEBRÖDSREMONS KARDEMUMMA 

    573910   Förpackning: 90 kg fiberfat 

    578210   Förpackning: 100 kg fiberfat 

    578310   Förpackning: 100 kg fiberfat

KAFFEBRÖDSREMONS KANEL 

KAFFEBRÖDSREMONS PISTAGE

    578410    Förpackning: 100 kg fiberfat 

    578510   Förpackning: 100 kg fiberfat 



Clean label remonser
Mycket smakrika remonser helt utan E-nummer. Gjorda på naturliga, äkta och rena råvaror.

NYHET!

KANELREMONS CLEAN LABEL

MANDELREMONS CLEAN LABEL

HASSELNÖTSREMONS CLEAN LABEL

    578611   Förpackning: 100 kg fiberfat 

KANELREMONS CLEAN LABEL  
MED APRIKOSKÄRNOR

    578610   Förpackning: 5 kg hink

    578910   Förpackning: 5 kg hink 

    578711   Förpackning: 5 kg hink 

Innehåller ren mandelpasta.

Innehåller ren hasselnötspasta.



Söker du remonser som passar för industriell tillverkning?  

Vi har arbetat tillsammans med industriella bagare i många år och vår 

långa erfarenhet har gett oss en djup kunskap i vad som krävs för en 

remons som bakas på industriell linje. Prata med oss om du vill veta mer 

om förpackningslösningar, densiteter, pumpbarhet och andra tekniska 

egenskaper en bra industrifyllning kräver. 

FÖR INDUSTRIBAGERIER

Söker du en  
specialutvecklad remons 

för dina unika behov? 

Kontakta oss!



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

Läs mer om våra remonser här!
www.bakelssweden.se


