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Idun dessertsauser – to tradisjonelle produkter nå i ny drakt! 

Idun Industri viderefører Freia sine to dessertsauser som har vært på markedet en 
årrekke, med samme gode smak og kvalitet som det alltid har vært. 
Disse erstatter EPD 971358 og 971267 fra Mondelez. 

Idun Sjokoladesaus Kartong 6 x 1,05 kg, 
EPD 5839584. Erstatter EPD 971267

Idun Karamellsaus Kartong 6 x 1,05 kg, 
EPD 5839147. Erstatter EPD 971358



Gulrotkakemiks(ny erstatningsvare)

EPD 5797030

En miks for tilberedning av smakfulle gulrotkaker, 
banankaker og muffins.
Denne kakemiksen er også godt egnet for krydderkake.
Tilsettes gulrot eller annen fryste frukt/bær.

Allergener: Egg, Gluten(Hvete)
Kan inneholde spor av melk



Makronmiks (Nyhet L2)

EPD 2270379

Helmiks med mandelmel for fremstilling av franske makroner. 
Miksen tilsettes kun vann og eventuelt konditorfarge.

Allergener: Egg, Melk, Mandler
Kan inneholde spor av Gluten(Hvete), Soya, Hasselnøtter



Pistasjefyllning 10 kg (ny erstatningsvare)

EPD 5789334

En bakefast pistasjremons basert på aprikoskjerner, som 
brukes i eksempelvis wiener- og gjærbakst, formkaker 
og muffins.

Lett å stryke ut og tåler frys.



Endringer Ingredienser 25 kg til 20 kg

Idun Sportsfiber Gull brødbase, sekk 25 kg
Idun Frøblanding, sekk 25 kg
Idun Vebamelk, sekk 25 kg

Endres til 20 kg sekk
Nye EPD nummer:



Nyheter My Bakery

En deilig frisk kake med het ettersmak.
Brownie bunn med kjeks, sjokolade og krem. 
Toppet med mango gelé og rød chili.
Skilleark mellom hvert stykke som gjør det 
enkelt å porsjonere.

Tines før bruk i lukket emballasje. 
Temperatur + 4°C.
Må ikke fryses inn på nytt etter opptining.
Holdbarhet etter tining: 2 døgn.



Nyheter My Bakery

Fyldig bakt ostekake med salt karamell, laget 
på en smakfull Digestive kjeksbunn. Her får du 
både det søte og salte nydelig balansert i en og 
samme kake.
Ferdig skåret med skilleark mellom hvert 
stykke. 12 deilige kakestykker pr kake. 
Enkelt å porsjonere, her kan du ta ut fra frys 
det du til enhver tid har behov for og du har 
ferskt bakverk til enhver tid, I praksis gir det 
null svinn. 



Nyheter My Bakery

Smaksrik mandel bunn toppet med hvit 
sjokoladeganache,
melkesjokolade, pekannøtter og 
sjokoladestriper.
En sjokolade-elskers drøm.
Tines før bruk i lukket emballasje. 
Temperatur + 4°C.
Må ikke fryses inn på nytt etter opptining.
Holdbarhet etter tining: 4-5 døgn.



Nyheter My Bakery

En fantastisk god og saftig vegansk brownie, 
helt fri for egg og meieriprodukter. 
Ganache topping laget på havrefløte og 
sjokolade. 

Tines før bruk i lukket emballasje. 
Temperatur + 4°C.
Må ikke fryses inn på nytt etter opptining.
Holdbarhet etter tining: 4-5 døgn.



Nyheter Bako

EPD 5821046
Sjokoladeskilt Hverdagslykke "Hurra", 
runde Ø38mm, 192 stk.

EPD 5820873
Sjokoladeskilt Hverdagslykke "Hurra", 
runde Ø25mm, 280 stk.

Runde sjokoladeskilt i mørk sjokolade.
Skiltene kan brukes på små og store kaker, hver for seg eller sett gjerne flere sammen.



Nyheter Bako

EPD 5821111
Hengslet kakeeske i APET 
240x240x65mm, 120 stk.

Kakeeske i klar APET for bruk til pakking og 
oppbevaring i kjøle og frysedisk.

EPD 5177514
Eske med vindu 26x10x6cm.
Hvit utside, kartong 100 stk.

EPD 5126685
Donut eske med vindu 250x105x50mm, 150 stk.

Eske med vindu som gir godt innsyn på produkt til kaker, bakst og donuts.



Nyheter Bako

EPD 5709332
Multifood kartong Medium 2 
rom 1050ml, 200 stk.

EPD 5709407
Multifood kartong Large 2 rom 
1430ml, 200 stk.
Beger med 2 rom 510/920ml 
(1430ml).
Mål: 230/200x155/140x65mm

Beger med 2 rom 380/670ml 
(1050ml).
Mål: 170/150x135/120x65mm
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