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PIZZABUNN SCROCCHIARELLA 31CM MY BAKERY

Scrocchiarella er et italiensk brød som er bakt etter 
italienske tradisjoner på italiensk mel og surdeig. 

Produktet er Ø 31 cm / 250g og brukes både som ett 
sidebrød eller som en pizzabunn og kan toppes direkte. 
Denne kommer nå i rund variant. 

Gi gjesten din en ny pizzaopplevelse. 
Produktet er enkelt i bruk, kan tilberedes fra frys eller tint.

EPD: 5942339 



DONUT NATURELL 16G & 60G MY BAKERY 

EPD: 5767553 16gr
EPD: 5793146 60gr 

Deilige donuts, nå i to nye varianter som et supplement 
til bestselgeren på 48gr.
Tines 60 minutter i romtemperatur i lukket emballasje. 
Må ikke fryses etter tining. 
Holdbarhet etter tining: 2 døgn. 



SUKKERPASTA HVIT 1KG

EPD 5969258

Denne sukkerpastaen er smidig i konsistensen og lett å kjevle ut. 
Den brukes gjerne til modellering av dekorasjoner som blomster og 
figurer, men som oftest til overtrekk på kaker.
Ren, hvit farge og den er uten palmeolje.



SYLTETØY MANGO&PASJON 9KG IDUN

EPD: 5945407 
Leverandør: IDUN INDUSTRI AS

Fantastisk deilig syltetøy med mango og pasjonsfruktsmak. 
Brukes til kaker og desserter. 
Spann 9kg.



KAKAOPULVER MØRK 22- 24% UTZ 2,5KG IDUN

EPD: 5834965 

Kakao som er dyp mørk i fargen og inneholder 22- 24% fett. 
Perfekt til baking.



DONUTS ESKER M/VINDU

EPD: 5920517 - 3PK HVIT 300X100X80M
EPD: 5923883 - 6PK HVIT 300X200X80M

Hvite og nøytrale esker tilpasset til 3 og 6 donuts. 
Vinduet gir godt innsyn på produkt. 
Perfekt som gaveeske og kombiner gjerne med etikett eller sløyfebånd. 



FONDANT 6KG IDUN

EPD: 5915236 - NATURELL 6KG
EPD: 5915392 - SJOKOLADESMAK 6KG

To nye egenproduserte produkter.
Fondantene brukes til glasur på Donuts og annet bakverk. 
Naturell kan tilsettes farge og smak etter ønske for et mer 
kreativt sluttprodukt. 

Varmes opp til 35-40 ° C. 
Påføres ønsket bakverk.



Iskremstrøssel

MINIPERLER SUPERHERO 1KG EPD: 5943600 
Miniperler med fruktig smak. Glad og leken fargekombinasjon, rødt, gult og blått. 
Miniperler passer perfekt til softis, og er barnas favoritt.

STRØSSEL GAMING COLA 1KG EPD: 5944038
Crispy multifarget sukkerkrystaller i grønt, blått og svart med smak av cola. 
Spennende smak og konsistens for barn og ungdom. 
Passer utmerket til iskrem, slush og ikke minst donuts og bakverk.

PISTASJ&KROKAN STRØSSEL 1KG EPD: 5944608
Knasende biter av pistasjnøtter overtrukket med sukker. 
Eksklusivt og nydelig strøssel som er velegnet til iskrem, kaker og desserter.

SJOKOLADELINSER MINI 1KG EPD: 5944095
Fargerike sjokolade minilinser med naturlige fargeemner. Perfekt til iskrem, eller som pynt på kaker, 
donuts, bakeri varer og desserter. En fargerik opplevelse som barn garantert vil elske.

STRØSSEL KITKAT 400G EPD: 5944434 
Biter av kjeks og sjokolade med den velkjente KitKat smaken. 
Nydelig smak og crunchy konsistens. Fantastisk til iskrem, bakverk, kaker og desserter. 



SJOKOLADEPYNT

HJERTE HVITT 256G 64X64MM EPD: 5926050 
Elegant og stort hjerte laget av hvit sjokolade. Gir kaken eller desserten garantert et løft. 
Passer utmerket alene eller i kombinasjon med annen pynt.

PANDA 315G EPD: 5935655
Verdens søteste sjokoladepynt formet som en panda laget av hvit og brun sjokolade. Passer 
fint til små og store kaker, alene eller i kombinasjon med annen pynt. En favoritt blant de 
minste.

TWIST RØD L80XB20XH30MM EPD: 5929310 
Sjokoladepynt rød twist er en tidløs og elegant pynt som virkelig setter preg på kaker og 
desserter. Passer utmerket alene eller i kombinasjon med annen pynt. 
Finnes også i en grønn variant.

SUKKERTØY 306G L44XB24MM EPD: 5926225 
Leken og fargerik sjokoladepynt formet som sukkertøy med papir. Kommer assortert i gul, 
grønn og rosa. Morsomme og lekne og passer perfekt til kaker, donuts, desserter og is.

GULLKRONE 300G L32XB36MM EPD: 5926217
Sjokoladepynt formet som en krone av gull. Passer perfekt til kaker og desserter og vil sette 
kronen på verket i alle anledninger.
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