
fika på en högre nivå…



Bakverk med äkta råvaror. Pre cis som fikaälskarna vill ha det!
Vi svenskar är väldigt bra på att fika. Gärna 
och ofta. Det innebär stor omsättning av tår-
tor, pajer och kondisbitar på caféer och andra 
fika ställen där besökare i alla åldrar slår sig 
ner för att slappna av och njuta en stund.  
Och de vill ha bakverk av hög kvalitet. 

Vi har lagt örat mot marknaden och lyssnat 
på fika älskarna. De vill ha bakverk med äkta 
råvaror, så att det smakar hembakat och 
rustikt. De flesta vill ha traditionella bak-
verk, men många är öppna för nya spännande 
smakkombinationer, fyllningar och konsis-
tenser. 

Vi är stolta att presentera vårt helt nya frysta 
food service-sortiment med produkter från:

Cakes4U 
Erbjuder en mix av tradition och innovation. 
Bakverken är bakade från grunden med smör, 
ägg från frigående höns, socker och äkta 
choklad. Flertalet produkter är i färdigskurna 
bitar som är lätta och smidiga att hantera. Vi 
har även veganska alternativ. 

Almondy 
Ger mer dessertglädje åt alla. Almondy an-
vänder noga utvalda råvaror, och bakar glu-
tenfria tårtor och kladdkakor med färska ägg, 
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FAKTA 
Alla Cakes4u-produkter levereras frysta, det är bara att tina och servera. Obruten fryskedja. Tillverkade enligt kvalitetssystemen BRC 
(British Retail Consortium) för livsmedelssäkerhet.
Vill du veta mer om våra produkter så hittar du dessa på www.dabas.com

Bakverk med äkta råvaror. Pre cis som fikaälskarna vill ha det!
färsk grädde och choklad av hög kvalitet. Det 
blir helt enkelt godast så.

Humlum
Humlum har produkterna av högsta kvalitet 
som gör det enkelt för dig att skapa dina egna 
mat- och dessertpajer. 

Sweet Delight
Erbjuder er unika produkter bakade med de 
bästa av råvaror och ingredienser. 

Cocandy
Välkommen till en värld av fluffiga drömmar 
med kokosbollar.

Dessert Factory
En njutning med produkter innehållande 
100% belgisk choklad.

Dan Cake
Skandinaviens största till verkare av Muffins 
och mjuka kakor. Dan Cake producerar muf-
fins av högsta kvalitet och med en fantastisk 
smak upplevelse.
Allt detta skapar kvalitet och trygghet i alla 
led. Det lönar sig att ta fikandet till en högre 
nivå.
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UPPTINING: Cirka 60–90 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, ta ur tårtan ur formen medan den fortfarande är fryst.

Kärleksmums rund
En klassiker med choklad, kokos och kaffe  
i perfekt smakkombination. 
Art.nr: 1601 | Vikt/st: 1100g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2200g

Återvänder du också alltid till ett visst café? Gör du det för läget och utsikten? 
För servicen, atmosfären och det sköna snacket? För att det var just där du 
träffade ditt livs kärlek? Eller är det för att den där saftiga, oemotståndliga 
morotskakan bara finns just där? 

Toscakaka rund
En klassiker bakad på vårt sätt. Saftig botten  
bakad med mandelmassa och ett knäckigt  
täcke med flisad mandel. Ren njutning.
Art.nr: 1595 | Vikt/st: 1100g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2200g

Kladdkaka
Kladdig chokladtårta med perfekt krispig yta och kladdigt 
innehåll, det godaste som finns. Perfekt till kaffet med en klick 
lättvispad grädde.
Art.nr: 1610 | Vikt/st: 1100g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2200g

Pecanpaj
Äkta klassisk amerikansk nötpaj med smak utöver  
det vanliga. Garanterad favorit på caféet.
Art.nr: 1598 | Vikt/st: 1100g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2200g
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UPPTINING: Cirka 60–90 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, ta ur tårtan ur formen medan den fortfarande är fryst.

Trippelnöt rund
Tvistad klassiker med saftig mandelbotten  
toppad med tre sorters nötter; pekan-, hassel-  
och valnöt. Gissa om nötälskarna längtar…
Art.nr: 1602 | Vikt/st: 1100g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt: 2200g

Morotskaka rund
Saftig botten laddad med morötter och toppad  
med len ostkräm. Ett måste i varje café.
Art.nr: 2409 | Vikt/st: 1100g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt: 2200g

Tårtor

Citron/Vallmopaj
Citron- och vallmopaj i egen tappning. Mördeg fylld med 
krämig mazarinmassa med vallmofrön och äkta citron toppad 
med citronglasyr. Oemotståndlig.
Art.nr: 2412 | Vikt/st: 1200g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2400g

Äppelpaj
Klassisk smulpaj med äpple. Bakad med smör, kanel, 
vaniljkräm – och kärlek, förstås.
Art.nr: 2421 | Vikt/st: 1350g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2700g

Blåbärspaj
Smulpaj bakad med smör och vaniljkräm.  
Blåbärspaj blir inte godare än så här.
Art.nr: 2422 | Vikt/st: 1350g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2700g

Jordgubb/Rabarberpaj
Smulpaj med jordgubbar, rabarber och vaniljkräm i  
perfekt kombination. Som att smaka en bit av sommaren.
Art.nr: 2423 | Vikt/st: 1350g | Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2700g
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UPPTINING: Cirka 60–90 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, ta ur tårtan ur formen medan den fortfarande är fryst.

Kärleksmums
En klassiker med många namn – Snoddas, chokladrutor och 
kärleksmums. Oavsett namn är kombinationen choklad, kokos 
och kaffe perfekt. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 1599 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 89g | Vikt/st: 1430g
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2860g

Morotskaka
Saftig botten laddad med morötter och toppad med len 
ostkräm. Ett måste i varje café. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2408 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 89g | Vikt/st: 1430g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2860g

Tårtor i bit

Brownie med topping
Krämig fudge brownie bakad med choklad och smör.  
Toppad med ganache gjord på smör, grädde och choklad.  
Njut. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2411 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 80g | Vikt/st: 1280g   
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2560g

Toscakaka
En klassiker bakad på vårt sätt. Saftig botten bakad med 
mandelmassa och ett knäckigt täcke med flisad mandel.  
Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 1596 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 71g | Vikt/st: 1130g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2260g

Blueberry Fresh
Ljus botten bakad med filmjölk och smak av vanilj  toppad med 
fräsch blåbärstopping. Vilken combo. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2403 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 75g | Vikt/st: 1200g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt: 2400g

Hallonmumma
Mjuk kaka med kardemumma toppad med en härligt len och 
smakrik hallonkräm. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2404 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 75g | Vikt/st: 1200g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt: 2400g

Choko Salty Caramel
Chokladbotten med en sagolikt god salty karamell  topping 
och strösslad med hackade hasselnötter. En blandning av sött 
och salt. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2405 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 75g | Vikt/st: 1200g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt: 2400g
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UPPTINING: Cirka 60–90 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, ta ur tårtan ur formen medan den fortfarande är fryst.

Tårtor i bit

Rocky Road
Klassisk browniebotten med vispad kolakräm, toppad med 
mandel, marshmallows och kolasås. Mums. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2416 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 84g | Vikt/st: 1345g   
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2690g

Tryffel/Pecan
Klassisk browniebotten toppad med vispad chokladganache, 
vit choklad och pekannötter. Man vill ha två, minst.  
Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2417 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 84g | Vikt/st: 1345g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2690g

Trippel Choklad/Pecan
Smakrik mandelbotten toppad med vit choklad ganache, 
mjölkchokladshavings, pekannötter och ripplad choklad.  
En chokladälskares dröm. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2427 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 80g | Vikt/st: 1280g  
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2560g

Vegan Brownie
Saftig och chokladig brownie helt fri från ägg och mejeriprodukter. 
Toppingen, en ganche gjord på havregrädde och choklad. Gott! 
Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2479 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 80g | Vikt/st: 1280g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2560g

Vegan Kärleksmums
En klassisker med många namn – Snoddas, chokladrutor 
och kärleksmums som vegansk variant. Oavsett namn är 
kombinationen choklad, kokos och kaffe perfekt. Skuren i 16 bitar.
Art.nr: 2477 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 89g | Vikt/st: 1430g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2860g

Vegan Morotskaka
Vem älskar inte morotskaka! En klassiker i vegansk tappning 
fri från animaliska produkter. Underbart smarrig. Skuren i 16 
bitar.
Art.nr: 2478 | Antal bitar/tårta: 16 st | Vikt/bit: ca 89g | Vikt/st: 1430g 
Antal/krt: 2 st | Vikt/krt:2860g
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Chokladboll
Smaskig  chokladboll täckt med 
kokos. En given caféfavorit. Kan 

också kallas underverk...
Art.nr 4387 | Vikt/st 58g | Antal/flak 25 st

2 flak/krt | Vikt/flak 1450g | Vikt/krt 2900 g 

Kondis

Gammaldags  mazarin
Klassisk mazarin bakad på färska 

ägg. Mördegsbotten fylld med 
mandelmassa och täckt med äkta 

sockerglasyr. Som en mazarin  
ska smaka.

Art.nr: 1633  | Vikt/bit: 55g  
Antal/krt 64st | Vikt/krt 3520g

Punschrulle
Klassisk punschrulle med 

arrakssmak och ett hölje av 
marsipan doppad i choklad. 

Snacka om att förgylla 
fikastunden.

Art.nr 4392 | Vikt/st 45g | Vikt/flak 1215g  
Antal/flak 27st, 2 flak/krt | Vikt/krt 2430g

Den svenska kungen Gustav Vasa var en sötsaksälskare  
av stora mått och hade en Michel Sockerbagare anställd som 
försåg kungen och hans familj med kakor och kanderad frukt. 
Då var socker en lyxvara. Idag är det en produkt för alla. Men 
muffins och punschrullar bakade på naturligt socker smakar 

förstås lyxigt, precis som det alltid gör med äkta råvaror.

Tårtanslag 
3-delad 24 cm

Art.nr: 1655 | 340g | 10st/krt | 3400g/krtDrömrulle
Chokladrulltårta med 

smarrig smörkrämsfyllning. 
Ljuvligt gott.

Art.nr: 3516  | Vikt/bit: 460g  
Antal/krt 4st | Vikt/krt 1840g

Jordgubbsrulle
Klassisk rulltårta med 

smakfull jordgubbsfyllning 
och smörkräm. En smak av 

sommar.
Art.nr: 3515  | Vikt/bit: 520g  

Antal/krt 4st | Vikt/krt 2080g
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Blueberry  
Cheese muffin

Blåbär- och vaniljmuffin laddad 
med blåbär och mjuk, söt cream 

cheese. Svårslagen.
 Art.nr 4977 | Vikt/st 100 g

Antal/krt 24 st | Vikt/krt 2400 g

Salted Caramel Muffin
Saftig karamellmuffin toppad 
och fylld med fudgebitar. Och 

som pricken över i:et fylld 
med krämig salted caramel-sås. 

Livsnjutning på hög nivå.
Art.nr 4989 | Vikt/st 100 g

Antal/krt 24 st | Vikt/krt 2400 g

Chocolate  
Ganache Muffin

Saftig och chokladrik muffin. 
Toppad med äkta choklad och 

fylld med mörk chokladganache. 
Räkna med att chokladälskarna 

står i kö.
Art.nr 4988 | Vikt/st 100 g

Antal/krt 24 st | Vikt/krt 2400 g

Minimuffins Choklad
Toppad med äkta choklad och 
chokladshavings av vit och ljus 

choklad. Perfekt bite size.
Art.nr 7103 (4683) | Vikt/st 35 g
Antal/krt 36 st | Vikt/krt 1260 g

Minimuffins Blåbär
Blåbärsmuffins toppad med vit 

choklad och frystorkade blåbär. 
Perfekt munsbit.

Art.nr 7104 (4682) | Vikt/st 35 g
Antal/krt 36 st | Vikt/krt 1260 g

Minimuffins med 
Chokladlinser

Vaniljmuffins toppad med 
choklad och krossade 

chokladlinser. Liten men 
naggande god.

Art.nr 7101 (4684) | Vikt/st 35 g
Antal/krt 36 st | Vikt/krt 1260 g
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UPPTINING: Cirka 40–60 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining. Hållbarhet i kyl: 2-7 dagar, beroende på sort.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, lossa tårtan från brickan, eller ta ur den ur formen medan den fortfarande är fryst.

Marabou kladdkaka
Fantastiskt god och perfekt kladdig kladdkaka med  
smarrigt mjölkchokladöverdrag och fylld med smält  

mjölkchoklad. En helt ny favorit.
Hel kaka Art.nr: 0614007022 (4928) | Vikt/st: 1200g

 Antal/krt: 6 st | Vikt/krt: 7200g

Mandeltårta med Daim
Oemotståndligt goda mandelbottnar kombinerat 
med en gyllene kräm och knäckig mandelkrokant, 

läckert överdragen med len mjölkchoklad. 
Svenskarnas favorit.

Hel kaka Art.nr: 0034-142 (4903) | Vikt/st: 1000g
Antal/krt: 6 st | Vikt/krt:6000g

Precut Art.nr: 1234-142 (4904) | Antal bitar/tårta: 12 st | Vikt/bit: ca 83g
Vikt/st: 1000g | Antal/krt: 6 st | Vikt/krt:6000g

Traybake Mandeltårta med Daim
Vår bästsäljande tårta i nytt format. 

Oemotståndligt goda mandelbottnar 
kombinerat med en gyllene kräm och knäckig 

mandelkrokant, läckert överdragen med 
len mjölkchoklad. Svenskarnas favorit.

Art.nr: 0514008562 (4931)
 Vikt/st: 1500g | Antal/krt: 5 st | Vikt/krt: 7500g

Traybake Mandeltårta Original
En äkta klassiker i nytt format, baserad 

på ett recept från 1890. Fantastiskt goda 
mandelbottnar varvade med len och god 

kräm. Toppad med lättrostad mandel.
Art.nr: 0514008555 (4930)

Vikt/st: 1400g | Antal/krt: 5 st | Vikt/krt: 7000g

Kvalitet, smak
och enkelhet

För 36 år sedan startade vi ett litet bageri på Aschebergsgatan i 
Göteborg, med ett recept på en fantastiskt god mandeltårta. Redan då 
var det en självklarhet för oss att använda noga utvalda råvaror, och 

än idag bakar vi våra glutenfria tårtor och kladdkakor med färska ägg, 
färsk grädde och choklad av hög kvalitet. Det blir helt enkelt godast så.
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UPPTINING: Cirka 40–60 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining. Hållbarhet i kyl: 2-7 dagar, beroende på sort.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, lossa tårtan från brickan, eller ta ur den ur formen medan den fortfarande är fryst.

Mandeltårta Original
En äkta klassiker baserad på ett recept från 1890.  
Fantastiskt goda mandelbottnar varvade med len 

och god kräm. Toppad med lättrostad mandel.
Hel kaka Art.nr: 0031-140 (4901) | Vikt/st: 900g

Antal/krt: 6 st | Vikt/krt: 5400g

Mandeltårta med Toblerone
Goda mandelbottnar varvade med fyllig 

chokladkräm och len mjölkchokladmousse. 
Toppad med ett generöst lager av Tobleronebitar, 

överdragen med len mjölkchoklad.
Precut Art.nr: 1255-159 (4906) | Antal bitar/tårta: 12 st | Vikt/bit: ca 83g

Vikt/st: 1000g | Antal/krt: 6 st | Vikt/krt:6000g

Mandeltårta med  
Kola & Jordnötter

Goda mandelbottnar med nougatkräm, mjuk  
kola och rostade jordnötter. Täckt av ett härligt  

lager len mjölkchoklad.
Precut Art.nr: 1237-153 (4905) | Antal bitar/tårta: 12 st | Vikt/bit: ca 100g

Vikt/st: 1200g | Antal/krt: 6 st | Vikt/krt:7200g

Serveringsförslag
2 3

Dekorera gärna tårtbiten med 
säsongens bär eller kanske 
någon läcker tropisk frukt 
tillsammans med grädde  

eller glass. 

Genom att dela tårtbiten 
på det här sättet skapar du 

perfekta små bitar  
till en buffé. 

På det här sättet blir tårtbiten 
delad i tre mindre portioner, 

servera flera smaker till-
sammans eller i mindre  

bitar på buffén. 

1
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SWEET DELIGHT

Toffee Star Cake
Precis som namnet, en lysande god kaka med 

smak av karamell. En kexbas med krämfyllning 
och toppad med karamellglasyr. Ja tack!
Precut  Art.nr: 21189 (5001) | Antal bitar/tårta: 12 st | 1050g/st 

1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 4200g/krt

Cheesecake Mango Passion
En cheesecake med frisk smak av mango 

och passion. En exotisk upplevelse.
Precut  Art.nr: 20622 (5002) | Antal bitar/tårta: 12 st | 1600g/st  

1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 6400g/krt

Chilli Out Cake
Browniebotten med kex, choklad och grädde. 

Toppad med mango gelé och chilipeppar. 
En smakexplosion med het eftersmak.

Precut  Art.nr: 21230 (5003) | Antal bitar/tårta: 12 st | 1350g/st
1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 5400g/krt

Cheesecake Jordgubb
Cheesecake Jordgubb. En favorit 

för alla jordgubbsälskare.
Precut  Art.nr: 20632 (5004) | Antal bitar/tårta: 12 st | 1400g/st 

1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 5600g/krt

UPPTINING: Cirka 40–60 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining. Hållbarhet i kyl: 2-7 dagar, beroende på sort.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, lossa tårtan från brickan, eller ta ur den ur formen medan den fortfarande är fryst.
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Millionaire’s Cheesecake 
Lyxig cheesecake salted caramel  med smörbakad 

kexbotten, och toppad med choklad och 
gyllene choklad shaving. Smakrik och god.

Precut Art.nr: 21458 | Antal bitar/tårta: 12 st | 1200g
1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 4800g/krt

Chocolate Ganache 
Chokladtårta med extra allt. Given 

för alla chokladälskare.
Precut Art.nr: 21457 | Antal bitar/tårta: 12 st | 1000g

1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 4000g/krt

Chocolate Fudge Premium  
Belgien är världsberömt för sin fantastiska 

choklad. Och naturligtvis har vi använt Belgisk 
choklad i denna magiska tårta. Ta för dig och njut.

Precut Art.nr: 21383 | Antal bitar/tårta: 14 st | 2100g
1st/fp | 1fp/krt | 4st/krt | 8400g/krt

Matcha Tea Cake  
Med smak av grönt te, Yuzu  och vit choklad 

frosting. A match made in heaven!
Precut Art.nr: 21456 | Antal bitar/tårta: 12 st | 1250g

1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 5000g/krt

SWEET DELIGHT

UPPTINING: Cirka 40–60 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining. Hållbarhet i kyl: 2-7 dagar, beroende på sort.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, lossa tårtan från brickan, eller ta ur den ur formen medan den fortfarande är fryst.
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SWEET DELIGHT

Cheesecake Apple Crumble  
Bakad cheesecake med digestive botten, toppad 
med äpple och kaksmulor. Kan det bli godare?

Precut Art.nr: 21455 | Antal bitar/tårta: 12 st | 1600g/st
1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 6400g/krt

Carrot Cake with Wallnuts  
En morotskaka utöver det vanliga. 

Toppad med frosting och rikligt med 
valnötter. Vill bara ha mer.

Precut  Art.nr: 21454 | Antal bitar/tårta: 14 st | 2500g/st
1st/fp | 4fp/krt | 1st/krt | 10.000g/krt

Cheesecake New York  
Klassisk bakad cheesecake med 

digestivebotten. Krämig och god.
Precut Art.nr: 21459 | Antal bitar/tårta: 12 st | 1600g/st

1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 6400g/krt

 Cheesecake Salted Caramel  
Bakad cheesecake med digestivebotten och 
laddad med salted caramel fyllning. Så god!

Precut Art.nr: 21460 | Antal bitar/tårta: 12 st | 1600g
1st/fp | 4fp/krt | 4st/krt | 6400g/krt

SWEET DELIGHT

UPPTINING: Cirka 40–60 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining. Hållbarhet i kyl: 2-7 dagar, beroende på sort.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, lossa tårtan från brickan, eller ta ur den ur formen medan den fortfarande är fryst.
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SWEET DELIGHTSWEET DELIGHT

UPPTINING: Cirka 40–60 minuter i rumstemperatur. FÖRVARING: Förvara i kyl efter upptining. Hållbarhet i kyl: 2-7 dagar, beroende på sort.
SERVERINGSTIPS: För bästa resultat, lossa tårtan från brickan, eller ta ur den ur formen medan den fortfarande är fryst.

Berry White
En ljus kaka med grädde och frisk smak 

av citron toppad med mixade bär. Perfekt 
till fikabuffén eller after noon tea.

Art.nr: 21321 (4999) | 29g | 63st/fp | 1fp/krt | 63st/krt | 1827g/krt

Chokladkaka Prag
Läcker chokladkaka, toppad med chokladspån. 

Perfekt till fikabuffén eller after noon tea.
Art.nr: 21131 (5000) | 37g | 63st/fp | 1fp/krt | 63st/krt | 2350g/krt

Blueberry Red Velvet
Red velvet, en saftig botten med youghurt fyllning, toppad med 
blåbär och kakkross. Perfekt till fikabuffén eller after noon tea.

Art.nr: 21322 (4998) | 34g | 63st/fp | 1fp/krt | 63st/krt | 2142g/krt
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Chokladfondant
En chokladfondant är som 
en liten chokladvulkan, full 

med rinnig choklad. En riktig 
drömdessert med Belgisk choklad

Art.nr: 2-350 (5011) | 60g | 12st/fp | 4fp/krt
48st/krt | 2880g/krt

Profitroles  
Salted Caramel

Profiterole, en bakelse av 
Pâte à choux deg, laddad 

med salt karamel och toppad 
med choklad. En bakelse som 

gör vem som helst glad.
Art.nr: 2-2315 (5014) | 20g | 50st/fp | 1fp/krt

50st/krt | 1000g/krt

Petits Choux  
med grädde

En petits choux bakelse 
fylld med vaniljgrädde.

Art.nr: 2-2316 (5012) | 13g | 77st/fp | 1fp/krt
77st/krt | 1000g/krt

Baileys Mini Eclairs
En fransk favoritbakelse av 

petits choux - pâte à choux - deg, 
fylld med färsk grädde och den 
ljuvliga smaken av Baileys Irish 
cream likör samt toppad med 

choklad. För finsmakaren.
Art.nr: 2-2630 (5015) | 18g | 30st/fp | 6fp/krt, 

180st/krt | 3240g/krt

Mini Eclairs
Eclair, en klassisk fransk bakelse 
av petits choux – pâte à choux – 

deg som fylld med vaniljkräm och 
toppad med choklad. Lyxigt gott.
Art.nr: 2-2318 (5013) | c:a 16g | 60st/fp | 1fp/krt

60st/krt | 1000g/krt

Mini Chokladsuffle
Chokladsufflé är lyxigt, 

omtyckt och supergott! För 
chokladälskaren är denna 
dessert ett måste. Servera 
gärna med färska hallon.

Art.nr: 2-737 (5010) | 25g | 96st/fp | 1fp/krt
96st/krt | 2400g/krt
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Skumraket 
Art.nr: 2052(4914) | 38g | 24st/krt | 912g/krt

Cocosboll/ Giganttopp 
Art.nr: 2053 (4915) | 70g | 12st/krt | 840g/krt

Cocosboll Gammeldags
(Palmoljefri)

Art.nr: 2055 (4918) | 35g | 24st/krt | 840g/krt

VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV FLUFFIGA DRÖMMAR...

Luftigt och sött skum 
med smak av vanilj, 
täckt med mörk 
choklad och kokos.
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Pajskal klassisk Aluform. Ø 17 cm     
Art.nr: 1301 (4985)  | 130gr  | 20st/krt  | 2600vikt/krt

Pajskal klassisk Aluform. Ø 25 cm     
Art.nr: 1311 (4988) | 280gr | 15st/krt | 4200gvikt/krt

Pajskal fullk. Aluform. Ø 17 cm     
Art.nr: 1302 (4986)  | 130gr  | 20st/krt  | 2600vikt/krt

Pajskal fullk. Aluform. Ø 25 cm     
Art.nr: 1312(4989)  | 280gr  | 15st/krt  | 4200vikt/krt

Pajskal dessert Aluform. Ø 17 cm     
Art.nr: 1305 (4987) | 130gr | 20st/krt | 2600vikt/krt

Pajskal dessert Aluform. Ø 25 cm     
Art.nr: 1325 (4991)  | 280gr  | 15st/krt  | 4200vikt/krt

Pajskal fullk. u/ form  Ø 29 cm     
Art.nr: 1344 (4990)  | 210gr  | 20st/krt  | 4200vikt/krt

Mazarinskal Ø 17 cm     
Art.nr: 1329 (4992)  | 300gr  | 24st/krt  | 7200vikt/krt

Smördegsplattor  27 x 36 gr    
Art.nr: 1372 (4994)  | 510gr  | 15st/krt  | 7650vikt/krt

Smördegsplattor     
Art.nr: 1340 (4993)  | 700gr  | 10st/krt  | 7000vikt/krt

Humlum producerar smördegsprodukter av högsta kvalitet. Den höga 
kvaliteten beror på en skonsam bearbetning av de bästa ingredienserna 
efter ett gammalt traditionellt recept. Vi gör det enkelt för dig som vill 
skapa dina egna mat- och dessertpajer
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KONTAKT
E-post: info@switsbake.se
Telefon: 0157-245 00
Fax: 0157-245 19

ADRESS
Switsbake Int AB
Box 83
642 06 Malmköping

BESÖKSADRESS
Switsbake Int AB 
Ängstuvägen 1
642 60 Malmköping

SWEET DELIGHT

SCANDINAVIAN 
BAKERY

www.cakes4u.se  |  www.almondy.com


