Sortiment Foodservice 2020

TECKENFÖRKLARING
Följande symboler används i katalogen
GF

= Glutenfritt

UL

= Utan laktos i receptet*

INGREDIENSER
Då produktsammansättningen
kan ändras hänvisar vi till
ingrediensförteckningen på
förpackningen.

UTS = Utan tillsatt socker
V

= Vegansk

= Våra Delicatobollar ingår i Fairtrades råvaruprogram för kakao.
* Dock förekommer spår av mjölk i vårt bageri.
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Välkommen till oss
Passion för det gamla hantverket, svenska råvaror och svensk tradition står
som grund för allt det vi tar fram på Konditori Delicato. Efter över 70 år som
bageri har vi lärt oss många saker och en av de viktigaste är att goda bakverk
kräver bra och hållbara råvaror både för smak och miljö.
Ordet hållbart är den röda tråd som följer oss från val av råvara, arbetsklimat i
bageriet, kartongen vår kaka ska packas i till miljön den slutligen avnjuts i. Den
ska vara god, både för kropp och själ.
En stor del av våra bakverk är bakade för hand, där kärleken till yrket och stoltheten
att vara en del av vår Delicatofamilj är viktiga ingredienser för att skapa en magisk
kaka. Så har det varit sedan den dagen Einar Belvén startade Delicato i just samma
lokaler vi är i än idag. Vi stryker våra lyxbiskvier för hand precis som när man
målar en tavla och vi bakar våra smulpajer på samma sätt som alltid har gjorts
hemma i varje kök. Med en doft av kanel, smör, vanilj och kärlek.
Vi vill bjuda in dig till att bli en del av Konditori Delicato.
Välkommen in till vår underbara värld!
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Nyheter
veganskt
Produkter inom temat veganskt har på senare år vuxit enormt
och är inte längre bara en trend utan har idag blivit mer av en
livsstil. En livsstil som allt fler av oss väljer, och som även vi tar
hänsyn till när vi tar fram nya produkter.
Ett exempel på veganska produkter hos oss är vår älskade
Delicatoboll, i alla dess olika former, vem trodde det?
I år lanserar vi Chokladruta Havssalt och Chokladruta
Hallon Lakrits som båda är veganska och dessutom
glutenfria. Vi har även valt att göra dem mindre i
storlek, ett val i tider då man pratar om att
”mindre portioner ger mindre matsvinn”.
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VEGANSKT

Nyhet
2020
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Smak citrus
Släktet citrus har sitt ursprung från tropiska Asien och används
allt mer i både matlagning och bakning. Det tillför en fräschör som
kanske inte är så vanlig i våra grundrecept och dessutom fantastiskt
gott. Med apelsin, lime och citron får bakverket en härlig touch av
fräsch syrlighet och faktum är att just ”syra” blev av Smakrådet,
utvalt till årets smaksättare 2020. I syra hittar vi både fruktighet,
sötma och blommighet.
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”Vi har jobbat med citrus som smak i flertalet av de
produkter vi lanserade under 2019 och anledningen till det
är att vi ville möta den hälsotrend som växer sig starkare
i Sverige och därav skapa en fräschör i våra bakverk.

Åsa – försäljningschef som älskar citrus i bakverken
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SMAK

Min favorit är Smulpaj Citron, där vi valt att jobba med en
syrlig lemoncurd och dessutom adderat till ingefärsbitar
i smuldegen för ett ”extra sting”. Ingefära är ett fantastiskt
komplement till citrus som verkligen förstärker känslan av
nytt och fräscht.”

Smak lakrits

Lakritsbusken är 1-1,5m hög, har lila eller ljusblå blommor och växer
främst kring Medelhavsområdet. Det är ur rötterna man utvinner lakrits.
Den finaste lakritsen anses komma från området Kalabrien i Italien.
Lakrits har på senare år gått från att finnas vanligtvis i glass och godis
till att allt oftare finnas med som smaksättare i nya bakverk. Lakrits
kan gärna kombineras med något syrligt för att förhöja smaken, en vanlig
och sanslöst god kombo är hallon.
Tips! Baka med lakritspulver för att få en jämn smak i kakan. Man kan
också använda sig av strössel som dekor om man hellre vill jobba med
lakrits som en yttre smak.
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SMAK

”Förra året lanserade vi två biskvier med smak av lakrits och just
kombination av lakrits, mandelbiskvibotten och smörkräm är
supergod. Dessa blev snabbt favoriter hos våra kunder och i år lanserar
vi ytterligare en lakritsnyhet; Chokladruta Hallon Lakrits. Denna nyhet
är både vegansk och glutenfri vilket ska bli spännande att följa.”
Fatima – säljare som älskar lakrits
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Smak choklad
Det finns nog ingen smak som väcker så många känslor som choklad och
det är inte så konstigt. Visste du att just choklad utsöndrar endorfiner i
vår kropp när vi äter den och det är endorfinerna som ger oss en känsla
av välbehag. Inte undra på att det är en riktig njutning att äta choklad.
Det finns både vit, ljus och mörk choklad och de senaste åren har även
den rosa chokladen, Ruby gjort entrè allt mer.
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SMAK

”När man bakar med choklad så är det viktigt att använda choklad
som är god och av bra kvalitet, tempereringen är också viktig så
att man får en glansig och fin yta. Prova att smaksätta chokladen
för att förhöja upplevelsen, tillsätt lite salt eller varför inte lite chili
eller apelsin. Våga testa och hitta din nya favorit!”
Jari – produktutvecklare som älskar choklad
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Kondisbitar
mini
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Kondisbitar

Delicatoboll Mini

Punschrulle Mini

Päronbiskvi Mini

Delikat liten chokladboll med mockasmak och rullad i kokos.

Punschrullen, en klassisk ”dammsugare”
med marsipan och smak av arrak,
i mindre format.

Klassisk biskvibotten på mandel,
smörkräm med päronsmak som
doppats i choklad.

Vikt/antal
18 g x 48 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Art.nr färsk
1296
Vikt/antal
18 g x 48 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
1297
Vikt/antal
18 g x 40 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
gf

Delicacaoboll Hallon Mini

Mumsbit Latte

Lakritsbiskvi Mini

En exklusiv liten chokladboll bakad med
mörk belgisk choklad, med smak av
mocka och toppad med hallongranulat.

Krämig kondisbit gjord på delicatobollssmet och fylld med en lattekräm.
Doppad i vit choklad och dekorerad
med latteströssel.

Klassisk biskvibotten på mandel, en
lakritskräm där man anar både söt och
salt lakrits som slutligen doppats i
choklad. Nu i miniformat.

Art.nr färsk
1302
Vikt/antal
18 g x 48 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Art.nr färsk
1245
Vikt/antal
20 g x 48 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
gf

Art.nr färsk
1323
Vikt/antal
18 g x 40 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
gf

Ny!

Skumtopp Mini
utan tillsatt socker
Fluffig skumtopp utan tillsatt socker som
toppats med mörk choklad.

Art.nr färsk
1330
Vikt/antal
15 g x 36 st
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Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

gl, uts

KONDITORI DELICATO

Art.nr färsk
1295

Kondisbitar

14

14

Vi stryker
alla våra
lyxbiskvier
för hand!

Kondisbitar

Krokantbiskvi Lyx

Lyxbiskvi

Citronbiskvi Lyx

Mandelbiskvi med smak av knäck
toppad med knapriga krokantkulor.

Mandelbotten fylld med len kakaokräm
och doppad i mörk choklad.

Mandelbotten fylld med fräsch
citronkräm och doppad i choklad.

Vikt/antal
65 g x 12 st

Art.nr fryst
843
Kfp/dfp
3 (fryst)

Övrigt
gf

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dgr i kyl.

Päronbiskvi Lyx
Mandelbotten fylld med len päronkräm
och doppad i choklad.
Art.nr färsk
1048
Vikt/antal
50 g x 18 st

Art.nr fryst
1049
Kfp/dfp
3 (fryst)

Övrigt
gf

Art.nr färsk
510
Vikt/antal
50 g x 18 st

Art.nr fryst
860
Kfp/dfp
3 (fryst)

Övrigt

gf, UL

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dgr i rumstemp.

Art.nr färsk
790
Vikt/antal
50 g x 18 st

Art.nr fryst
861
Kfp/dfp
3 (fryst)

Övrigt
gf

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dgr i rumstemp.

Chocolate Chip Cookie

White Chunk Cookie

Smörbakad cookie bakad med ljusa
och mörka chokladchunks.

Smörbakad mörk chokladcookie
med vita chokladchunks.

Art.nr färsk
157
Vikt/antal
55 g x 16 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
1139
Vikt/antal
55 g x 16 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dgr i rumstemp.

Citronromb

Rombformat mördegsskal bakat
på smör och fylld med en fräsch
lemoncurd.
Art.nr färsk
Vikt/antal
50 g x 15 st

Art.nr fryst
1309
Kfp/dfp
3

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
7 dagar i kyl.

Mandelromb

Rombformat mördegsskal bakat på
smör. Fylld med en klassisk mandelmassa mixad med kardemumma.
Art.nr färsk
Vikt/antal
43 g x 15 st

Art.nr fryst
1324
Kfp/dfp
3

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
7 dagar i kyl.

Tosca Lyx
Klassisk mazarin bakad med mandel.
Täckt med ett alldeles underbart
toscatäcke.
Art.nr färsk
1231
Vikt/antal
60 g x 16 st

Art.nr fryst
1232
Kfp/dfp
3 (fryst)

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dgr i rumstemp.

Blåbärsmuffins

Chokladmuffins

Kanelbulle

Härlig muffins proppad med blåbär.

Härlig muffins med smak av choklad
och toppad med chokladbitar.

Klassisk kanelbulle som passar till alla
tillfällen.

Art.nr färsk
Vikt/antal
75 g x 40 st

Art.nr fryst
855
Kfp/dfp
1

Övrigt
UL

Hållbarhet efter upptining i obruten frp: 3 dgr i kyl.

Art.nr färsk
Vikt/antal
80 g x 40 st

Art.nr fryst
856
Kfp/dfp
1

Övrigt
-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp: 3 dgr i kyl.
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Art.nr färsk
Vikt/antal
100 g x 32 st

Art.nr fryst
857
Kfp/dfp
1

Övrigt
-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp: 1 dag i kyl.

KONDITORI DELICATO

Art.nr färsk
506

Kondisbitar

Pärlboll Lyx

Chokladboll Lyx

Punschrulle Stor

Stor, lyxig, handrullad och glutenfri
pärlboll med djup smak av choklad.
Doppad i choklad och rullad i pärlsocker.

Stor, lyxig, handrullad och glutenfri
chokladboll med mockasmak. Bakad
med kärlek. Doppad i choklad och rullad
i kokos.

Punschrullen, en klassisk ”dammsugare”
med marsipan och smak av arrak,
i större format.

Art.nr färsk
Vikt/antal
80 g x 30 st

Art.nr fryst
1118
Kfp/dfp
1

Övrigt

gf, ul, v

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
56 dgr i rumstemp.

Art.nr färsk
Vikt/antal
80 g x 30 st

Art.nr fryst
1096
Kfp/dfp
1

Övrigt

gf, ul, v

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
56 dgr i rumstemp.

Art.nr färsk
415
Vikt/antal
85 g x 22 st

Art.nr fryst
416
Kfp/dfp
3 (fryst)

Övrigt

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
56 dgr i rumstemp.

Lattebit

Kondisbit med Nöt-Crème

Vår ljuvligt krämiga kondisbit av
delicatobollssmet och med smak av
kaffe latte.

Kondisbit bakad på delicatobollssmet
Kombinationen av havrebollssmet
fylld med nötcremsmassa. Doppad i
och kolakräm smakar som en dröm.
choklad och på toppen ett krispigt strössel.

Art.nr färsk
1087
Vikt/antal
55 g x 25 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
gf

Art.nr färsk
1316
Vikt/antal
55 g x 25 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
gf

Salt Mandelkola

Lakritsbiskvi

Sött möter salt i en spröd, smördegsbakad kaka med len kolatryffel och
salt mandel.

Klassisk biskvibotten på mandel, en
lakritskräm där man anar både söt och
salt lakrits som slutligen doppats i
choklad.

Art.nr färsk
467
Vikt/antal
44 g x 20 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
1318
Vikt/antal
40 g x 22 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
gf
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Drömkola

Art.nr färsk
3
Vikt/antal
48 g x 25 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-
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KONDITORI DELICATO

Tårtor & pajer
Cheesecake Blåbär

Cheesecake Citron

Cheesecake Sötsalt

Handbakad och glutenfri cheesecake
gjord på en botten av ren havre, smör och
riskrisp. En fyllning av krämig färskost
och vit choklad. Toppad med blåbär.

Handbakad och glutenfri cheesecake
gjord på en botten av ren havre, smör och
riskrisp. En fyllning av krämig färskost
och vit choklad. Toppad med citron.

Handbakad och glutenfri cheesecake
gjord på en botten av ren havre, smör och
riskrisp. En fyllning av krämig färskost
och vit choklad. Toppad med sötsalt kola.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1400 g x 1 st

Art.nr fryst
1256
Kfp/dfp
3

Övrigt
gf

Hållbarhet efter upptining i obruten frp: 5 dgr i kyl.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1400 g x 1 st

Art.nr fryst
1257
Kfp/dfp
3

Övrigt
gf

Hållbarhet efter upptining i obruten frp: 5 dgr i kyl.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1400 g x 1 st

Art.nr fryst
1310
Kfp/dfp
3

Hållbarhet efter upptining i obruten frp: 5 dgr i kyl.

Våra tårtor
och pajer
är handgjorda
och skapade med
hantverksglädje!
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Övrigt
gf

Tårtor 12-14 bitar

Smulpaj Blåbär

Smulpaj Rabarber

Smulpaj Citron

Klassisk smulpaj handbakad på smör,
fylld med saftiga blåbär (30% bär).

Klassisk smulpaj handbakad på smör,
fylld med rabarber och len vaniljkräm
(30% frukt).

Klassisk smulpaj, handbakad med smör
och ingefärsbitar som ger ett extra sting.
Fyllningen är en fräsch lemoncurd som
får er att längta efter mer.

Vikt/antal
1300 g x 1 st

Art.nr fryst
1254
Kfp/dfp
3

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
5 dagar i kyl.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1300 g x 1 st

Art.nr fryst
1255
Kfp/dfp
3

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
5 dagar i kyl.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1300 g x 1 st

Art.nr fryst
1312
Kfp/dfp
3

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
5 dagar i kyl.

Kladdkaka

Mörk Tryffeltårta

Mandeltårta

Smörbakad och precis lagom kladdig
chokladkaka. Frasig på utsidan och
krämig på insidan.

Handgjord mörk och mustig
chokladtryffeltårta, ett måste för
chokladälskaren.

Mandelbotten med hemkokt kräm och
toppad med rostad mandel. En riktig
smakupplevelse.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1000 g x 1 st

Art.nr fryst
1219
Kfp/dfp
4

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
10 dagar i kyl.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1100 g x 1 st

Art.nr fryst
1247
Kfp/dfp
3

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
7 dagar i kyl.
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Art.nr färsk
Vikt/antal
750 g x 1 st

Art.nr fryst
1227
Kfp/dfp
4

Övrigt
gf

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
32 dagar i kyl.

KONDITORI DELICATO

Art.nr färsk
-

Mjuka kakor
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Ny

Ny

Chokladruta Havssalt

Chokladruta Hallon Lakrits

En kraftfull vegansk chokladruta med
en len chokladkräm, toppad med
kakaonibs och havsalt.
Förskuren 30 bitar x 37 g.

En vegansk chokladruta gjord på mörk
choklad med en twist av lakrits, syrlig
hallonkräm och små bitar av torkade hallon.
Förskuren 30 bitar x 37 g.

Vikt/antal
1110 g x 1 st

Art.nr fryst
1328
Kfp/dfp
3

Art.nr färsk
-

Övrigt

gf, ul, v

Vikt/antal
1110 g x 1 st

Art.nr fryst
1329
Kfp/dfp
3

Övrigt

gf, ul, v

Hållbarhet efter upptining: 14 dagar i kyl.

Hållbarhet efter upptining: 14 dagar i kyl.

Morotskaka

Citronruta

Saftig morotskaka gjord på bland annat
rivna morötter, paletterad med en
krämig topping av färskost och smör.
Förskuren 20 bitar x 75 g.

Saftig, mjuk citronruta bakad på
lemoncurd. Paletterad med färskost
och riven mandel.
Förskuren 20 bitar x 80 g.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1500 g x 1 st

Art.nr fryst
1242
Kfp/dfp
3

Art.nr färsk
-

Övrigt
-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
14 dagar i kyl.

Vikt/antal
1600 g x 1 st

Art.nr fryst
1317
Kfp/dfp
3

Övrigt
-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
14 dagar i kyl.

Brownie

Rocky Road

Mjuk och fyllig chokladruta med en
krämig chokladkräm ovanpå.
Förskuren 20 bitar x 70 g.

Klassisk mjuk chokladbotten, toppad med
chokladkräm, kolabitar, kolasås, mörk
chokad och fluffiga marshmallows.
Förskuren 20 bitar x 85 g.

Art.nr färsk
Vikt/antal
1400 g x 1 st

Art.nr fryst
615
Kfp/dfp
3

Art.nr färsk
-

Övrigt
-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
28 dagar i kyl.

Vikt/antal
1700 g x 1 st

Art.nr fryst
1106
Kfp/dfp
3

Övrigt
-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
28 dagar i kyl.

Kärleksmumsruta
Rutor av mjuk chokladkaka täckt
med len mockaglasyr och kokos.
Förskuren 20 bitar x 75 g.
Art.nr färsk
Vikt/antal
1500 g x 1 st

Art.nr fryst
518
Kfp/dfp
3

Övrigt
UL

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
28 dagar i kyl.
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Art.nr färsk
-

Kolakaka

Chokladbröd

En gudomligt söt och god kaka med
smak av kola.

Klassisk småkaka av choklad toppad
med pärlsocker.

Art.nr färsk
1271
Vikt/antal
800 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
-

Art.nr färsk
1269
Vikt/antal
800 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
-

Korintkaka
Spröd mördegskaka med korinter
som ger sötma.
Art.nr färsk
1272
Vikt/antal
800 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
-
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Bondkaka
En klassisk småkaka med smak av
härlig mandel.
Art.nr färsk
1268
Vikt/antal
800 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
-

KONDITORI DELICATO

Smörbakade
småkakor
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Kondisbitar
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Punschrulle

Mazarin

Hallongrotta

Punschrullen, en klassisk ”dammsugare”
med marsipan och smak av arrak.

Mördegsform med mandelfyllning och
glasyrtäcke – en riktig klassiker.

Mördegskaka fylld med söt hallonsylt.
God till sista smulan!

Kfp/dfp
Fryst: 3 Färsk: 6

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
56 dgr i rumstemp.

Art.nr färsk
1235
Vikt/antal
55 g x 16 st

Art.nr fryst
1308
Kfp/dfp
3 (fryst)

Övrigt
ul

Art.nr färsk
582
Vikt/antal
42 g x 20 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dgr i rumstemp.

Strass

Havrecocos

Biskvi

Spröd kaka med en välsmakande
kombination av vanilj och choklad.

En knaprig havrekaka med smak av
kokos och kanel, garnerad med
choklad.

Klassisk mandelbiskvibotten med en
ljuv smörkräm med chokladsmak,
doppad i mörk choklad.

Art.nr färsk
15
Vikt/antal
38 g x 25 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Art.nr färsk
296
Vikt/antal
44 g x 20 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
ul

Art.nr färsk
446
Vikt/antal
40 g x 22 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

gf, ul

Citronkaka utan tillsatt socker

Havrecocos utan tillsatt socker

Mördegskaka med frisk citronkräm.
Dekorerad med ringlad choklad.

En knaprig havrekaka med smak av
kokos. Dekorerad med ringlad choklad.

Art.nr färsk
523
Vikt/antal
40 g x 25 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-
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Övrigt
uts

Art.nr färsk
520
Vikt/antal
35 g x 25 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

KLASSIKER

Vikt/antal
48 g x 32 st

Art.nr fryst
735 (48 g x 35 st)

Övrigt

ul, uts

KLASSIKER

Art.nr färsk
11

KONDISBITAR

Pärlboll

Delicatoboll

Delicatoboll Stor

Klassisk chokladboll, rullad i pärlsocker.

Delikat chokladboll med mockasmak och
rullad i kokos – en av våra kära klassiker.

Delikat chokladboll i extra stort format
med mockasmak och rullad i kokos.

Art.nr färsk
422
Vikt/antal
58 g x 35 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Art.nr Färsk
27
Vikt/antal
58 g x 35 st

Art. nr Fryst
Kfp/dfp

Övrigt

ul, v

Art.nr färsk
35
Vikt/antal
90 g x 20 st

Art.nr fryst
40
Kfp/dfp
3 (fryst)

Övrigt

ul, v

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
56 dgr i rumstemp.

Skumtopp Original

Krusboll utan tillsatt socker

Skumraket

Originalet med fluffigt vaniljskum täckt
med choklad och små fina kokosflingor.

Under chokladtäcket döljer sig ett vitt,
fluffigt härligt skum.

Luftigt skum täckt med mörk
choklad och kokosflingor.

Art.nr Färsk
1250
Vikt/antal
35 g x 15 st

Art. nr Fryst
Kfp/dfp

Övrigt
gf

Art.nr färsk
Vikt/antal
35 g x 15 st

Art.nr fryst
1054
Kfp/dfp
4

Övrigt

gf, ul, uts

Art.nr färsk
253
Vikt/antal
38 g x 18 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dgr i rumstemp.

En härlig bild från det glada 60-talet med vår grundare Einar Belvén (till höger) i nyinvigda lokaler i Segeltorp.
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Övrigt

gf, ul
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KLASSIKER

Delicatoboll Mini

Delicatoboll

Delicatoboll utan tillsatt socker

Delikat chokladboll med smak av mocka
och rullad i kokos, men i ett mindre
format.

Delikat chokladboll med mockasmak
och rullad i kokos – en av våra kära
klassiker.

Njut av Delicatoboll med samma goda
mockasmak men utan tillsatt socker.

Art.nr färsk
1276
Vikt/antal
18 g x 20 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Art.nr färsk
75
Vikt/antal
58 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Art.nr färsk
1307
Vikt/antal
50 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

uts, ul, v

Punschrulle Mini

Punschrulle

Biskvi

Punschrullen, en klassisk ”dammsugare”
med marsipan och smak av arrak, i
mindre format.

Punschrullen, en klassisk ”dammsugare”
med marsipan och smak av arrak.

Ljuv mandelbotten med len kakaokräm och överdrag av mörk choklad.

Art.nr färsk
1277
Vikt/antal
18 g x 20 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
91
Vikt/antal
48 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
70
Vikt/antal
40 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

gf, ul

Knäckboll

Havreboll

Pärlboll

Chokladbollssmet och knäckbitar i en
härlig röra toppad med krokantkulor.

Makalöst god havreboll rullad i kokos.

Klassisk chokladboll rullad i pärlsocker.

Art.nr färsk
1240
Vikt/antal
45 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Mazarin
Mördegsform med mandelfyllning och
glasyrtäcke, en riktig fikaklassiker.
Art.nr färsk
1237
Vikt/antal
55 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
ul

Art.nr färsk
293
Vikt/antal
55 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Chocolate Chip Cookie
En stor härlig smörbakad cookie med
ljusa och mörka chokladbitar.
Art.nr färsk
156
Vikt/antal
55 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-
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Art.nr färsk
423
Vikt/antal
58 g x 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Brownie
Sagolikt god chokladkaka bakad
med mörk choklad från Belgien.
Art.nr färsk
Vikt/antal
70 g x 50 st

Art.nr fryst
8
Kfp/dfp
1

Övrigt
ul

Hållbarhet efter upptining i obruten frp: 28 dgr i kyl.

KLASSIKER

Kondisbitar
styckförpackade
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Småkakor
Kolasnitt

Chokladbröd

Korintkaka

En gudomligt söt och god kaka med
smak av kola.

Klassisk småkaka av choklad toppad
med pärlsocker.

Spröd mördegskaka med korinter som
ger sötma.

Art.nr färsk
379
Vikt/antal
1000 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
43
Vikt/antal
1000 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
410
Vikt/antal
1000 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Bondkaka

Chokladflarn

Maränger i påse

En klassisk småkaka med smak av
härlig mandel.

Knaprig havrekaka doppad i choklad
som skapar garanterad mersmak.

Små oskyldiga maränger.

Art.nr färsk
42
Vikt/antal
1000 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
48
Vikt/antal
1000 g ca 100 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-
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Art.nr färsk
779
Vikt/antal
100 g ca 50 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt
gf

Tårtor

Tårtor 12-14 bitar

Fransk Chokladtårta

Mandeltofféetårta

Kärleksmumstårta

Chokladbotten med en gyllene kräm,
insvept i chokladtryffel, dekorerad med
grön mandel.

En härlig mandelbotten med kolakräm, kolatryffel och mjölkchoklad.

Mjuk chokladkaka täckt med len
mockaglasyr och kokos.

Vikt/antal
850 g x 1 st

Art.nr fryst
1185
Kfp/dfp
4

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
39 dagar i kyl.

Art.nr färsk
Vikt/antal
800 g x 1 st

Art.nr fryst
1228
Kfp/dfp
4

Övrigt
gf

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
32 dagar i kyl.

Hallonrulltårta

Drömrulltårta Karamell

Klassisk rulltårta med hallon – sagolikt
god och krämig. Antal skivor: ca 8.

Ljuvlig chokladrulltårta med en len
fyllning av kola och smörkräm.
Antal skivor: ca 8.

Art.nr färsk
Vikt/antal
360 g x 1 st

Art.nr fryst
1066
Kfp/dfp
5

Övrigt
ul

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dagar, ej över normal rumstemp.

Art.nr färsk
Vikt/antal
360 g x 1 st

Art.nr färsk
Vikt/antal
850 g x 1 st

Art.nr fryst
1186
Kfp/dfp
4

Övrigt
ul

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
49 dagar i kyl.

Art.nr fryst
1067
Kfp/dfp
5

Övrigt
ul

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
42 dagar, ej över normal rumstemp.
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KLASSIKER

Art.nr färsk

Smak av
sommaren
Sommaren är en tid för långa och härliga fikastunder. Tänk dig
smaker såsom citron, blåbär och rabarber. Använd vår vackra och
somrigt fräscha Citronruta tillsammans med säsongens bär, eller
servera vår Smulpaj Citron i ett vackert dessertglas och en klick
färskost med lite lime till. Överraska gästen med vår älskade
Delicatoboll Mini smulad över glassen och toppa med chokladsås
och färska jordgubbar.
Sommaren är full av råvaror från vårt underbara land, så ta till vara
på dem och ge varje bakverk och kaka sin egen somriga kostym.
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SÄSONG

Duka upp till jul
Saffran eller apelsin, nejlika eller stjärnanis. För att dina bakverk på julbuffén ska få sin
egen vintriga charm så släpp loss din fantasi. Dekorera med vackert torkade apelsinskivor
och kanelstänger, skapa små julgranar av våra smaskiga Brownierutor. Skäm bort dig
med lite sylt och grädde till din struva eller mumsa mandelromb toppad med rostade
hasselnötter och nougatkräm. På ett julbord är allt tillåtet. ”Ho ho ho”
”Ett bakverk kan vara sött, kännas lyxigt eller ha kantig form, ja variationen av dessa kan
vara enorm.På vår fina julbuffé hittar du säkert en mumsig kaka så du inte själv behöver
ställa dig att julbaka”

34

Struva

Små pepparkaksstjärnor

Stora pepparkakshjärtan

Spröd julklassiker dekorerad med socker.

Goda och knapriga klassiker som
hör julen till.

Goda och knapriga klassiker
som hör julen till.

Art.nr färsk
53
Vikt/antal
11 g x 70 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

-

Art.nr färsk
52
Vikt/antal
6 g x ca 600 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Saffransruta

Pepparkaksruta

En ren saffransfröjd, mjuk botten med
mandel, smaksatt med saffran och en
aning apelsin. Toppad med färskost
och strösslad med choklad.
Förskuren 20 bitar x 75 g.

Mjuk pepparkaka med färskosttopping,
smaksatt med apelsin och kanelsocker.
Förskuren 20 bitar x 75 g.

Vikt/antal
1500 g x 1 st

Art.nr fryst
1322
Kfp/dfp
3

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining: 14 dagar i kyl.

Art.nr
Vikt/antal
1500 g x 1 st

Art.nr fryst
1206
Kfp/dfp
3

Övrigt

-

Hållbarhet efter upptining i obruten frp:
14 dagar i kyl.

Vikt/antal
14 g x ca 250 st

Art.nr fryst
Kfp/dfp
-

Övrigt

ul, v

Andra bakverk på bilden:
Brownie, 615
Rocky Road, 1106
Lakritsbiskvi Mini, 1323
Delicacaoboll Hallon Mini, 1302
Mandelromb, 1324

SÄSONG

Art.nr färsk

Art.nr färsk
50
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Inspiration
Låt dig inspireras tillsammans med oss på Instagram @konditoridelicato
och läs mer om våra bakverk på vår hemsida www.delicato.se/foodservice
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INSPIRATION

Afternoon
tea
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Duka upp
till dessert
Många av våra produkter passar
perfekt på en buffé! Här har vi dukat
upp ett antal härliga varianter som
alla är läckra, både att se på
och att njuta av.

UTAN TILLSATT SOCKER

UTAN LAKTOS
I RECEPTET*

VEGANSK

Biskvi

446, 70

Citronkaka UTS

523

Biskvi

446, 70

Chokladboll Lyx

1096

Cheesecake Blåbär

1256

Delicatoboll UTS

1307

Blåbärsmuffins

855

Cheesecake Citron

1257

Havrecocos UTS

520

Brownie

8

Chokladruta
Havssalt

1328

Cheesecake Sötsalt

1310

Krusboll UTS

1054

Chokladboll Lyx

1096

Chokladruta
Hallon Lakrits

1329

Chokladboll Lyx

1096

Skumtopp Mini UTS

1330

Chokladruta
Havssalt

1328

Delicacaoboll
Hallon Mini

Chokladruta Havssalt 1328
Chokladruta
Hallon Lakrits

1329

Citronbiskvi Lyx

790, 861

Kondisbit med
Nötcréme

1316

Chokladruta
Hallon Lakrits
Delicacaoboll
Hallon Mini
Delicatoboll

1329
1302
1295, 27, 35,
40, 1276, 75
1307

Krokantbiskvi Lyx

506, 843

Delicatoboll UTS

Krusboll UTS

1054

Lakritsbiskvi

1318

Drömrulltårta
Karamell

1067

Lakritsbiskvi Mini

1323

Hallonrulltårta

1066

Lattebit

1087

Havrecocos

296

Lyxbiskvi

510, 860

Havrecocos UTS

520

Mandeltoffétårta

1228

Krusboll UTS

1054

Mandeltårta

1227

Kärleksmumsruta

518

Maränger

779

Kärleksmumstårta

1186

Mumsbit Latte

1245

Lyxbiskvi

Pärlboll Lyx

1118

Päronbiskvi Lyx

1048, 1049

Pepparkakor

510, 860
1235, 1308,
1237
50, 52

Päronbiskvi Mini

1297

Pärlboll

422, 423

Skumraket

253

Pärlboll Lyx

1118

1250

Skumraket

253

1330

Strass

15

Skumtopp Original
Skumtopp Mini UTS

Mazarin
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Delicatoboll UTS

1302
1295, 27, 35,
40, 1276, 75
1307

Pepparkakor

50, 52

Pärlboll

422, 423

Pärlboll Lyx

1118

Strass

15

Delicatoboll

* Dock förekommer spår av mjölk i vårt bageri.

INSPIRATION

GLUTENFRIA
PRODUKTER

Ta kontakt med oss
Vill du komma i kontakt med våra härliga bakverk efter att ha bläddrat igenom
katalogen? Våra säljare nedan står redo och vill gärna bjuda på en fika, lämna
smakprover eller svara på dina frågor. Så ring eller mejla!

Åsa Swanberg
Försäljningschef FS/Key account manager FS
asa.swanberg@delicato.se
+46 (0)730 522 513
Jonas Burgren
Key account manager FS
jonas.burgren@delicato.se
+46 (0)708 761 835
DISTRIKTSÄLJARE
Henrik Högstedt
Östra Småland, Skåne, Blekinge
henrik.hogstedt@delicato.se
+46 (0)730 522 621
Mikael Sjögren
Norra StorStockholm, Uppsala, Dalarna,
Gävle, Västerås
mikael.sjogren@delicato.se
+46 (0)730 522 610
Fatima Wahlberg
Norrland, Gotland, Stockholm
fatima.wahlberg@delicato.se
+46 (0)730 522 612
Ulrika Forsberg
Västkusten från Halmstad upp till Strömstad,
Skaraborg, Borås, Dalsland
ulrika.forsberg@delicato.se
+46 (0)730 522 614
Jan Siljeströmer
Södra StorStockholm, Södermanland,
Närke, Värmland
jan.siljestromer@delicato.se
+46 (0)730 522 514
Viktor Wibring
Östergötland, Småland, Skaraborg
viktor.wibring@delicato.se
+46 (0)735 394 323

Fotograf Ulf Svensson

Delicato Bakverk AB Grenvägen 9, Segeltorp. Box 5013, 141 05 Kungens Kurva.
www.delicato.se

