Tørre Specialprodukter
En række skræddersyede produkter, ”Sanding Sugars”, herunder:
Sukker med Kanel

Sukker med Citronsyre

Sukker med Salmiak

Sukker med Kakao

Produktegenskaber
• Sakkarose coatet (overtrukket) eller blandet med andre
ingredienser, eksempelvis syrer, aromaer, krydderier
og farver.
• Tilsætning af fedt øger fugttolerancen, binder
ingredienserne og reducerer støvet.
• Forskellige kornstørrelser – florsukker, fraktionssukker,
perlesukker osv.
• Unik dekoration af bageriprodukter, konfekture og is.
• Tilfører slutproduktet en spændende farve og smag.
• Giver mange muligheder for at modificere eksisterende
produkter eller udvikle nye.
• Produkterne kan gøres kundespecifikke.

Anvendelsesområder

Produktudvikling

• ”Sanding Sugars” bruges hovedsagelig til dekoration
af konfekture og bagværk.

Mange levnedsmiddelproducenter henvender sig til
Nordic Sugar allerede på et tidligt tidspunkt i produktudviklingen. Nordic Sugar har en unik viden om, hvordan
sukker og sødme fungerer i forskellige processer og applikationer, og vi udvikler kundetilpassede specialprodukter,
der opfylder specifikke behov. Vores specialprodukter har
indbygget funktionalitet, eksempelvis en specifik smag
eller sødmeprofil, og forenkler produktionsprocessen for
vores kunder.

• Anvendes også som fyld i bagværk og konfekture.
• Anvendes også som topping til is.
• Bruges også til overfladebehandling af konfekture,
f.eks. sour coating.

Produktfordele ved anvendelse
• Slutproduktet får et attraktivt udseende.

Produktfordele i produktionen

• Ud over sødme giver ”Sanding Sugars” også aroma,
farve og andre smagsoplevelser.

• ”Sanding Sugars” er lette at håndtere.

• De coatede produkter tåler fugt bedre, så dekorationen
får en forbedret holdbarhed.
• Ensartet kvalitet i dekorationerne.

• Flyder bedre og støver mindre ved dosering.
• Tåler maskinel håndtering.
• Tåler høj luftfugtighed.
• Ingen separation af ingredienserne.
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Læs mere om dekoration af produkter i produktbladene om Dekorationssukker,
Perlesukker, Krystalperlesukker og Florsukker.

