Fondant
Fondant G
Fondant ready to use

Produktegenskaper
• Fondant G är en glasyr av mycket hög kvalitet,
klar att använda.
• Fondant G består av fina sockerkristaller som omges av
en klar sirap.
• Fondant G ger en extra vit täckande yta med hög
blank glans och har en len konsistens med en behaglig,
frisk smak.
• Fondat G är frys- och upptiningsstabil.
• Fondant Ready to use är något lösare i konsistensen
och har lite större sockerkristaller.

Användningsområden

Produktutveckling

• Fondant G används för att dekorera wienerbröd,
mazariner och andra bakverk.

Nordic Sugar arbetar kontinuerligt för att förbättra produkternas kvalitet och användning. Många kunder vänder
sig till oss redan på ett tidigt stadium för att få hjälp med
att utveckla och anpassa sockerprodukter. Vi utvecklar
också skräddarsydda produkter så som blandningar där
sockerprodukter kombineras med andra sötningsmedel
och livsmedelsingredienser.

• Fondant G används som fyllning i chokladbitar.
• Fondant G kan blandas med fruktpuréer, juice eller
choklad för smak- och färgsättning.
• Fondant ready to use är anpassad för konfektyrindustrin och passar som fyllning i godis och konfektyr.

Produktfördelar i produktionen
Produktfördelar i applikationen

• Båda produkterna är klara att använda.

• Fondant G ger en extra vit täckande yta med
hög blank glans som håller länge.

• Fondant G smidiga konsistens gör att den är enkel
att applicera, vilket spar tid.

• Fondant G torkar snabbt på ytan, bra vid packning
av bakverk.

• Fondant G har en hög temperaturtålighet vid appliceringen. För många tillämpningar ligger den optimala
användningstemperaturen mellan ca 38 °C och 42 °C.

• Fondant G har en mycket krämig smältande känsla
i munnen som gör fyllda chokladbitar extra njutbara.

• Fondant G finns i spritspåse om 2 kg, som är hygienisk
och bekväm att använda.

• Fondant G behåller sin fräschör och glans under
en lång tid.

• Fondant ready to use kan användas med pensel
och moderna sprut- och överdragsmaskiner.

• Fondant G är frys- och upptiningsstabil.
• Fondant ready to use är en krämig fondant med
en konsistens färdig att använda.

Lagring
• Lagras torrt och vid jämn temperatur, cirka 20 °C.
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