Torra specialprodukter
Ett sortiment av skräddarsydda produkter, ”Sanding sugars”, exempelvis:
Socker med kanel

Socker med citronsyra

Socker med salmiak

Socker med kakao

Produktegenskaper
• Sackaros som är coatad (överdragen) eller blandad med
andra ingredienser, t ex syror, smakämnen, kryddor eller
färgämnen.
• Coatning med en viss fettinblandning minskar fuktkänsligheten, binder ingredienser och reducerar damm.
• Finns i olika kornstorlekar – florsocker, strösocker,
pärlsocker etc.
• Ger en unik dekorering av bakverk, konfektyr och glass.
• Ger slutprodukten en spännande färg och/eller smak.
• Ger möjligheter att modifiera existerande produkter
eller utveckla nya.
• Dessa produkter kundanpassas.

Användningsområden

Produktutveckling

• ”Sanding Sugars” används huvudsakligen för
dekorering av bakverk och konfektyr.

Många livsmedelsproducenter vänder sig till Nordic Sugar
redan på ett tidigt stadium i produktutvecklingen. Vi på
Nordic Sugar har unik kunskap om hur socker och sötning
fungerar i olika processer och applikationer, och har kapacitet att ta fram specialprodukter som uppfyller kundens
specifika behov. Våra specialprodukter har olika funktionella egenskaper, som exempelvis skräddarsydd smak och
sötningsprofil, och dessutom förenklar de våra kunders
produktion.

• Används också som fyllning i bakverk och konfektyr.
• Används också som topping för glass.
• Används för ytbehandling av konfektyr, t ex sur
coatning.

Produktfördelar i applikationen
• Slutprodukten får ett tilltalande utseende.

Produktfördelar i produktionen

• Förutom sötma kan ”Sanding Sugars” tillföra arom,
färg eller andra smaksensationer.

• ”Sanding Sugars” är lätthanterliga.

• Coatningen gör att dekorationen får förbättrad hållbarhet även i miljöer med hög luftfuktighet.
• Ger en dekoration med homogen och jämn kvalitet.

• Dammar mindre och rinner lättare vid dekorering än
vanligt socker.
• Tål maskinell hantering.
• Tål hög luftfuktighet.
• Det sker ingen separering av ingredienserna
i ”Sanding Sugars”.
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Läs mer om dekorering av produkter i produktinformationsbladen om
Dekorationssocker, Pärlsocker, Kristallpärlsocker och Florsocker.

