
1

PRODUKTKATALOG
Dagligvaruhandeln
Foodservice
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Socker

Vitt socker 
utvunnet från sockerbetor  
och sockerrör är identiskt: 

● Molekyl – sackaros

● Sockerkristallerna är  
vita från naturen

Samma egenskaper
● Smakprofil

● Relativ sötma (1)

● Funktionella egenskaper

● Användningsområde

● Kaloriinnehåll 17 kJ/g

… är en ren produkt 
från naturen av hög 
kvalitet, helt fr i från 
bismak och eftersmak

… sockrets främsta 
funktion i livsmedels
produkter är att ge 
sötma och energi

… är en smak och 
aromförstärkare

… ger volym, textur 
och viskositet till livs
medel som som bröd, 
sylt och drycker

… binder vatten så att 
bröd håller sig färskt 
längre

… förstärker och  
bevarar färg

… har konserverande 
egenskaper som 
används i bl a marme
lad, saft och inlägg
ningar

… sänker fryspunkten 
i glass och ger lenare 
konsistens och bättre 
munkänsla

… bidrar till bättre och 
snabbare jäsning och 
ger porösare bröd

Brunt socker 

Lika som bär...
har en annan smak…

● Brunt socker utvinns från sockerrör

● Bruna rörsockerprodukter är en blandning 
av kristaller och sirap

● Sirapen ger rörsockret den karakteristiska 
bruna färgen och smaken av karamell

…men samma hälsoprofil

Sirapen i det bruna sockret innehåller små 
mängder mineraler:

● Mängden mineraler är dock så låg att 
bidraget till det rekommenderade dagliga 
intaget är försumbart

● Vitt och brunt socker har därför samma 
hälsoprofil

en ingrediens med många egenskaper
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Vi använder hela sockerbetan i  
produktionen. En sockerbeta inne
håller 75% vatten, 16–18% socker, 
5–6% betfiber och 2–3% övrigt.

● 90% av sockerinnehållet utvinns som vitt 
socker. Resten blir kvar i melassen, som 
används för framställning av foder, jäst  
och sprit

● Betfibern används till foder och kostfiber
● Övriga ämnen i sockerbetan är t ex fosfor och 

magnesium, och det ingår bland annat den 
socker brukskalk, som säljs till lantbruket 
som jordförbättringsmedel

● 90% av det vatten som används i produktio
nen kommer från det vatten som finns i  
sockerbetorna

● Den sten som följer med betorna levereras 
tillbaka till naturen

● Överskottsvärme levereras till fjärrvärmenätet

Sockerbetans kretslopp

Hållbar odling av sockerbetor
● Sockerbetan är en av naturen miljövänlig 

gröda. 
● Med sina långa rötter, som kan sträcka sig  

så långt som två meter ner i marken, är  
sockerbetorna effektiva på att tillgodogöra  
sig både de näringsämnen och det vatten 
som finns i jorden. 

● Detta tillsammans med betans långa växt
säsong gör att betan kan kompensera sin 
tillväxt även om det periodvis varit besvärliga 
väderförhållanden under odlingssäsongen.   

● Sockerbetans blast omvandlar solens energi 
till socker, likt en solfångare. Sockerbetor 
är ett effektivt sätt att ta vara på jordbruks
marken och är en naturlig del av växtföljden. 



4

Våra certifieringar
● Hållbara och säkra processer
● Löpande kontroll och transparens  

för våra kunder
● Höga internationella standarder

Våra etiska regler och värdeord
Nordzuckers etiska regler inklusive 
de etiska reglerna för leverantörer, 
baseras på våra fyra värdeord: ansvar, 
engagemang, uppskattning och mod

Ansvar och åtagande:
● Att följa tysk kodex för god affärssed
● Att följa FNs Global Compact

Produktkvalitet och 
produktsäkerhet i fokus
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Hållbarhet längs hela värdekedjan

Spårbarhet och säker  
leverantörskedja

Odling & 
Anskaffning
● Certifierad  

betodling
● Allt högre skördar
● Etiska regler för 

leverantörer

Produktion &  
Kvalitet
● Energieffektivitet ökar
● Utsläppen minskar
● Minimalt med avfall
● Låg vattenkonsumtion
● Höga kvalitets

standarder

Medarbetare & 
Samhälle
● Arbetsmiljö
● Dialog

Kunder & 
Konsumenter
● Transparens genom 

värdekedjan
● Kost & Hälsa
● Aktiva i debatten

Hållbarhet  
är en viktig del  

av vår affär

Besök http://sustainability.nordzucker.com/de/

Fokus på säkerhet och 
kvalitet i alla led
● Effektiva ledningssystem säkerställer att vår 

produkt kan spåras genom hela värdekedjan.
● Samma krav på våra leverantörer som vi stäl

ler på oss själva:  Kvalitet, livsmedelssäkerhet, 
miljö, socialt ansvar och god affärssed

● Uppföljning med tät dialog, frågeformulär  
och audit.

● Vi tillåter inte användning av GMO i något led 
av vår värdekedja.
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STRÖSOCKER

EKO Socker, 1 kg 
Art nr: 52537 
Antal/bunt: 10 x 1 kg 
Sockerbetor odlade i Sverige  
och Danmark.

Strösocker är den mest använda av våra produkter. Strösockret konserverar frukt, bär och grönsaker 
och hjälper även till vid jäsning och ger textur i bakverk. Strösockret är av högsta kvalitet. Strösockret 
i vår 2 kg’s påse produceras av svenska sockerbetor och produceras i Sverige. 

Det som skiljer de ekologiska sockerprodukterna från våra ordinarie sockerprodukter är odlingen. 
Vårt EKO Socker kommer från sockerbetor odlade i Sverige och Danmark helt utan kemiska bekämp
ningsmedel och handelsgödsel. Växt näringen kommer från stallgödsel och andra gödselmedel som är 
tillåtna i ekologisk odling. 

Rörsocker används till drycker, exotiska rätter och garnering av kakor och desserter. Det är ett guld
gult socker med gyllene kristaller och aromatisk söt smak av karamell. Kan också användas till garne
ring av kakor och desserter och ser vackert ut i sockerskålen. Vårt rörsocker är av högsta kvalitet.

Strösocker, 10 kg 
Art nr: 52373
Socker i hanteringsvänlig  
Foodservice förpackning.

Strösocker, 2 kg 
Art nr: 41101
Antal/bunt: 6 x 2 kg 
Producerat i Sverige.

Strösocker, 1 kg 
Art nr: 41202
Antal/bunt: 10 x 1 kg

Rörsocker Strö,  
Fairtrade, 500 g 
Art nr: 41655
Antal/bricka: 2 x 7 x 500 g

Rörsocker Ekologiskt,  
Fairtrade, 750 g 
Art nr: 52365
Antal/bricka: 10 x 750 g

Strösocker, 750 g 
Art nr: 41221
Antal/bricka: 12 x 750 g
Strösocker med mindre kristaller än 
vanligt Strösocker. Används i samma 
applikationer som vanligt Strösocker. 
Dessutom speciellt lämpligt till bak
verk av olika slag som t ex rulltårta, 
småkakor och sockerkakor.
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BITSOCKER
Bitsocker finns i olika varianter där hårdheten och storleken på sockerbiten skiljer. 

Minibitsocker, 500 g 
Art nr: 52674
Antal/bricka: 16 x 500 g
Minibitsocker är små hårda socker
bitar med lång smälttid.

Bitsocker, 1 kg 
Art nr: 42209
Antal/bricka: 10 x 1 kg
Bitsocker innehåller hårda socker
bitar med lång smälttid.

Snabbitsocker, 1 kg 
Art nr: 42020
Antal/bricka: 12 x 1 kg
Snabbitsocker innehåller sockerbitar 
med kort smälttid.

Snabbitsocker 
Bordsförpackning, 500 g 
Art nr: 42022
Antal/bricka: 12 x 500 g
Snabbitsocker innehåller sockerbitar 
med kort smälttid, här i praktisk 
bordsförpackning.

På Bit, 750 g 
Art nr: 42035
Antal/bricka: 10 x 750 g
På Bit är extra hårda sockerbitar 
med lång smälttid att dricka på bit.

Bitsocker Ekologiskt, 500 g, 
bordsförpackning 
Art nr: 51415
Antal/bricka: 10 x  1 kg
Ekologiskt Bitsocker är bitsocker 
med kort smälttid.

Rörsocker Bit Fairtrade, 500 g 
Art nr: 42512
Antal/bricka: 10 x 500 g
Råsocker Bit är ett guldgult socker  
med aromatisk söt smak, krispigt  
och med stora kristaller.

Stor Brun Kandi, 500 g 
Art nr: 47205
Antal/bricka: 12 x 500 g
Stor Brun Kandi är extra stora socker
kristaller som tillverkas genom 
mycket långsam kristallisation. Den 
bruna färgen och aromen är resultatet 
av att sockret vid värmebehandling 
bildat välsmakande karamellämnen 
utan några extra tillsatser. Stor Brun 
Kandi är en utmärkt smaksättare i 
varma drycker. 
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BAKPRODUKTER

Vaniljsocker, 170 g 
Art nr: 47006
Antal/bricka: 16 x 170 g
Vaniljsocker är utmärkt smaksättare i 
kakor och desserter och har en fram
trädande, god smak av vanilj. Vanilj
aromen i Vaniljsocker är en blandning  
av naturidentisk vaniljarom som utvinns 
ur granved (lignin) och vanilj som 
utvinns ur vaniljstänger från vanilj
orkidén. Vårt Vaniljsocker innehåller 
inte ethylvanillin, som är en helt  
syntetiskt framställd vaniljarom.

Florsocker, 500 g 
Art nr: 43200
Antal/bricka: 12 x 500 g
Florsocker är finmalt socker för bak
ning av kakor, desserter och till glasyr 
och dekoration. Den stärkelse som 
används i vårt florsocker är potatis
stärkelse. Florsocker dekorerar och 
sötar desserter och bakverk. Det 
används till kakor, desserter, glasyr 
och kristyr, eller som dekoration 
pudrat över kakan, desserten m.m.

Pärlsocker, 500 g 
Art nr:  44201
Antal/bricka: 14 x 500 g
Pärlsocker består av sockerkristal
ler som är sammanpressade till 
kakor som sedan krossas och siktas.  
Pärlsocker används till dekoration av 
bakverk. Ger ett läckert utseende.

EKO Florsocker, 500 g 
Art nr: 52710
Antal/bricka: 6 x 500 g
EKO Florsocker är ett ekologiskt 
florsocker med samma använd
ningsområden som ett traditionellt 
Florsocker. 

Brun Farin Strö, 500 g 
Art nr: 45202
Antal/bricka: 14 x 500 g

Farinsocker, 500 g 
Art nr: 45206
Antal/bricka: 12 x 500 g

Farinsocker finns i två varianter, en torr lättrinnande (Brun Farin Strö) samt en fuktig (Brun Farin). Brun 
Farin Strö består av sockerkristaller och mörkbrun rörsockersirap. Brun Farin Strö är något av en okänd 
krydda som ger en ny pikant smakupplevelse. Farinsocker är socker som blandats med rörsockersirap. 
Ett gyllenbrunt fuktigt socker med aromatisk smak. Farinsocker ger en kryddig arom åt mat och dryck. 

Farinsocker, 2 kg 
Art nr: 45205
Antal/bricka: 4 x 2 kg
Foodservice förpackning.

EKO Farinsocker, 500 g 
Art nr: 52714
Antal/bricka: 12 x 500 g
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SIRAP

Ljus Sirap, 750 g 
Art nr: 46443
Antal/bricka: 14 x 750 g
Ljus Sirap är den klassiska bas
sirapen till godis, småkakor, efter
rätter, såser, kötträtter mm.

Mörk Sirap, 750 g 
Art nr: 46442
Antal/bricka: 8 x 750 g
Mörk Sirap har lite mera karaktär 
med fylligare karamellsmak och en 
tydlig aromatisk smak. Passar till 
såväl pepparkakor och chokladkola 
som bruna bönor, kåldolmar och 
andra maträtter.

Ljus Sirap, 2,8 kg 
Art nr: 46430
Antal/bricka: 4 x 2,8 kg
Ljus Sirap finns också som Food
service förpackning i en praktisk 
2 liters dunk med handtag och 
målenheter.

Sirap tillverkas av råsocker från sockerbetor och sockerrör. I sirap ingår varierande halter av färg
ämnen och aromer från rörråsocker som bestämmer färg och smak. Sirap innehåller också olika 
sockerarter; vanligt socker, druvsocker och fruktsocker. Dansukker ljus, mörk, vit och brödsirap är 
alla tillverkade på svenskodlade betor vilket göra att vi som enda leverantör har ett sortiment med 
”Från Sverige”märkta siraps.

EKO Ljus Sirap, 750 g 
Art nr: 52717
Antal/bricka: 8 x 750 g
Eko Ljus Sirap är gjort på  närodlade 
ekologiska sockerbetor, odlade och 
producerade i Europa. Eko Ljus Sirap 
har en härligt rund och fyllig kara
mellsmak som passar utmärkt för 
bakning, desserter, hemgjort godis, 
matlagning och sötning av drycker.

Vit Baksirap, 750 g 
Art nr: 46440
Antal/bricka: 8 x 750 g
Vit Baksirap är utmärkt att använda 
när du bakar vetebröd och bullar. 
Vetebröden och bullarna håller 
sig mjuka och färska längre och 
blir dessutom lite godare. Den Vita 
Baksirapen går också utmärkt att 
använda i godis, glass och andra 
desserter, matlagning och till pizza 
för att få en mjuk och luftig botten.

Brödsirap, 750 g 
Art nr: 46444
Antal/bricka: 8 x 750 g
Brödsirapen innehåller malt som gör 
matbröden mustigare och saftigare. 
Malten hjälper nämligen till att 
förstärka sirapens goda bakegen
skaper. Brödsirap kan även användas 
till ljusa och mörka matbröd.

Glykossirap, 400 g 
Artnr. 46452
Antal/bricka: 8 x 400 g
Glykossirap är en blandning av olika 
sockerarter som utvinns ur vetestär
kelse. Skillnaden mellan glukossirap 
och våra andra sirapar ligger i råvaran. 
Glykossirapen är dessutom inte lika söt 
som vanlig sirap. Används framför allt 
till glass och godis men även i bakverk. 
Glykossirapen hämmar kristallisering 
och när man använder glykossirap i 
t ex glass får den en krämig och mjuk 
konsistens. På samma sätt motverkar 
glykossirapen att kolan kristalliseras 
och blir grynig.



10

Gelésocker Multi, 370 g 
Art nr: 47131
Antal/bricka: 7 x 370 g
Frukttårta med gelé, mousse, 
pannacotta och pudding – nu kan 
du snabbt och lätt göra det hela 
själv. Gelésocker Multi innehåller 
vegetabiliskt geleringsmedel och 
kan användas till en lång rad gelade 
desserter i stället för gelantin. 
Gelésockret ger en bra konsistens 
ihop med både vatten, fruktjuicer och 
mjölkprodukter – enkel och bekväm 
att använda!

Fruktsocker, 370 g 
Art nr: 52174
Antal/bricka: 7 x 370 g
Fruktsocker är en sockerart som förekom
mer naturligt i frukter, bär, grönsaker och 
honung. Dansukker Fruktsocker utvinns 
ur sockerbetor. Fruktsocker ger en frisk 
och god smak och framhäver smaken hos 
andra ingredienser som tillexempel frukt, 
bär, choklad och grönsaker. Fruktsocker 
används med fördel i kalla rätter såsom 
desserter, på flingor och på frukt. Sockret 
är dessutom perfekt i kalla drycker efter
som det löser sig snabbt och enkelt.

ÖVRIGA PRODUKTER
Syltsocker, 1 kg 
Art nr: 11247
Antal/bricka: 10 x 1 kg
Syltsocker är en produkt för dig som 
inte syltar så mycket idag. Med hjälp 
av Syltsocker gör du din egen sylt 
eller marmelad på några minuter. 
I paketet som innehåller 1 kg finns 
allt du behöver för ett lyckat syltkok; 
Socker, äppelpektin, citronsyra och 
natriumbensoat. Det enda du tillsätter 
är bären och ev lite vatten. Du kan 
använda både färska och frysta bär.

Syltsocker 1+3, 330 g 
Art nr: 47110
Antal/bricka: 9 x 330 g
Nu finns ett alternativ för dig som 
vill ha en sylt eller marmelad med 
mindre socker. Syltsocker 1+3 funge
rar som vanligt syltsocker med bra 
konsistens och hållbarhet på sylten.

Strösocker Bunt 6x2 kg ½-pall 
Art nr: 41104
Antal/½pall: 36 x 6x2 kg

Snabbit 1 kg ½-pall 
Art nr: 42021
Antal/½pall: 360 x 1 kg

Ljus Sirap, 750 g ½-pall 
Art nr: 46441
Antal/½pall: 336 x 750 g

Florsocker, 500 g ½-pall 
Art nr: 43721
Antal/½pall: 450 x 500 g

SORTIMENT ½-PALLAR

Strösocker 2 kg ½-pall 
Art nr: 52740
Antal/½pall: 180 x 2 kg

Syltsocker, 1 kg ½-pall 
Art nr: 47117
Antal/½pall: 286 x 1 kg
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KRAV OCH EKOLOGISKA 
PRODUKTER

EKO Strösocker, 1 kg 
Art nr: 52537
Antal/bunt: 10 x 1 kg

EKO Ljus Sirap, 750 g 
Art nr: 52717
Antal/bricka: 8 x 750 g

EKO Florsocker, 500 g 
Art nr: 52710
Antal/bricka: 6 x 500 g

Dansukker lanserade oktober 2020 en ny serie ekologiska produkter tillverkade av närodlade socker
betor från svenska och danska åkrar. Produktserien innehåller t ex strösocker, florsocker, brun farin 
och sirap. I det ekologiska sortimentet återfinns även ekologiskt syltsocker, med ett nytt och förbättrat 
recept som både ger en mindre söt sylt men även en bättre och fastare konsistens. Den, liksom sirapen 
tillverkas nu av europeiska ekologiska betor istället för sydamerikanska sockerrör.

Den ekologiska betodlingen skiljer sig från konventionell odling och kräver en stor omställning  
från betodlaren. Man ersätter kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med naturgödsel, t ex 
stall gödsel från den egna gården. Ogräset på betfälten rensas till viss del mekaniskt av solcellsdrivna 
robotar och till viss del för hand med hackor på traditionellt vis.

Dansukker har även några ekologiska produkter som är tillverkade av rörsocker från Sydamerika.

Bitsocker Ekologiskt, 500 g, 
bordsförpackning 
Art nr: 51415
Antal/bricka: 10  x 1 kg
Ekologiskt Bitsocker är bitsocker 
med kort smälttid.

EKO Florsocker, 12,5 kg 
Art nr: 52712
1 x  12,5 kg
Florsocker i hanteringsvänlig  
Foodservice förpackning.

EKO Syltsocker, 500 g 
Art nr: 52688
Antal/bricka: 14 x  500 g

EKO Strösocker, 10 kg 
Art nr: 52732
1 x  10 kg
Socker i hanteringsvänlig  
Foodservice förpackning.
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FAIRTRADE 
PRODUKTER

Fairtrade/Rättvisemärkt garanterar att produkten är handlad i enlighet med internationella Fairtrade 
kriterier. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till bättre arbetsvillkor och tryggare sociala förhållanden 
för producenter och anställda i de fattigare delarna av världen. www.info.fairtrade.net

Namnet ”Råsocker” på våra förpackningar ändras löpande till ”Rörsocker”. Produkten är densamma.

Rörsocker Strö  
Fairtrade, 500 g 
Art nr: 41655
Antal/bricka: 2 x 7 x 500 g
Rörsocker Strö är ett guldgult  
socker med gyllene kristaller och 
aromatisk söt smak av karamell. 
Rörsocker används till drycker, 
exotiska rätter och garnering av  
kakor och desserter.

Rörsocker Bit  
Fairtrade, 500 g 
Art nr: 42512
Antal/bricka: 10 x 500 g
Rörsocker Bit är av högsta kvalitet, 
ett guldgult socker med aromatisk 
söt smak, krispigt och med stora 
kristaller. Dessutom ser det  
vackert ut i sockerskålen.

Ljust Muscovado- 
rörsocker, 400 g 
Art nr: 51688
Antal/bricka: 6 x 400 g
Ljust Muscovadorörsocker användes 
med fördel som krydda i matlagning.  
Passar mycket bra till fisk och 
rotfrukter. Förhöjer smaken på bröd, 
mjuka kakor, småkakor, desserter, 
marinader, såser och inläggningar.

Mörkt Muscovado- 
rörsocker, 400 g 
Art nr: 51687
Antal/bricka: 6 x 400 g
Mörkt Muscovadorörsocker passar 
utmärkt i såser, marinader, chutney, 
chokladkakor, chokladdrycker och 
glass. 

Muscovadorörsocker är ett fuktigt och finkornigt rörsocker som har sitt ursprung på Mauritius.  
Muscovadosockret utvinns ur sockerrör. Sockret har behandlats så lite som möjligt för att aromen och 
färgen ska bevaras. Det ljusa sockret påminner lite om smörkola och det mörka har ett drag av lakrits. 
Muscovadorörsockret är dessutom Fairtrademärkt.

MUSCOVADORÖRSOCKER

Rörsocker Ekologiskt,  
Fairtrade, 750 g 
Art nr: 52365
Antal/bricka: 10 x 750 g
Ekologiskt Rörsocker Fairtrade är ett 
finkornigt socker med gyllengul färg 
som används som vanligt strösocker.
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PORTIONSFÖRPACKAT
Strösocker Sticks, 4 g,  
900 g, Display 
Art nr: 52708
Antal/låda: 225 st

Rörsocker Strö Fairtrade, 
Sticks, 4 g, 900 g, Display 
Art nr: 52707
Antal/låda: 225 st

Snabbit, 2 stk, 6,2 g,  
1, 05 kg, Display 
Art nr: 42227
Antal/låda: 169 st

Rörsocker Bit Fairtrade,  
2 stk, 1,05 kg, Display 
Art nr: 42229
Antal/låda: 169 st

Strösocker Sticks, 4 g,  
4 kg, Wellåda 
Art nr: 52706
Antal/låda: 1000 st

Snabbit, 2 stk, 6,2 g,  
5 kg, Wellåda 
Art nr: 51911
Antal/låda: ca 806 st

Strösocker Påse, 4 g,  
4 kg, Wellåda 
Art nr: 52110
Antal/låda: ca 1000 st

Rörsocker Strö Fairtrade 
Påse, 4 g, 4 kg, Wellåda 
Art nr: 52111
Antal/låda: ca 1000 st
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Island

Grekland

Irland

Belgien
Tyskland

Tjeckien
Slovakien

Polen

Danmark

Norge

Sverige

Finland

Litauen

Team
Internationellt team 
med 1 500 nordiska 
medarbetare.

Position 
Marknadsledande i 
Norden och Baltikum 
och en stark spelare 
på Irland.

Kort om Nordic Sugar

Verksamma i hela Europa

Produkter
Ett brett sortiment av 
standard och avance
rade sockerprodukter 
till industri (80%) och 
konsument (20%) plus 
en serie av djurfoder 
till lantbruket.

Produktion
1 miljon ton socker  
på fabriker i Danmark, 
Sverige, Finland och 
Litauen.

Våra fabriker och kontor

Huvudkontor Fabriker	med	sockerlösning
D 1 Braunschweig D 4 Nordstemmen

16 Groß	Munzel
Regional	administration S 17	 Arlöv
DK 2 Nordic	Sugar,	 FIN 18 Porkkala	

Köpenhamn

Sockerfabriker Delvis	ägda	sockerfabriker
D 3 Clauen	 CZ 19 Dobrovice	

4 Nordstemmen 20 České	Meziříčí
5 Uelzen	
6 Klein	Wanzleben
7	 Schladen	

DK 8 Nakskov	 Andra	enheter:
9 Nykøbing	 DK 2 NP	Sweet,	Köpenhamn

S 10 Örtofta	 D 6 Bioetanol,	Klein	Wanzleben
FIN 11 Säkylä	 B 21 Kontor,	Bryssel
LT 12 Kedainiai	
PL 13 Opalenica	

14 Chełmża	 Försäljningskontor
SK 15 Trenčianska	Teplá EE 22 Tallinn

LV 23 Riga
Raffinaderier LT 24 Vilnius
PL 14 Chełmża NO 25 Oslo
S 17	 Arlöv	 IS 26 Reykjavík*
FIN 18 Porkkala IE 27 Dublin*

GR 28 Aten*
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www.dansukker.se

jan feb

Citrus

Marmelader med 
Syltsocker

Alla Hjärtans dag

Barnkalas

juni juli aug

Sommartider

Sylt, saft, marmelad & 
inläggningar 

 Sommarfika  
– baka med bär!

Hemlagad glass  
med Glykossirap

Sensommarpajer  
med färska bär!

sep okt

Kanelbullens dag

Fairtradeveckan.

Hemlagad vaniljsås  
till äpplekakan.

Halloween

nov dec

Smakfull Jul  
med Dansukker!

Festliga tillfällen

Högsäsong för  
våra baksocker  

och sirap

Baka ekologiskt  
till Jul

Marknadsaktiviteter  
under hela året

1 250 000 besökare årligen!  
Uppdateras med nytt tema 
varje månad.

mars april maj

Påsk och Valborg 

Vårens mat, bak  
och desserthelger

Första skörden av  
fläder och rabarber

Marinader och rubs  
till grillen

 

Säsonger och högtider i fokus

Vi bjuder på mer receptinspiration på vår  
hemsida, Facebook, Instagram och Youtube.

Ladda också ner vår receptapp. www.dansukker.se



www.dansukker.se
Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö, Tel. 040-53 70 00

www.nordicsugar.com
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Kristina Björklund
Key Account Manager 
Dagligvaruhandeln/Foodservice
Tel. 0709 53 70 70
kristina.bjorklund@nordzucker.com

Fredrik Landgren
Marknadschef

Dagligvaruhandeln/Foodservice
Tel. +35 8505 58 00 35 

fredrik.landgren@nordzucker.com

Kontakt


