
TERVETULOA 
KINUSKIEN MAAILMAAN

True Caramels



KONTROLLOITU TUOTANTO
Erityisosaamista vaativa korkeiden 

lämpötilojen tuotanto mahdollistaa laajan 

valikoiman erilaisia kinuskeja, jotka vastaavat 

sekä asiakkaiden eri käyttötarkoituksiin että 

kuluttajien mieltymyksiin.

     Kontrolli lämmityksessä ja   

     jäähdytyksessä mahdollistaa   

     tiimimme kokeilut maun, ulkonäön  

     ja koostumuksen suhteen täysin  

     räätälöidyllä tuotantoprosessilla. 

+358 10 4249 700 | www.finnbakels.fi

LAADUN TAE
True Caramel  -merkki on lupaus asiakkaillemme 

korkealuokkaisimmista kinuskituotteista, jotka on 

valmistettu aidolla kinuskin valmistusmenetelmällä. 

Teknologiaperusteisena yrityksenä meillä on 

mahdollisuus valmistaa laajasti erilaisia korkealuokkaisia 

kinuskeja.

TUOTETIEDOT

Pakkaus

10-12.5kg purkki

Varastointi

Viileässä ja kuivassa

Käyttötarkoitus

Kakut, juustokakut, konditoriatuotteet, jälkiruoat, 

täytekakut, tortut, lehtitaikinaleivonnaiset, 

donitsit ja munkit, piirakat, muffinit, kuppikakut, 
tuulihatut ja paljon muuta!

Löydä
TRUE CARAMELS
Bakels on yhdistänyt 2000-luvun teknologian ja perinteiset kinuskien raaka-aineet. Lopputuloksena on 

tuoteperhe, jolla on kaunis, herkullinen väri ja maku. 

  Kinuskit sopivat laajasti eri käyttötarkoituksiin   Pakastuksen kestäviä

  Kinuskit käyvät pitkään säilyviin tuotteisiin   Perinteisiä kinuskeja, jotka miellyttävät   

        vaativiakin kuluttajia

Etsitkö jotain, millä 
kuorruttaa ja täyttää 
makeat  tuotteesi? 
Meiltä löytyy!

Me Bakelsilla olemme intohimoisia kaikesta, mikä 
liittyy kinuskiin. Meidän tehtävämme on luoda 

ikimuistoisia kinuskituotteita, jotta voit ilahduttaa 
asiakkaitasi omilla makeilla luomuksillasi. 

Wing Cheung, Caramel Development Specialist

Caramel



Bakels-kinuskit... ...räätälöitynä tarpeisiisi

Get in touch to discover the possibilities
www.britishbakels.co.uk/contact
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SOKERI GLUKOOSISIIRAPPI VESI

EMULGOINTIAINEET 

HYDROKOLLOIDIT

Kinuskit ovat isossa 
nosteessa maailmalla. 
Pysythän trendissä 
mukana?
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Kinuskieksperttiemme ja erityisen tuotantomme 

avulla pystymme säätämään yksityiskohtaisesti 

lukuisissa eri raaka-aineissa, joita 

kinuskituotannossamme käytetään. Näin saamme 

aikaan uniikkeja, yksilöllisiä kinuskiratkaisuja. 

Raaka-aineverkot näyttävät ainesosien vaikutuksen 

kinuskin lopputuotteessa.

1 = Vähäinen vaikutus     5 = Merkittävä vaikutus

Erottautuminen on ehdottoman tärkeää, jotta 

saat kilpailuetua kilpailijoihisi nähden - ja mikään 

ei erottaudu paremmin kuin taivaallinen kinuski 

makeissa leivonnaisissasi. 

Bakelsin kinuskilajien tekeminen rakentuu 

ominaisuuksien räätälöinnille sekä kuluttajien iloksi 

että asiakkaiden käytön helpottamiseksi. 



MILLIONAIRES CARAMEL
Millionaires Caramel on herkullista syödä ja 

täydellistä ensiluokkaisten leivosten tuotantoon, 

kiitos sen helpon leikattavuuden. 

Tuttu väri, mahtava tekstuuri ja herkullinen maku 

tekevät Millionaires Caramelista ideaalin tuotteen 

viemään makeat leivonnaisesi seuraavalle tasolle. 

        471808 12.5kg Säilyvyys: 365 päivää

Lyömätön maku, 
unohtumattomia luomuksia

MILLIONAIRES CARAMEL PF
Millionaires Caramelin palmuöljyttömässä versiossa 

on kaikki samat loistavat ominaisuudet makua ja 

suutuntumaa myöten. Palmuöljyttömällä versiolla 

pystytään viemään tuotantoa ympäristön kannalta 

kestävämpään suuntaan. 

Kuluttajat vaativat yhä enemmän tuotteissa 

ympäristövastuuta. Millionaires Caramel PF:n 

avulla tarjoat ainutlaatuisia herkkuja, joita kuluttajat 

arvostavat niin maun kuin ympäristönkin kannalta.

       471822 12.5kg Säilyvyys: 365 päivää

Luotettava 
suosikki!

CHOCOLATE MILLIONAIRES 
CARAMEL PF
Laajenna makeita tuoteperheitäsi pienellä twistillä 

perinteiseen! 

Chocolate Millionaires Caramelissa ei käytetä 

palmuöljyä ja siinä käytetään vain UTZ-sertifioitua 
kaakaota - siinä yhdistyvät sekä ympäristöhyödyt 

että herkullisen suklainen maku. Kaikki tämä 

samassa laajasti hyödynnettävässä muodossa kuin 

alkuperäinen Millionaires Caramel. 

        471827 12.5kg Säilyvyys: 270 päivää

Luonnollinen maku
& syvä vadelman 

väri

Makuseikkaile jännittävillä 
maustetuilla kinuskeilla

Kahdella 
upealla maulla 
tuplanautintoa!

RASPBERRY MILLIONAIRES 
CARAMEL PF
Palmuöljytön vadelmanmakuinen Millionaires 

Caramel antaa raikasta marjaisaa säväystä tavallisiin 

kinuskeihin verrattuna. 

Kokeile tätä vadelmaherkkua esimerkiksi 

ystävänpäivän kuppikakkuihin ja yllätä 

kokeilunhaluiset asiakkaasi!

        471824 12.5kg Säilyvyys: 365 päivää
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READY-TO-USE 
CARAMEL SAUCE
RTU Caramel Sauce on kehitetty antamaan 

täydellinen loppusilaus laajalle skaalalle makeita 

tuotteita. Tämä on mahdollista sen huippupehmeän 

tekstuurin ja syvän karamellin värin ansiosta.

Koristele leivonnaisia, donitseja ja munkkeja, 

muffineja, piirakoita ja kaikkea muuta herkullista, ja 
saat varmasti kiinnitettyä asiakkaittesi huomion.

        471180 12.5kg Säilyvyys: 365 päivää

Sopii täydellisesti 
jäätelötuotantoon!

Pursota oikeastaan 
mille vaan!

CARAMEL RIPPLE PF
Otimme RTU Caramel Saucen ja kehitimme siitä 

täydellisen version jäätelön pariksi. 

Nestemäisen, pehmeän tekstuurin ansiosta RTU 

Caramel Sauce sopii jäätelökonekäyttöön ja antaa 

lukuisille jäätelöillesi ylellisen ulkonäon.

        471806 12.5kg Säilyvyys: 270 päivää

SALTED MILLIONAIRES 
CARAMEL
Suolaisen ja makean yhdistelmän valtavan suosion 

salaisuus on yksinkertainen  - makea tuo mielihyvää 

ja nautintoa, kun taas suola korostaa kaikkia makuja 

herkullisesti. 

Täydellinen tasapaino makua ja pehmeää 

suutuntumaa tekee Salted Caramelista ideaalin parin 

niin luksustuotteille kuin suosituille ydintuotteille, 

kuten esimerkiksi donitseille ja munkeille.

        471956 12.5kg Säilyvyys: 365 päivää

Karamellisoi pitkän 
säilyvyyden välipalatuotteet 

ja purtavat

LOW AW (WATER) CARAMEL
Makoisa yhdistelmä sokerisiirappeja, maitotuotteita 

ja rasvoja, joista valvotussa prosessissa valmistetaan 

matalan kosteusmäärän sisältäviä konditoriatuotteita. 

       

        471828 12.5kg Säilyvyys: 365 päivää

MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN?
Kaikilla ruoilla on vesiaktiivisuusarvo (aw), joka kertoo 

tuotteen sisältämän veden määrän, jonka on mahdollisuus 

siirtyä ruokatuotteesta toiseen. 

Kun eri vesiaktiivisuusarvoilla varustetut ruokatuotteet ovat 

pakattuina lähellä toisiaan, suurella todennäköisyydellä 

ruokatuotteiden välillä tapahtuu vesimäärän 

vaihdantaa. Tämä vesimigraatio tapahtuu korkeamman 

vesiaktiivisuusarvon sisältämästä tuotteesta matalampaan. 

Jos tuotteiden arvot eroavat merkittävästi toisistaan, 

lopullinen tuote kärsii rakennemuutoksista ja sen hyllyikä 

lyhenee. 

Low Water Caramel on tarkoin kehitetty 

tämän ilmiön estämiseksi. Se antaa 

leipureille mahdollisuuden 

tehdä pitkäkestoisia 

välipala- ja snacktuotteita 

eri rakenteilla antaen 

herkullisen, kaikkien 

rakastaman kinuskin maun.

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN?
Sidosaineena siemenille, pähkinöille ja kuivatuille 

hedelmille esimerkiksi ravintopatukoissa tai muissa 

pitkäaikaisvälipaloissa, jotka voivat olla paistettuja 

tai paistamattomia.

Sitä voidaan käyttää myös pitkäaikaisherkuissa, 

kuten kekseissä ja suklaapatukoissa luomaan 

sitkeän venyvä karamellikerros.

Täydellinen 
sidosaine snack-

tuotteille
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Innovatiivisia 
kinuskeja tämän 

päivän kuluttajille

Vegaaninen 
herkku ilman 

kompromisseja

LOW SUGAR VEGAN 
CARAMEL PF
Kysyntä itselle sallittaville herkuille ja vastuullisille 

raaka-aineille on toiminut vahvana tuotekehityksen 

ajurina. Low Sugar Vegan Caramel PF on väriltään 

vaaleaa ja tarjoaa monipuolisen pohjan leipureille 

kehittää omia värejä ja makuja. 

Käytä kerroksina patukoissa tai muihin tuttuihin 

kinuskia sisältäviin herkkuihin. Low Sugar Vegan 

Caramel PF antaa loistavan yhdistelmän makua ja 

terveellisyyttä.

        471817 10kg Säilyvyys: 365 päivää

LOW SUGAR CARAMEL
Kuluttajat etsivät tasapainoa herkkujen ja 

terveellisyyden välillä. Meidän tehtävänämme on 

toteuttaa molemmat toiveet. 

Herkut, jotka on tehty matalan sokeripitoisuuden 

kinuskista, ovat täydellinen tapa nauttia kinuskin 

herkullisuudesta ja silti pitää huolta terveistä 

elintavoista. Pehmeä, sileä rakenne mahdollistaa 

tuotteen käytön monissa samanlaisissa 

käyttökohteissa, kuin Millionaires Caramel. 

        471805 10kg Säilyvyys: 365 päivää

VEGAN CARAMEL PF
Tiesitkö tätä? Ennätykselliset 500 000 ihmistä otti 

virallisesti osaa vegaaniseen tammikuuhun 2021. 

Tämä on 100 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 

2020 ja tuplasti verrattuna vuoteen 2019, mikä viestii 

vahvasti eksponentiaalisesta kasvusta vegaanisissa 

elintavoissa.

Vegan Caramel PF:ssa on tuttu, helppo leikattavuus 

kuten Millionaires Caramelilla. Siinä ei käytetä 

palmuöljyä ja se on ideaali ratkaisu laajaan 

valikoimaan vegaaniherkkuja.

        471814 12.5kg Säilyvyys: 270 päivää

Rajattomat 
mahdollisuudet!

Caramel

 Säilyvyys (päivinä) Palmuöljytön Maidoton Vegaaninen hyllyikä

MILLIONAIRES CARAMEL 365     

471808       12.5kg

MILLIONAIRES CARAMEL PF 365    

471822       12.5kg

CHOCOLATE MILLIONAIRES CARAMEL PF 270    

471827       12.5kg

RASPBERRY MILLIONAIRES CARAMEL PF 365    

471824       12.5kg

SALTED MILLIONAIRES CARAMEL 365    

471956       12.5kg

RTU CARAMEL SAUCE 365    

471180       12.5kg

CARAMEL RIPPLE PF 270    

471806       12.5kg

LOW WATER CARAMEL 365    

471828       12.5kg

LOW SUGAR CARAMEL 365    

471805       10kg  

VEGAN CARAMEL PF 270    

471814       12.5kg

LOW SUGAR VEGAN CARAMEL PF 365    

471817       10kg

PitkäVALIKOIMA
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Mikä on seuraava 
kinuskiseikkailusi?

Valikoimamme kattaa paljon muutakin kuin 
True Caramel -tuoteperheemme ja ylitämme 

jatkuvasti rajoja niin maun, ulkonäön kuin 
käyttötarkoituksienkin suhteen.

Tämä tarkoittaa, että kanssamme olet hyvissä 
käsissä - haluammekin sinun haastava meidät 

seuraavassa kinuskeihin liittyvässä projektissasi. 
Yhdessä voimme innovoida uutta!


