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Sukker

Økologisk Sukker 1 kg 
Art nr: 41210
Antal pakn/salgskolli: 10 × 1 kg

Økologisk sukker er dyrket 
uden brug af kemiske 
bekæmpelsesmidler og 
kunstgødning. Jorden får 
sin næring fra naturlige 
gødningsstoffer. Bekæmpelsen 
af ukrudt på markerne foregår 
manuelt.

Melis, bedre kendt som ”almindeligt” sukker, består af hvide sukkerkrystaller og er den mest  
benyttede form for sukker herhjemme. 
Økologisk sukker adskiller sig først og fremmest fra det almindelige sukker ved selve dyrkningsmetoden. 
Økologisk sukker er dyrket uden brug af kemiske bekæmpelses midler og kunstgødning.
Vores rørsukker er et Demerarasukker af højeste kvalitet - gyldent med en aromatisk sødme,  
knasende med store krystaller.

Sukker 10 kg 
Art nr: 41250
Antal pakn/salgskolli: 1 x 10 kg

Sukker i håndteringsvenlig 
Foodservice pakning.

Sukker 2 kg 
Art nr: 41105
Antal pakn/salgskolli: 6 x 2 kg

Produceret i Danmark.

Sukker 1 kg 
Art nr: 41202
Antal pakn/salgskolli: 10 × 1 kg

Produceret i Danmark.

Rørsukker, Fairtrade 500g 
Art nr: 41640
Antal pakn/salgskolli: 7 × 500 g

Dette rørsukker er et 
Demerarasukker, som er en 
speciel råsukkerkvalitet, der 
fremstilles af sukkerrør. 

Rørsukker er godt til frugter og 
bær, til madlavning og bagning, i 
varme drikke og som ymerdrys.

Økologisk Rørsukker 
Fairtrade 1 kg 
Art nr. 41245
Antal pakn/salgskolli: 10 x 1 kg

Økologisk Rørsukker dyrkes i 
Paraguay.

Økologisk Rørsukker anvendes 
som almindeligt rørsukker.
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Hugget Sukker
Hugget Sukker, også kendt som styksukker eller sukkerknalder, findes i forskellige størrelser og  
hårdhed. Styksukker laves ved at tilsætte damp til sukker, hvorefter det fugtige sukker bliver formet.

Hugget Sukker 500 g 
Art nr: 42212
Antal pakn/salgskolli: 16 × 500 g

Hugget Sukker 1 kg 
Art nr: 42209
Antal pakn/salgskolli: 10 × 1 kg

Foodservice pakning.

Stor Brun Kandis 500 g 
Art nr: 47205
Antal pakn/salgskolli: 12 × 500 g

Kandissukker produceres af 
roesukker. De store lysebrune 
krystaller fremstilles gennem 
langsom krystallisering. 
Kandissukker har en mild, naturlig 
aroma.

Hugget Rørsukker,  
Fairtrade 500 g 
Art nr: 42512
Antal pakn/salgskolli: 10 × 500 g

Hugget Rørsukker er et 
Demerara sukker, som er en 
speciel råsukkerkvalitet, der 
fremstilles af sukkerrør. Hugget 
Rørsukker er velegnet i kaffe, 
te og andre varme drikke 
og ser meget dekorativt ud i 
sukkerskålen.
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Bageprodukter

Flor Jordbær 300 g 
Art nr: 43717
Antal pakn/salgskolli: 8 × 300 g

Flor Chokolade 300 g 
Art nr: 43718
Antal pakn/salgskolli: 8 × 300 g

Perlesukker 500 g 
Art nr: 44202
Antal pakn/salgskolli: 14 × 500 g

Perlesukker er store 
sukkerkrystaller, som har kogt 
længere tid end almindeligt sukker, 
så sukkerkrystallerne derved er 
blevet større. Perlesukker bruges 
blandt andet til at lave bolsjer, 
kandiserede æbler og som pynt 
på småkager.

Brun Farin 500 g 
Art nr: 45206
Antal pakn/salgskolli: 12 × 500 g

Brun Farin 2 kg 
Art nr: 45205
Antal pakn/salgskolli: 4 x 2 kg

Brun Farin pakket i 2 kg’s  
folieposer til Foodservice.

Flormelis 500 g 
Art nr: 43200
Antal pakn/salgskolli:  
12 × 500 g

Flormelis er finmalet sukker. 
Flormelis anvendes til glasur og 
dekoration.

Brun Farin er en blanding af sukker og rørsukkersirup. Mange kender det som drys på ymer og kager, 
men det er også meget velegnet til madlavning, da det giver en særlig, lidt karamellignende smag, som 
er fortrinlig i mange forskellige madretter.

Flor med smag anvendes til glasur og som smagstilsætning i tærte- og kagefyld samt til at drysse over 
desserter og bagværk.
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Bageprodukter
Vaniljesukker, Fairtrade 170 g 
Art nr: 47007
Antal pakn/salgskolli: 8 × 170 g

Vaniljesukker indeholder ægte 
vanilje fra Indien og fintmalet 
rørsukker fra Malawi. Den milde 
smag fra vaniljestangen gør sukkeret 
til en delikat og fyldig smagsgiver 
i både bagværk og desserter, 
i flødeskum, i kagecremer og 
dessertsaucer.

Økologisk Flormelis 500 g 
Art nr: 43202
Antal pakn/salgskolli: 6 × 500 g

Økologisk flormelis er baseret på 
økologisk dyrket sukker. Økologisk 
sukker er dyrket uden brug af 
kemiske bekæmpelsesmidler 
og kunstgødning. Jorden 
får sin næring fra naturlige 
gødningsstoffer. Bekæmpelsen 
af ukrudt på markerne foregår 
manuelt.
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Sirup

Lys Sirup 750 g 
Art nr: 46445
Antal pakn/salgskolli: 8 × 750 g

Lys Sirup er en blanding af rør- 
og roesukkersirup. Alt efter 
blandingsforholdet får siruppen 
forskellig smag og farve. Lys 
Sirup har en fin lys farve med en 
karamelagtig smag og passer til 
slik, småkager, desserter, saucer, 
kødretter m.v.

Mørk Sirup 750 g 
Art nr: 46442
Antal pakn/salgskolli: 8 × 750 g

Mørk Sirup er en blanding af 
rør- og roesukkersirup. Alt efter 
blandingsforholdet får siruppen 
forskellig smag og farve. Den 
mørke sirup har en kraftigere 
smag end den lyse sirup. Den 
passer til såvel brunkager og 
chokoladekaramel som brune 
bønner, kåldolmere og andre 
madretter.

Lys Sirup 2,8 kg 
Art nr: 46430
Antal pakn/salgskolli: 4 x 2,8 kg

Den klassiske lyse sirup i en 
praktisk 2-liters-dunk med 
håndtag og målerude.

Foodservice pakning.

Hvad er sirup? Sirup laves af råsukker fra sukkerroer eller sukkerrør. I Dansukkers sortiment er der 
sirup med et varierende indhold af sukkerroens og sukkerrørets naturlige smag og farvekomponenter, 
der bestemmer farve og smag. Der er således forskellige varianter af sirup, hver med sin specielle 
smag og farve. Sirup indeholder forskellige sukkerarter, nemlig almindeligt sukker, druesukker og 
frugtsukker. Ud over at give en sød smag har sirup en del funktionelle fordele: Sirup fremmer 
gæringen i brød, giver en fin skorpe, holder brødet saftigt og friskt længere og er desuden en 
udmærket smagsgiver og smagsforstærker i forskellige madretter.

Økologisk Sirup 750 g 
Art nr: 46439
Antal pakn/salgskolli: 8 × 750 g

Økologisk sirup er baseret på 
økologisk dyrket sukker. Økologisk 
sukker er dyrket uden brug af kemiske 
bekæmpelsesmidler og kunstgødning. 
Jorden får sin næring fra naturlige 
gødningsstoffer. Bekæmpelsen af 
ukrudt på markerne foregår manuelt. 
Økologisk Lys Sirup har en fin lys 
farve med en karamelagtig smag og 
passer til slik, småkager, desserter, 
saucer, kødretter m.v.

Cane Syrup 400 g 
Art nr: 46438
Antal pakn/salgskolli: 8 × 400 g

Fyldig smag, lidt som lakrids. 
Producerat på Fairtrade 
certificeret kvalitetsrørsukker. 
God som smagtilsætning, i 
marinader og som topping.

Glukosesirup, 400g 
Artnr. 46452
Antal pakn/salgskolli: 8 x 400 g

Glukosesirup er en blanding af 
forskellige sukkerarter, som udvindes 
af hvedestivelse. Forskellen på 
glukosesirup og vores andre sirupper 
skyldes råvarerne. Bruges primært 
til is og slik, men også i bagværk. 
Glukosesirup hæmmer krystallisering 
og giver f.eks. is en cremet og blød 
konsistens. På samme måde modvirker 
glukosesirup, at karamel krystalliseres 
og bliver grynet.
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Salgsklare Display
Sukker 2 kg ¼-palle 
Art nr: 41113
Antal pakn/salgskolli: 90 x 2 kg

Sukker 2 kg ½-palle 
Art nr: 41108
Antal pakn/salgskolli: 260 x 2 kg

Brun Farin 500 g  ¼ palle 
Art nr: 45207
Antal pakn/salgskolli:  225× 500 g 
på 1/4 palle.

Flormelis 500 g ¼ palle 
Art nr: 43201
Antal pakn/salgskolli:  
270 × 500 g på 1/4 palle

Syltedisplay ¼ palle 
Art nr: 42117
Indhold:
48 pk. Syltesukker 1 kg

Bagedisplay ¼ palle 
Art nr: 42116
Indhold:
25 pk. Brun Farin 500 g
20 pk. Flormelis 500 g
10 pk. Perlesukker 500 g
8 pk. Rørsukker 500 g
6 pk. Dansk Sukker 2 kg

Rørsukkerdisplay Fairtrade ¼ palle 
Art nr: 42119
Indhold:
10 pk. Vaniljerørsukker Fairtrade 170 g
18 pk. Hugget Rørsukker  Fairtrade 500 g
30 pk. Rørsukker Strø Fairtrade 500 g
12 fl. Cane Syrup Fairtrade 400 g

Økologisk Display ¼ palle 
Art nr: 42120
Indhold:
36 pk Økologisk Sukker 1 kg
12 pk Økologisk Flormelis 500 g
8 fl. Økologisk Lys Sirup 750 g
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Specialprodukter

Syltesukker 1 kg 
Art nr: 47100
Antal pakn/salgskolli: 10 × 1 kg

Ved hjælp af Syltesukker kan 
man lave syltetøj og marmelade 
på nogle få minutter. Pakken 
indeholder alle de ingredienser, 
der behøves til at lave syltetøj; 
sukker, æblepektin, citronsyre  
og natriumbenzoat. Det eneste, 
som tilsættes, er bær og lidt  
vand. Kan anvendes både til  
friske og frosne bær.

Frugtsukker 500 g 
Art nr: 47403
Antal pakn/salgskolli: 6 × 500 g

Frugtsukker er en sukkerart, der 
forekommer naturligt i frugter,  
bær, grøntsager og honning.  
Dansukker Frugtsukker udvindes 
af sukkerroer. Frugtsukker 
giver en frisk og lækker smag 
og fremhæver smagen af 
andre ingredienser, som for 
eksempel frugt, bær, chokolade 
og grøntsager. Frugtsukker 
kan med fordel anvendes i 
kolde retter som desserter, 
på morgenmadsprodukter og 
på frugt. Sukkeret er desuden 
perfekt i kolde frugtsupper og 
drinks, fordi det opløses hurtigt 
og nemt.

Lys Muscovado 500 g 
Art nr: 41643
Antal pakn/salgskolli: 6 × 500 g

Blødt, fugtigt og finkornet råsukker 
med farve som honning. Smager 
af karamel og er det perfekte 
krydderi i madlavningen – passer 
især godt til fisk og rodfrugter. 
Giver også god smag i alt fra 
brød, skærekager og småkager til 
desserter, sovs og syltning.

Mørk Muscovado 500 g 
Art nr: 41642
Antal pakn/salgskolli: 6 × 500 g

Blødt, fugtigt og finkornet 
råsukker. Farven er mørkebrun, 
og smagen minder om lakrids. 
Passer godt i sursød sovs, 
barbecuesovs, marinade, chutney, 
chokoladekager og is.

Vores Muscovado rørsukker kommer fra Mauritius. Sukkeret udvindes af sukkerrør. Det er, bl.a. de  
klimatiske forhold på øen, som giver sukkeret dets specielle aroma. Desuden er sukkeret forarbejdet 
så lidt som muligt for at bevare aromaen og farven.

Økologisk Syltesukker 500 g 
Artnr. 47130
Antal pakn/salgskolli: 14 x 500g

Økologisk Syltesukker til 
tilberedning af syltetøj og 
marmelade. Indeholder ingen 
konserveringsmidler.
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Portionspakket 
sukker

Sukker 5 g Sticks, 
Displaybox 
Art nr: 41404
Antal pakn/salgskolli: 200 st

Rørsukker Fairtrade,  
5 g Sticks, Displaybox 
Art nr: 41608
Antal pakn/salgskolli: 200 st

Kuvert Sukker 2 stk’s  
á 4,6 g, Displaybox 
Art nr: 42237
Antal pakn/salgskolli: 300 st

Rørsukker Fairtrade  
2 stk’s á 6,6 g, Displaybox 
Art nr: 42229
Antal pakn/salgskolli: 160 st

Sukker 5 g Sticks, Karton 
Art nr: 41402
Antal pakn/salgskolli: 1000 st

Sukker 2 stk’s á 7 g, Karton 
Art nr: 42226
Antal pakn/salgskolli: 1070 st

Sukker, portionsposer á 6 g, 
Karton 
Art nr: 41401
Antal pakn/salgskolli: 845 st

Rørsukker Fairtrade, 
portionsposer á 6 g, Karton 
Art nr: 41627
Antal pakn/salgskolli: 845 st

Økologisk Sukker, 
portionsposer á 6g, Karton 
Art nr: 41656
Antal pakn/salgskolli: 845 st
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Økologisk

Økologisk Sukker 1 kg 
Art nr: 41210
Antal pakn/salgskolli: 10 × 1 kg

Økologisk Sirup 750 g 
Art nr: 46439
Antal pakn/salgskolli: 8 × 750 g

Økologisk Flormelis 500g 
Art nr: 43202
Antal pakn/salgskolli: 6 × 500 g

Økologisk sukker er dyrket uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler og kunstgødning. Jorden får sin 
næring fra naturlige gødningsstoffer. Bekæmpelsen af ukrudt på markerne foregår manuelt.

Økologisk R¢rsukker 
Fairtrade 1 kg 
Artnr. 41245
Antal pakn/salgskolli: 10 x 1 kg

Økologisk Rørsukker dyrkes i 
Paraguay.

Økologisk Rørsukker anvendes 
som almindeligt rørsukker.

Økologisk Syltesukker 500 g 
Artnr. 47130
Antal pakn/salgskolli: 14 x 500g

Økologisk Syltesukker til 
tilberedning af syltetøj og 
marmelade. Indeholder ingen 
konserveringsmidler.
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Fairtrade
Fairtrade er en international mærkningsordning. Målet er gennem handel at forbedre arbejds-  
og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere i Afrika, Asien, Syd- og Mellem-
amerika. Miljøet skånes desuden i produktionen. Fair trade hverken køber eller sælger varer, men 
mærker produkter, der skal leve op til kravene for Fair trade. Derudover informerer Fair trade om 
mærkningsordningen og arbejder for, at varerne er tilgængelige for så mange forbrugere som muligt.
Læs mere om fair trade på www.fair trade-maerket.dk

Rørsukker, Fairtrade 500 g 
Art nr: 41640
Antal pakn/salgskolli: 7 × 500 g

Rørsukker er et Demerarasukker, 
som er en speciel råsukkerkvalitet, 
der fremstilles af sukkerrør.

Rørsukker er godt til frugter og 
bær, til madlavning og bagning, i 
varme drikke og som ymerdrys.

Hugget Rørsukker,  
Fairtrade 500 g 
Art nr: 42512
Antal pakn/salgskolli: 10 × 500 g

Hugget Rørsukker er et Demerara-
sukker, som er en speciel 
råsukkerkvalitet, der fremstilles af 
sukkerrør.

Hugget Rørsukker er velegnet i kaffe, 
te og andre varme drikke og ser 
meget dekorativt ud i sukkerskålen.

Vaniljesukker, Fairtrade 170 g 
Art nr: 47007
Antal pakn/salgskolli: 8 × 170 g

Vaniljesukker indeholder ægte 
vanilje fra Indien og fintmalet 
rørsukker fra Malawi. Den milde 
smag fra vaniljestangen gør sukkeret 
til en delikat og fyldig smagsgiver 
i både bagværk og desserter, 
i flødeskum, i kagecremer og 
dessertsaucer.

Cane Syrup 400 g 
Art nr: 46438
Antal pakn/salgskolli: 8 × 400 g

Fyldig smag, lidt som lakrids. 
Producerat på Fairtrade 
certificeret kvalitetsrørsukker. 
God som smagtilsætning, i 
marinader og som topping.

Økologisk R¢rsukker 
Fairtrade 1 kg 
Artnr. 41245
Antal pakn/salgskolli: 10 x 1 kg

Økologisk Rørsukker dyrkes i 
Paraguay.

Økologisk Rørsukker anvendes 
som almindeligt rørsukker.

Lys Muscovado 500 g 
Art nr: 41643
Antal pakn/salgskolli: 6 × 500 g

Blødt, fugtigt og finkornet råsukker 
med farve som honning. Smager 
af karamel og er det perfekte 
krydderi i madlavningen – passer 
især godt til fisk og rodfrugter. 
Giver også god smag i alt fra 
brød, skærekager og småkager til 
desserter, sovs og syltning.

Mørk Muscovado 500 g 
Art nr: 41642
Antal pakn/salgskolli: 6 × 500 g

Blødt, fugtigt og finkornet 
råsukker. Farven er mørkebrun, 
og smagen minder om lakrids. 
Passer godt i sursød sovs, 
barbecuesovs, marinade, chutney, 
chokoladekager og is.



www.dansukker.dk
Nordic Sugar A/S, Langebrogade 1,  Postboks 2100, 1014 København K,  Tlf: 32 66 25 00

www.nordicsugar.com

Erik Rønn
Markedschef
erik.ronn@nordicsugar.com
Tlf 32 66 25 69

Carsten Elwers
Key Account Manager
carsten.elwers@nordicsugar.com
Tlf 32 66 25 35 
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