
Lige siden etableringen i 1909 har Odense Marcipan haft fokus på ”marcipan af bedste kvalitet”. 
Gennem årene er produktpaletten blevet udvidet, og i dag står Odense Marcipan for kvalitet og inspiration til fristende øjeblikke. 

Vi tilbyder et fleksibelt og rationelt sortiment af marcipanmasser og ingredienser til bagning, dessert- og konfektfremstilling til dig, der 
ikke vil gå på kompromis med kvalitet og god smag. Find inspiration samt tips og tricks på www.odense-foodservice.dk

Odense Marcipan A/S – Toldbodgade 9-19 – 5000 Odense C – Tlf. 63 11 72 00

Dekorationer
- Pynt til alle slags serveringer

Nyheder

 ODENSE Dekorationer i nye 
emballagestørrelser 

 Buffet- og hygiejnevenlig 
emballage

 Ingen spild  og ingen kassation
 Perfekt som dekoration til 

bagværk, dessertkager, konfekt, 
isanretninger m.m.

ODENSE Mix Knas – med en 
sprød lækker kerne af ris, 

overtrukket med både hvid, 
mælk og mørk kakao.

ODENSE Mini Perler – en flot, 
farvestrålende sukkerpynt til 

al slags dekoration.

ODENSE Toffee Kugler –
lækre, bløde lysebrune 
Toffee stykker, med et 

”knas”.

ODENSE Choko Karamel -
fine chokolade overtrukne 

karamelkugler, med naturlig 
smag af mælkechokolade.

ODENSE Skovbær Knas – en 
sprød og lækker sukkerpynt 
med naturlig farve og smag.

http://www.odense-foodservice.dk/
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Dekorationer
- Specifikationer

Varenr. 102961 
EAN karton: 5709521046775
EAN stk.: 5709521046768

Nyheder

ODENSE Skovbær Knas
6 x 450 g

ODENSE Choko Karamel
6 x 400 g

Varenr. 102962
EAN karton: 5709521046805
EAN stk.: 5709521046799

ODENSE Mini Perler
6 x 400 g

Varenr. 102964
EAN karton: 5709521046867
EAN stk.: 5709521046850

ODENSE Mix Knas
6 x 200 g

Varenr. 102965
EAN karton: 5709521046898
EAN stk.: 5709521046881

ODENSE Toffee Kugler 
6 x 425 g
Varenr. 102966
EAN karton: 5709521046928
EAN stk.: 5709521046911

ODENSE 
Dekorationsbøtter er 

lavet af 100% 
genbrugeligt 

plastmateriale, og 
kan genbruges til 
fremstilling af ny 

PET-materiale, fx nye 
PET- flasker/bøtter, 

til brug i fx 
tekstilfibre, møbler, 
indkøbsposer eller 

isoleringsmateriale.
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