
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

Kanelfyldning
- Ready-to-use

ODENSE Kanelfyldning 
er palmekerne olie fri 
og indeholder ingen 

allergener – ingen spor 
af mandler og kerner.

2022

 ODENSE Kanelfyldning er ready-to-use, med dosering fra 
spand – en nem og praktisk løsning til det travle køkken

 Den er nem at smøre ud, flyder ikke, bliver i bagværket og du 
har ingen fedtede plader

 Med ODENSE Kanelfyldning får du en bagestabil fyldning med 
den gode klassiske smag

 Brug den til de klassiske kanelsnegle, i kanelbrød, 
sammenbagte snegle, klipstang eller i en lækker krans med fx 
æble og kanel

http://www.odense-foodservice.dk/
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EAN 5709521046966
Holdbarhed inden åbning: 9 md.
Efter åbning: 14 dg. uden køl og 1 md. på køl

2022

ODENSE Kanelfyldning
1 x 4 kg spand
Varenr. 102968

ODENSE Kanelfyldning flyder ikke ud – bliver flot i dit 
bagværk - bevarer den saftige fyldning i fx sneglen –

og du har ingen fedtede plader eller brændt fyld!

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