


Amerikansk chokladtårta, förskuren
Fylld med härlig chokladcrème och täckt med ett 
tunt lager choklad som toppats med ringlad nougat.
En tårta för den passionerade chokladälskaren.

Art.nr   8104881
Arti kel   Amerikansk chokladtårta 12 port.
Antal/krt  6 st
Vikt/st   Ca 83 gr
Vikt/krt   6 kg

Chocolate Crunch Cake, förskuren
Mörk chokladtårta, täckt med lager av vit och mörk choklad-
kräm. Härligheten är toppad med kuber av sockerkaka inneslutna 
i choklad, chokladkräm och hasselnött er.

Art.nr   8108497
Arti kel   Chokladtårta 12 port.
Antal/krt  4 st
Vikt/st   Ca 133 gr
Vikt/krt   6,4 kg

Chokladtårta Exklusive, förskuren
Chokladtårta Exklusiv har en tårtbott en gjord på choklad
och överst ligger en blank spegel av mörk choklad. Den
kan med fördel dekoreras med några vackra bär.

Art.nr   8108497
Arti kel   Chokladtårta Exklusive 12 port.
Antal/krt  6 st
Vikt/st   Ca 79 gr
Vikt/krt   5,7 kg

Cheesecake med jordgubbar, förskuren
En äkta amerikansk cheesecake gjord på smördeg.
Toppad med ett  generöst lager av söta jordgubbar.

Art.nr   8102221
Arti kel   Cheesecake jordgubb 12 port.
Antal/krt  6 st
Vikt/st   Ca 120 gr
Vikt/krt   8,7 kg

Cheesecake med citroncrème, förskuren
En äkta amerikansk cheesecake gjord på smördeg
och med en frisk fyllning av citroncrème.

Art.nr   8106183
Arti kel   Cheesecake citron 12 port.
Antal/krt  6 st
Vikt/st   Ca 120 gr
Vikt/krt   8,7 kg

Cheesecake Hallon Swirl, förskuren
Vår Conditor har rört ner solmogna hallon i cheesecaken.
Du får en smakfull och mycket ti lltalande
tårta att  servera dina kunder.

Art.nr   8103325
Arti kel   Cheesecake naturell 12 port.
Antal/krt  6 st
Vikt/st   Ca 120 gr
Vikt/krt   8,7 kg



Chokladbakelse
En chokladdröm med bott en av krispig kaka täckt med 
en blandning av chokladmousse och chokladcrème. 
Garnerad med en mix av vit choklad- och mjölkchokladsmulor 
och slutligen pudrad lätt  med choklad.

Art.nr   8107124
Arti kel   Chokladbakelse, 75 gr/st
Antal   4 innerkartonger x 12 st
Vikt/innerkart.  900 g
Vikt/krt   3,6 kg

Mormors äppelkaka
En utsökt god äppelkaka gjord på perfekt mogna
och smakrika äpplen. Färdigdelade porti onsbitar i
perfekt storlek för enkel servering.

Art.nr   8104841
Arti kel   Mormors äppelkaka 38 gr
Antal/krt  3 x 48 port
Vikt/krt   5,40 kg

Chokladrutor
Oemotståndligt goda chokladrutor fyllda med en
krämig chokladcreme. Klara att  servera i förskurna
lagom stora bitar.

Art.nr   8106701
Arti kel   Chokladruta 86 gr
Antal/krt  3 x 12 port
Vikt/krt   3,0 kg

Jordgubbstårta, porti on
En klassisk tårta full med härliga bitar av solmogna 
jordgubbar. Kommer i porti onsbitar med perfekt 
storlek för enkel servering.

Art.nr   8107350
Arti kel   Jordgubbstårta, port. 56 gr
Antal/krt  6  x 24 port
Vikt/krt   8,10 kg

Hallontårta, porti on
En liten läcker tårtbit, nu toppad med härliga hela 
hallon och en grädding fyllning. En rikti gt smakfull 
porti onsbit. Enkel att  hantera och servera ti ll gästen.

Art.nr   8106499
Arti kel   Hallontårta, port. 45 gr
Antal/krt  6  x 24 port
Vikt/krt   6,6 kg



Smartare kakor
Två goda kakor med ett  litet smartare innehåll, mer bär/frukter och 
nött er. Två varianter, en glutenfri och en vegan.

Bananacake vegan
Art.nr   8109043
Arti kel   Bananacake with red currents Vegan 95 gr/st
Antal/krt  12 bitar ask, 6 askar/krt
Vikt/krt   6,9 kg

Brownie glutenfri
Art.nr   8109045
Arti kel   Brownie with raspberry ca 87 gr/st
Antal/krt  12 bitar ask, 6 askar/krt
Vikt/krt   6,3 kg 

Jordgubbstårta gluten-/ laktosfri, porti on
En härligt god jordgubbstårta med stora bitar jordgubbar och en 
gräddfyllning som blandats med creamcheese för att  ge en fräsch 
smak.Tårtan är gluten-/ laktosfri och kan erbjudas ti ll de fl esta.

Art.nr   8108499
Arti kel   Jordgubbstårta gluten-/ laktosfri,
  139 gr/bit
Antal/krt  4 st
Vikt/krt   7,8 kg

Chokladtårta gluten-/ laktosfri, porti on
Klassisk chokladtårta av ljus choklad och en bott en som bakats 
med mörk choklad. Dekorera själv med jordgubbar eller hallon 
så blir desserten fullständig. Tårtan är gluten-/ laktosfri.

Art.nr   8108746
Arti kel   Chokladtårta gluten-/ laktosfri,
  108 gr/bit
Antal/krt  4 st
Vikt/krt   5,2 kg

Duo jordgubb och mandarin gluten-/ laktosfri
Toppade med härliga jordgubbar eller mandarin. En
rikti gt god sötsak som även gluten och laktosintoleranta
kan njuta av. Smart förpackade i duo-pack!
Art.nr   8105278
Arti kel   Duo jordgubb och mandarin gluten-/
  laktosfri 162 gr/bit
Antal/krt  4 st
Vikt/krt   7,8 kg

Gluten- och laktosfria sorti mentet



Queens cake
En ny marsipantårta från Condito. Tårtan har en fyllning av gräddmousse 
och vaniljkräm varvad med hallonpuré. Marsinpantäcket är champagnefär-
gat och dekorerat med fl orsocker och vita chokladfl arn. Andelen marsipan 
är 14%. Klassiska smaker ti llsammans i ett  nytt  utf örande. Förskuren.

Art.nr   8108496
Arti kel   Queens cake 12 port.
Antal/krt  4 st
Vikt/st   100 gr
Vikt/krt   4,8 kg

Rabarberpaj
Rabarberpaj med den där klassikt svenska
smaken. Smakfull njutning på hög nivå!

Art.nr   9361
Arti kel   Rabarberpaj
Antal/krt  4 st
Vikt/st   1 000 gr
Vikt/krt   4,0 kg

Blåbärspaj
Till bredden fylld med härliga blåbär. Helt oemotståndlig
som den är eller med en klick vaniljsås.
Art.nr   8964
Arti kel   Blåbärspaj
Antal krt  4 st
Vikt/st   1 150 gr
Vikt/krt   4,6 kg

Hallonpaj
Med smak av solig sommar bjuder vår hallonpaj på en rikti g 
njutning. Finns det något godare än solmogna hallon?

Art.nr   8983
Arti kel   Hallonpaj
Antal krt  4 st
Vikt/st   1 050 gr
Vikt/krt   4,2 kg

Äppelpaj, förskuren
Traditi onell äppelpaj gjord på mördeg och
fylld med äpplen och russin. Saft ig äppelsmak
inbakad under det klassiska rutmönstret.

Art.nr   9209
Arti kel   Äppelpaj 12 port.
Antal/krt  4 st
Vikt/st   104 gr
Vikt/krt   5 kg

Maxi Pretzel
En äkta Pretzel från Tyskland i rätt  storlek á 160 g. Bake off : lägg 6 st 
Pretzel per plåt, låt stå ca 20 min och strö sedan över saltet som med-
följer. Grädda i 180 °C i ca 18–20 minuter. Exponera Maxi Pretzel i baren, 
ett  perfekt ti lltugg.

Art.nr   8200390
Arti kel   Maxi Pretzel
Antal/krt  72 st
Vikt/st   160 gr



Chocolate cube cake
Ett  täcke av mascarpone- och chokladkräm som fl yter förföriskt ner ge-
nom en sockerkaka av mörk choklad och hasselnött er. Väck ditt  mörka 
inre med denna oemotståndliga cube cake för alla chokladälskare!

Art.nr   8108837
Arti kel   Chocolate cube cake 15 st
Antal/krt  4 st
Vikt/st   Ca 133 gr
Vikt/krt   8 kg

Carrot cube cake
Saft ig sockerkaka smaksatt  med morot och härliga kryddor. Toppad 
med krämig färskost och vit choklad harmoniserar väl med sötman från 
sockerkakan. Stryk den klassiska morotskakan och gör plats för denna 
unika och krämiga cube cake, en smak som slår allt. 
Art.nr   8108831
Arti kel   Carrot cube cake 15 st
Antal krt   4 st
Vikt/st   Ca 120 gr
Vikt/krt   7,2 kg

Bakom varumärket Condito ligger mer än 35 års erfarenhet av att  baka tårtor och kakor för fi nsmakaren. 
Receptet är enkelt – bara naturliga råvaror av bästa sort och ett  gediget hantverk. Resultatet är både lyxigt 
välsmakande och vackra bakverk. Det breda sorti mentet gör att  du kan erbjuda något för alla smaker. Och 
eft ersom de är frysta kan du allti d bjuda på “nybakat”. Alla tårtor är dessutom förskurna för att  göra hante-
ringen så enkel som möjlig. Med Condito på menyn får du alla våra goda år i varje bit. Mer än 35 goda år

Helt utan konserveringsmedel, arti fi ciella färgämnen, konstgjorda smaker.  
48 ti mmars hållbarhet utan kylning.

Mandeltårtor i ny form
Bakade på bl.a. mandlar, smör och ägg eft er eget recept. Mandeltårtan 
fi nns i två varianter, en klassisk och en med choklad, båda glutenfria.

Mandeltårta glutenfri
Art.nr   8109066
Arti kel   Mandeltårta glutenfri 70 gr/st 
Antal/krt  15 bitar ask, 6 askar/krt
Vikt/krt   6,3 kg

Mandeltårta choklad glutenfri 
Art.nr   8109067
Arti kel   Mandeltårta choklad glutenfri ca 83 gr/st
Antal/krt  15 bitar ask, 6 askar/krt
Vikt/krt   7,5 kg


