
Saffron Gold

Saffran av högsta kvalitet

Svenska



En svensk tradition
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Historian bakom vår svenska saffranstradition är långväga och spännande. Saffran 
har odlats i mer än 3000 år och använts både till medicinskt bruk och som afrodisi-
akum. Det har även använts som parfymdoft och smink samt till att färga tyg. 

Bruket av saffran kommer ursprungligen från Fjärran Östern. Till Europa (främst 
Spanien och Frankrike) kom kryddan på 1000-talet, tack vare korstågen.  I Sverige 
omnämns saffran första gången år 1328, i räkningen för gravölet efter Heliga  
Birgittas pappa. Nästan ett helt kg saffran gick åt! 

Under 1600-talet växte saffranets popularitet som krydda, för de som ville visa 
sitt välstånd. Det var även under 1600-talet som fenomenet lussekatt lanserades 
i Sverige, då i form av kringlor.  Först på 1800-talet började saffran användas mera 
allmänt i Sverige, främst för att smaksätta vetedeg.

Visste du att...?

Saffran skördas bara ca 14 dagar per år, kring månadsskiftet  
september-oktober.

För att producera 1 kg torr, förpackad saffran går det åt ca 
200.000 blommor. 

Iran är det land som står för störst del av produktionen, följt  
av Spanien,  Indien och Grekland.

Varje år produceras totalt omkring 300 ton saffran.



Saffran kommer från krokusen Crocus  
sativus som inte växer vilt, utan endast  
odlas fram.  

Själva saffranskryddan består av de tre  
pistillmärkena i varje krokus.

Den dyrbaraste av  

alla kryddor

Ditt saffransbröd får en vacker  
guldgul färg och den fylliga, 

rätta smaken.

intensiv smak

skördning

Blommorna plockas varsamt för 
hand, tidigt på morgonen när de 

precis slagit ut. 

avlägsning

För att inte aromen ska försvinna 
måste pistillmärkena avlägsnas 
direkt efter skörden, även det 

görs för hand. 

torkning

De torkas därefter på svag 
värme tills de förlorat ca 80% av 

sin vikt.
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Endast en mycket låg dosering av  
Aromatics saffranextrakt behövs för att 

få ett utmärkt bakresultat. 

låg dosering

konsistens

Den smidiga och praktiska konsistensen 
gör extraktet enkelt att använda och 
dosera, det löser sig snabbt i smeten 

eller degen.

Till Aromatics saffranextrakt används 
bara äkta saffran av högsta kvalitet, vilket 
omsorgsfullt testas i vårt laboratorium 
och av vår smakpanel. 

Med hjälp av etanol extraheras färg-  
och smakämnen ur pistillerna, vilket  
ger aromen både intensiv färg och smak.

Saffranextrakt av toppklass

Ditt saffransbröd får en vacker  
guldgul färg och den fylliga, 

rätta smaken.

intensiv smak

4



Endast den bästa

Aromatics saffranextrakt är baserat på råsaffran av riktigt fin kvalitet som vi 
väljer utifrån en noggrann urvalsprocess. Genom en unik extraheringsprocess 
förstärker vi sedan de över hundra doft- och aromämnen som finns naturligt i 
saffran, vilket ger vårt saffranextrakt både en intensiv färg och en naturlig och 
rik smak. 

Vi har genom åren utvecklat vårt saffranextrakt för att möta framtidens behov, 
men också för att skapa den absolut bästa produkten på marknaden. 

Alla våra saffransprodukter innehåller naturligtvis äkta råsaffran och finns i 
olika koncentrationer, sötma och färg. Vad passar dig bäst? 

Krokusblommorna och dess pistiller plockas för 

hand, och vi har valt att använda endast den del av 

pistillen som kallas Coupe.  

Detta ger en renare saffran med hela pistiller som 

blir synliga i den bakade produkten.

Oftast förknippas saffran främst med julen, i form av lussebullar och 
saffransbröd, men det finns många flera användningsområden som 
gör att saffran kan användas året om. Inspireras av våra recept! 

Inte bara till jul!
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Bagare landet över har bakat på Aromatics saffranextrakt i mer än fem decennier.  
Vi vågar därför påstå att vårt saffranextrakt är ett av de absolut bästa! 

Vi är till och med så stolta över vårt saffran att vi ger en smakgaranti! Om du 
inte är nöjd kan du byta mot någon av våra andra saffran. 

Obrutna förpackningar samt max en öppnad flaska kan bytas. Ersättningsvara 
skickas mot retur och eventuell mellanskillnad betalas/återbetalas. 

Vänligen kontakta den grossist du köpt ditt saffranextrakt av.

Smakgaranti

Saffranextrakt sortiment

Vårt mest uppskattade extrakt 
som funnits i Aromatics sortiment 
i över 50 år och är ett av de mesta 
välkända på vår marknad. Det är 
förstärkt med aromämnen för en 
inten siv karaktäristisk saffrans-
mak och ger en vacker färg.

Saffranextrakt Original  
/ 6040

Ett helt naturligt extrakt med 

dubbelt så mycket råsaffran. Ger 

en lite sötare och rundare smak 

med en äkta och gammaldags 

känsla. Ger dessutom en extra fin 

och intensiv gul färg. Innehåller 

inget förtjockningsmedel och är 

helt fri från tillsatser. 

Naturligt Saffranextrakt  
Plus / 6044

Aromatics saffranextrakt finns att 
köpa på aromatic.se/shop eller 
hos din bageridistributör.

Webbshop
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Ett saffrans extrakt med extra 

mycket råsaffran och förstärkt 

med aromämnen för en intensiv 

karaktäristisk saffrans mak.

Saffron Gold ger dessutom en 

extra fin och intensiv gul färg. 

Saffron Gold / 6045

Saffron Gold
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Saffranssnäcka med  
pepparkaksfyllning

Total

Blanda allt i ett med vinge till 
en slät massa.

PEPPARKAKSFYLLNING

Margarin
Farinsocker
Kallkrämspulver
6070 Vanilj Extra*

Ingefära, malen
Kanel, malen
Nejlika, malen
Kardemumma, malen

700 g
1 000 g

100 g
15 g

3 g
9 g
5 g
2 g

6 239 g

Alla ingredienser vägs upp och 
hälls i degblandaren.

Degbearbetning:
2,5 min. på 1:ans växel 
5 min. på 2:ans växel

Liggtid, minuter
Rasktid, minuter
Baktemperatur, °C
Baktid, minuter

Vatten
Jäst
Smör
Rapsolja
Socker
Skummjölkspulver
6045 Saffron Gold*

Salt
Bagerivetemjöl
Havreskållning
1902 Lecimax Vetebröd*

1 100 g
150 g
250 g
100 g
400 g

50 g
60 g

15 g
2 150 g

100 g
30 g

SAFFRANSSNÄCKA

30
40

230-210
9

*produkt från Aromatic

Total

SMÖRKRÄM

Smör, mjukt
2254 Jilk*

6070 Vanilj Extra*

Vatten
Socker

500 g
15 g

25 g

130 g
130 g

6 234 g

Florsocker
Mandelmjöl
Äggvita
Socker
6045 Saffron Gold* 
efter smak

400 g
200 g
200 g

60 g

MACRONER

*produkt från Aromatic

Macroner

Sikta florsocker och mandelmjöl. 
Vispa upp äggvitan och häll i 
sockret under vispning.
Vänd försiktigt ned florsocker och 
mandelmjöl i marängen. Blanda 
ned Saffron Gold*. Spritsa ut på 
plåt med slät tyll. Låt stå minst 30 
minuter innan avbakning.

Koka upp sockret och vattnet, låt 
svalna. Vispa samman smör, Jilk* 
och vaniljarom*.
Tillsätt sockerlagen långsamt 
under fortsatt vispning. 
Vispa ca 10 minuter.

Baktemperatur, °C
med öppet spjäll

Baktid, minuter

140

ca 10

RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT
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Blanda allt i ett med vinge.

Mixtid, minuter
Baktemperatur, °C
Baktid, minuter

Bagerivetemjöl
Socker
Skummjölkspulver
Vegetabilisk olja
Ägg
Vatten
4420 Bakpulver*

2254 Jilk*

6040 Saffron Gold*

550 g
500 g

20 g
350 g
500 g
100 g

20 g

30 g

25 g

CUP CAKES

100 g
100 g
150 g

75 g

10 g
25 g

Blanda Philadelphia-osten med 
florsocker och Jilk*, tillsätt mjölken 
under försiktig omrörning. Blanda 
ned det mjuka smöret och Syrup 
Lönn*.

Smaksätt toppingen med 6104 
Naturlig Vanilj* och 6214 Naturlig 
Apelsin 221*.

Smör, mjukt
Florsocker
Philadelphia (färskost)
6785 Syrup Lönn*

2254 Jilk*

Mjölk

Total

TOPPING

2 555 g

ca 4
170

ca 17

*produkt från Aromatic

Cup cakes Julig cup cake

*produkt från Aromatic

Blanda allt i ett med vinge.

Baktemperatur, °C
Baktid, minuter

180
16-18

Bagerivetemjöl
Socker
Margarin/smör
Ägg
Vatten
4342 Arozyme M*

Creme Fraiche
6045 Saffron Gold*

400 g
430 g
280 g
350 g
100 g

60 g

55 g
24 g

2 299 g

CUP CAKES

Färdig Vaniljkräm
Smör
Florsocker
Creme Fraiche
2254 Jilk*

Smaksätt med 

6387 Apelsin 238*

250 g
150 g

80 g
110 g

10 g

Total

TOPPING

RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT
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RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT

Saffranstryffel Julkaka 
äpple & saffran

Koka upp vispgrädde, glukos och  
Saffron Gold*.  Häll den varma 
vätskan över chokladen och rör 
till en homogen massa. 

Blanda ned Konjak* och det mjuka 
smöret. Fyll i tryffelformar, låt 
stelna. Doppa i smält choklad.

Vispgrädde
Glukos
6045 Saffron Gold*

6360 Konjak*

Vit choklad
Smör, mjukt

200 g
25 g
30 g

18 g

300 g
60 g

Total 633 g

Koka upp vispgrädde och glukos. 
Häll den varma vätskan över 
chokladen och rör till en homo-
gen massa. 

Blanda ned Saffron Gold* och det 
mjuka smöret. Fyll i tryffelformar, 
låt stelna. Doppa i smält choklad. 

Smaksätt gärna tryffeln med 
några droppar 6387 Apelsin 

238*, Grand Marnier eller varför 
inte lite Hallands Fläder...

Vispgrädde
Glukos
6045 Saffron Gold*

Vit choklad
Smör, mjukt

500 g
80 g
25 g

1 200 g
100 g

Total 1 905 g

TRYFFEL

*produkt från Aromatic

TRYFFEL

Två olika recept!

Bakels vaniljmuffins*
Matolja
Vatten

2 000 g

800 g
800 g

Total 860 g

KAKA

Vetemjöl
Margarin
Socker
6045 Saffron Gold*

Kardemumma

200 g
100 g
100 g

10-20 g

5 g

Total 800 g

SMULDEG

Mixa allt i ca 3 min på mellan växel. 
Häll i ca 220-250 g i formen.
 
Spritsa en rund cirkel med kanel- 
remons/fyllning (ca 30 g) samt en 
med Les Fruits Apple* (ca 50 g).

Smula över smuldegen (ca 50 g).
Bakas av i ca 180 °C i ca 15-17 
min.

*produkt från Aromatic

*produkt från Bakels
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RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT

Saffransdrömmar & 
saffransbiscotti

Tosca mazarin
med saffran

Rör ihop socker, olja och smör 
luftigt. Tillsätt resterande  
ingredienser och blanda till en 
smidig kakdeg. Rulla små runda 
bollar och baka av.

Socker
Vegetabilisk olja
Smör, mjukt
Bagerivetemjöl
Hjorthornssalt
6070 Vanilj Extra*

6045 Saffron Gold*

920 g
360 g
400 g

1 120 g
7 g

20 g

32 g

Total 2 859 g

SAFFRANSDRÖMMAR

Baktemperatur, °C
Baktid, minuter

150
10-12

Smör, smält
6045 Saffron Gold*

Ägg
Socker
Bagerivetemjöl
4420 Bakpulver*

Mandel, skalad & hackad
2254 Jilk*

100 g
30 g

100 g
150 g
350 g

10 g

100 g
10 g

Total 850 g

SAFFRANSBISCOTTI

Ta ut rullarna ur ugnen och skär 
dem i sneda bitar. Rosta bitarna 
i 155 °C ca 10-15 min. Stäng av 
ugnen och låt skorporna stå kvar 
tills de torkat.

Rör ihop smör, Saffron Gold*, Jilk* 
och socker. Blanda ned ägg, mjöl, 
Bakpulver* samt den hackade 
mandeln. Rulla ut degen i 3 
längder. Rulla gärna längderna i 
socker.

Baktemperatur, °C
Baktid, minuter

170
15

*produkt från Aromatic

Vetemjöl
Bakels Novex*

Florsocker
Ägg
Salt

825 g
500 g

225 g
130 g

3 g

MÖRDEG

Bakels NB XX*

Bakels Novex*

Socker
Ägg
Vetemjöl
6045 Saffron Gold*

750 g

600 g

300 g
450 g

50 g
30 g

Total 6 113 g

MAZARINSMET

Använd kylskåpkallt fett. Kör 
ihop allt till en deg. Kyl någon 
timme för användning. 

Kavla ut mördegen till 3mm. 

Fodra mazarinformar.

Blanda mandelmassan med sock-
er. Tillsätt lite rumstempererat 
margarin i taget. Tillsätt 2 ägg i 
taget, Saffran Gold* ock sist mjöl. 
Viktigt att inte blande för länge. 

Spritsa mazarin massan i det 
obakade mördegsskalet. 

Baktid ca 10 minuter i 180 °C.

Värm toscan och blanda i  
mandelspånen. 

Stryk toscamassan på de 
halvbakade mazarinerna. 

Baktid ca 10 minuter i 190 °C.

*produkt från Aromatic

*produkt från Bakels

Bakels Tosca*

Mandelspån
1 750 g

500 g

TOSCA
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Vårt Technical Competence Centre är det absoluta hjärtat på Aromatic  

och har kommit att bli en mycket värdefull källa för kunskap bland  

våra kunder. Här har vi samlat allt vårt vetande och vår erfarenhet  

av industriell och hantverksmässig bakning från världen över. Det  

är här vi möter våra kunder och utvecklar nya idéer, optimerar  

bakprocesser och utbildar i funktionella ingredienser.  

 

Välkommen till en värld av bakning. 

Välkommen till Aromatic. 

Technical Competence Centre  

En källa för innovation och kompetens

AB Bakels Aromatic, PO Box 92044, SE-120 06 Stockholm, Sweden  
Växel +46 8 681 56 00 I E-post info@aromatic.se 

www.aromatic.se

Följ oss på
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