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Julenyhed: Hjertevafler fra Danæg
Julemad- og bag, pynt og kalendergaver. Ja, der er mange ting, der liiiige skal klares op til jul. Det
ved vi hos Danæg. Derfor lancerer vi vores nye variant af vafler op til jul. Så nu har du en genvej
til at servere sprøde og velsmagende vafler i kantinen, caféen eller restauranten.
Danæg lancerer Hjertevafler i karton 2,5 kg til restaurationer og professionelle køkkener.
-Vores kunder efterspørger i stigende grad vafler, der i højere grad imødekommer hverdagen i deres travle
køkkener – særligt op til jul. Der er tale om søde Hjertevafler. Hjertevaflerne er bagt, så de får en flot gylden
farve. De skal blot varmes, så er de klar til brug, så du sparer meget tid i køkkenet, siger Lars Sinding,
Account Manger hos Danæg Products A/S.
Hjertevaflerne er velegnede som dessert med syltetøj, creme fraiche, flødeskum eller is. De er løst frosset,
så du undgår spild og let kan afstemme mængden. Vaflerne skal fra frost tilberedes i ovn ved 180° C i 5 til 8
minutter. Ved brug af varmluft 170°C i 4 til 7 minutter.
-Det banebrydende ved Hjertevaflerne er, at de – trods den helt tynde dej – både er luftige og sprøde. Det
er sjældent, at dét går op i en højere enhed, og det har da også taget os lidt tid at finde den helt rigtige
formel, fortsætter Lars Sinding.

Danægs varianter af vafler kan købes hele året hos diverse grossister. Se også det fulde sortiment på
www.danæg.dk/b2b.
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FAKTA om Danæg-koncernen
Danæg-koncernen består af 4 datterselskaber – to danske og to svenske – der er samlet i moderselskabet
Danæg Amba med adresse i Christiansfeld. De danske selskaber er æggepakkeriet Danæg A/S i
Christiansfeld og produktvirksomheden Danæg Products A/S i Roskilde. Også i Sverige er der både
æggepakkeri og produktvirksomhed, hhv. Kronägg AB i Perstorp og Källbergs Industri AB i Töreboda. Danæg
Amba ejes af DLG og andelshaverne – det vil sige de omkring 68 danske og svenske landmænd. Koncernen
har ca. 300 medarbejdere.

