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Nytt samarbete mellan Delicato och
Pinchos
Vi är otroligt stolta över att kunna presentera ett nytt unikt samarbete mellan
Pinchos och Delicato. Tillsammans har vi skapat en modern vegansk dessert,
perfekt att dela med någon du tycker om. ”Det oväntade mötet mellan de två
är det första i sitt slag, men tycke uppstod och på den vägen är det- en
vegansk kärleksförklaring till människan och naturen”. säger Carina Norman,
Brand manager på Delicato som fortsätter” Detta är en del av vårt
sortimentsarbete där våra bakverk ska vara anpassade för alla oavsett om det
är veganskt, glutenfritt eller laktosfritt.
Desserten består av en härligt kladdig chokladruta, bakad på mörk choklad,
toppad med en len chokladkräm med kakaonibs och havssalt. Den serveras

med en fräsch hallonsorbet som omsluter kakan med kärlek och omsorg.
"Det här är ett efterlängtat samarbete. Desserter, kärlek och vego är tre
ämnen som ligger oss varmt om hjärtat. :) Vår strategi har alltid varit att ta
fram vegoalternativ som alla kan tycka om, då kan vi få som störst effekt och
det tycker jag vi lyckas bra med här. Nu hoppas vi att gästerna gillar vår nya
dessert lika mycket som vi!” säger Caisa Lintunen, Brand Manager på Pinchos.
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Delicato grundades 1948 av Einar Belvén och är idag ett familjeägt företag i
andra generationen.Einar var en nytänkande man med en kunskap om
konditorihantverk och affärer som inte många kan mäta sig med. Idag arbetar
drygt 150 personer i vårt bageri i Segeltorp, söder om Stockholm, med att
fortsätta med det Einar startade: Att baka fika till folket!
Vår mission är ”Fika genom en ännu godare gemenskap” och med godare
menar vi både smakfulla produkter av hög kvalitet men också som är bra för
samhälle och miljö.
Många av våra bakverk är idag älskade klassiker såsom Delicatobollen och
Punchrullen men vi bjuder på så mycket mer än så; både tårtor, skumraketer,

cheesecakes och hela tiden har vi nya spännande saker på gång – alla bakade
med en stor skopa kärlek och en gnutta humor!

