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Bakgrund och syfte
Bagerier och konditorier har alltid haft och har idag 
mer än någonsin stora problem med att få fram korrekta 
innehållsförteckningar och näringsvärdesdeklarationer 
till sina recept.

Idag får de gissa, beräkna manuellt med papper och 
penna, skicka in ett helt recept till sin råvaruleverantör 
eller använda något av råvaruleverantörernas egna 
program för att få dessa deklarationer beräknade.

De allra flesta köper råvaror från olika leverantörer 
vilket såklart innebär att ett recept kan bestå av råvaror 
från flera leverantörer.

Därför har vi skapat Flavour Recept och Kalkyl!
Syftet med Flavour Recept och Kalkyl är att underlätta 
för Sveriges företag inom livsmedelsbranschen att  skapa 

innehållsförteckningar och näringsvärdesdeklarationer 
som är korrekta på ett mycket enkelt sätt.

Råvaruleverantörer
Har en mycket viktig roll då det är deras uppgift 
att förse Flavour Recept och Kalkyl med korrekt 
information om ingredienser och näringsvärden för 
just deras råvaror. Med hjälp av denna information kan 
vi beräkna  innehållsförteckningar och näringsvärdes-
deklarationer.

Utöver ovan så får du som kund dina egna priser 
från dina råvaruleverantörer. Dessa prisfiler läses enkelt 
in i ditt system och därför kan du även enkelt få kalkyler 
beräknade.

Etiketter
Standardetiketter i två storlekar kan skrivas ut direkt 
på din skrivare med ingrediensförteckning och eller 
näringsvärdesdeklaration.

Utskrift av specialetiketter på produktmärkare finns 
som extra tillval.

Kalkyl
Direkt när receptet är skapat visas råvarukostnad  
och råvarukostnad inkl. arbetsoperationer om sådana 
knappats in.

Systemet tar även fram prisförslag för leverans och 
för egen butik där man själv till övriga kostnader kan 
lägga procentuella påslag för dessa prisförslag.

Kalkyler tas enkelt fram för önskat antal av styck, 
kilo etc.

Sammanfattning och fler fördelar
• Mix av dina leverantörers råvaror i recept ger 

korrekta ingrediensförteckningar och näringsvärdes-
deklarationer
• Egna råvarupriser direkt från dina leverantörer gör 
 att dina kalkyler uppdateras direkt
• Webbaserat – ingen installation krävs
• Endast internetuppkoppling krävs
• Snabb uppstart
• Enkelt
• Utvecklat av PCS som har mångårig erfarenhet av 

bageribranschen

Flavour Recept och Kalkyl är det första Recept 
och kalkylsystemet som är leverantörsoberoende.
PCS utvecklar sedan 25 år programvara för 
livsmedelsbranschen. Fler än tvåhundra 
nöjda leveransbagerier och konditorier 
använder PCS WinBag och det gör oss till 
marknadsledande. 
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