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44 FRESH VIEW

backaldrin The Kornspitz Company, widely

recognised as the inventor of the “Kornspitz”

(a kind of grain roll), is the leading manufac-

turer of baking ingredients in Austria and, with

850 employees, operates successfully in more

than 100 countries around the world. back-

aldrin products are exported worldwide from

the company headquarters in Asten (A).

The family-run company, which was estab-

lished in 1964, produces more than 600 bak-

ing ingredients for bread, rolls, fillings and

fine pastries. Amongst these products are a

comprehensive range of organic baking ingre-

dients for bread, rolls and cakes. Number 1 is

the “Kornspitz”, which is one of the most suc-

cessful organic products in Austria.

Further information:

www.backaldrin.com or www.kornspitz.com

Công ty backaldrin Kornspitz, được biết đến là 

nhà phát minh ra “Kornspitz” (một loại cuộn 

ngũ cốc), là nhà sản xuất nguyên liệu làm bánh 

hàng đầu ở Áo và với 850 nhân viên, có mặt 

tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Các sản 

phẩm backaldrin được xuất khẩu trên toàn thế 

giới từ trụ sở chính của công ty ở Asten (A).

Là một công ty gia đình, được thành lập vào 

năm 1964, sản xuất hơn 600 nguyên liệu làm 

bánh cho bánh mì, bánh mì cuộn và bánh ngọt. 

Trong số các sản phẩm này có một loạt các 

nguyên liệu hữu cơ dành cho bánh mì, bánh 

mì cuộn và bánh ngọt. Số 1 là “Kornspitz”, là 

một trong những sản phẩm hữu cơ thành 

công nhất ở Áo.

Xem them thông tin tại:

www.backaldrin.com hoặc www.kornspitz.com

Organic Food

Cereals, oils, nuts and derived products

backaldrin Österreich

The Kornspitz Company GmbH
Kornspitzstraße 1

4481 Asten

Austria | Österreich

T +43 / 7224 / 88 21-0

E international@backaldrin.com

W www.backaldrin.com




