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Ми надаємо нашим клієнтам
найвищу експертизу в усьому,
що стосується шоколаду.
- Надихаємо висококласними рецептами, що створені
ведучими світовими шеф-кондитерами: кондитерські
вироби, цукерки та вишукані страви.
- Отримуйте доступ до особливих сортів шоколаду, з унікальними
смаками та ароматом какао, що зібрані в різних частинах світу.
- Надихайтеся та приймайте участь у подіях вашого міста, взаємодіючі
з експертами та шеф-кондитерами.
Ми знаємо, що будучи новаторами по духу, ми сильніші разом.
Тому наше гасло: все або нічого, – є не миттєвим поривом, а постійним
відношенням до справи.
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Про нас

Компанія Best Way Foods – офіційний та ексклюзивний дистриб’ютор
концерну Barry Callebaut в Україні. Ми зосереджені в продажах в двох
основних напрямках – гурме (ХоРеКа, напівіндустріальний ринок) та
індустріальний напрямок (великі заводи і фабрики з виробництва
кондитерських виробів, морозива, молочної промисловості, сухих
сніданків, фітнес напрямок, фабрики по виробництву шоколадної
глазурі і тощо).
У нашому портфелі всі основні бренди концерну, такі як Callebaut, Cacao Barry, La Morella Nuts, Barry-Callebaut, Bensdorp, IBC, Van Houten, Mona Lisa.
Наша основна діяльність пов´язана з двома ключовими положеннями, це якісна дистрибуція по всій
території України (ми працюємо через дилерську мережу у всіх регіонах країни) і розвиток продуктів (навчання клієнтів за допомогою роботи наших та партнерських технологів на підприємствах наших клієнтів,
проведення практичних майстер-класів, виїзди на семінари в Академії Шоколаду по всьому світу). Високий
рівень знання наших продуктів клієнтом, запорука довгострокової співпраці та комерційної стабільності.
Бути клієнтом нашої компанії означає бути в авангарді харчового напрямку України, тому що ми надаємо
технологічну підтримку та навчання в академіях Шоколаду по всьому світу від провідних шефів і брендамбасадорів Callebaut і Cacao Barry.
Група Barry Callebaut, головний офіс якої знаходиться в Швейцарії, виникла внаслідок злиття
бельгійського шоколадного виробника Callebaut та французького шоколадного виробника Cacao Barry в 1996 році. Компанія зараз є найбільшим виробником шоколаду та какао-продуктів.
Callebaut® прагне надати кожному шефу чудовий, бездоганний шоколад і намагається
допомогти вам у вашій улюбленій справі – створенні шоколадних шедеврів для друзів та клієнтів.
Все почалося в далекому 1911 році, в маленькому містечку в Бельгії під назвою Візе – саме там
на світ з’явився Finest Belgian Chocolate, який і досі робиться вручну в Бельгії від какао-бобів до
шоколаду.
Cacao Barry® має більше ніж 170-річний досвід роботи та оцінки какао і шоколаду в усьому
світі. Привносить інновації та надає підтримку в діяльності фермерів та шеф-кондитерів.
З глибоким розумінням самих витоків, Cacao Barry® постачає бездоганне какао з чудових
місць, привносячи різноманіття ароматів та джерел походження та відкриваючи багатство його
органолептичних якостей.
Саме шоколад Cacao Barry® є шоколадом переможців світових чемпіонатів, саме з цим
шоколадом працюють всі відомі світові шефи-кондитери.
Mona Lisa® створює повну палітру прикрас, щоб додати кольори, аромат, текстуру
та форму для шоколаду, тістечок, десертів та печива. Як муза митця, Mona Lisa® буде вашим
джерелом натхнення у тенденціях кольору, мистецтва, дизайну та багато іншого.
Mona Lisa® дає можливість створювати шедеври легко!
IBC®. До 85% того, що купують ваші клієнти, обирається завдяки кольору. Спеціалізуючись
на харчових барвниках та прикрасах для випічки, шоколаду, хлібобулочних виробів та десертів,
IBC® надає відповідні знання та продукти, щоб надати вашим шедеврам унікальний відтінок. IBC®
надихає кондитерів завдяки простим технологіям та неординарним продуктам: трансфери
з неймовірними малюнками, бельгійські прикраси, шоколадні форми, барвники Power Flowers,
кольорові спреї та інші прикраси й інструменти для роботи з шоколадом, кондитерськими
виробами.
D’Orsogna – відомий італійський бренд, що спеціалізується на різноманітних включеннях.
Debic® – компанія, має майже сторічну історію та більшу частину свого існування є лідером
з виготовлення молочних продуктів серед кращих європейських виробників. Саме тому Debic
став еталонним брендом серед молочних продуктів для пекарів, шеф-кухарів, шоколатьє та
промислових підприємств.
Diana food® є частиною Symrise, лідер з виробництва ароматизаторів, барвників та активних
інгредієнтів для харчових галузей, Diana food® спеціалізується на рішеннях, які беруть за основу
натуральні інгредієнти.
Fabbri – компанія знаходиться в Болоньї та управляється четвертим поколінням сімейства
Fabbri з 1905 року. Виключна якість і натуральна сировина - візитна картка цих італійських сиропів.
Ravifruit – фруктові пюре виробляються у Франції з 1981 року. Всі фрукти та ягоди збираються
лише на самому піку їх стиглості. Пюре мають надзвичайно широке та універсальне
застосування: для приготування десертів, мусів, кремів, начинок для цукерок, коктейлів, гарячих
напоїв, молочних шейків, морозива тощо.
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Технологічність
упаковки,

що зберігає аромати продуктів

- Легко відкрити та закрити без використання ножиць.
- Ця упаковка протестована професіоналами та
визнана найкращою.
- На 100% захищає від проникнення повітря і вологи, та
зберігає аромати.
- Матеріал, з якого виготовлена упаковка – дуже стійкий
до проколів.
- Упаковка стійка у вертикальному положенні завдяки
спеціально розробленій плоскій основі.
- Упаковка легко розкладається та легко утилізується.
- Може зберігатися в горизонтальному або
вертикальному положенні, етикетки наклеєні з усіх
сторін за для зручності у використанні.
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Мексика

Куба
Домінікана
Венесуела
Еквадор

Кот-д’Івуар

Гана
Сан-Томе та Принсіпі
Танзанія

Ява

Перу
Мадагаскар

Папуа Нова
Гвінея

Походження какао
Какао для шоколаду – це все одно,
що виноград для вина. Його аромат
та смак залежить від походження,
від ґрунту та врожаю.
Відкрийте для себе різноманітні
області вирощування какао
по всьому світу.

Какао-боби
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
Звичайно мають у смаку приємні фруктові ноти та /або
ноти різноманітних спецій
АФРИКИ
Звичай мають насичений смак шоколаду
АЗІЇ
Як правило притаманні ноти з кислинкою

3
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Щоб виділитися, майстри своєї
справи шукають такий смак,
який би зробив унікальними
та відомими його вироби,
своєрідний «особистий підпис».
Наша компанія BEST WAY FOODS
пропонує вам інноваційну та
ексклюзивну базу, яка надихне
надати форму та розробити ваш
індивідуальний смаковий профіль:
вишуканий та неповторний.

4
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ШОКОЛАД

FINEST BELGIAN CHOCOLATE від CALLEBAUT
Finest Belgian Chocolate – це знаковий шоколад для багатьох
шоколатьє протягом більш ніж століття. Чарівний смак та зручність в
роботі для досягнення грандіозних результатів – ось що створило йому
бездоганну репутацію. Тепер він націлений на досягнення нових висот.
Finest Belgian Chocolate виготовляється з какао-бобів, що вирощені
із застосуванням ресурсозберігаючих технологій. Адже метою
Callebaut® є захист майбутнього цього прекрасного шоколаду і, як
наслідок, неперевершеної майстерності.

НОВИНКА!!!

4 вид шоколаду – RUBY RB1

Після винаходу білого шоколаду 80 років тому, цей шоколад
справжня революція у виробництві шоколаду. Це подарунок природи
несподівано затьмарив все своїм абсолютно новим шоколадним
смаком та кольором, що народжені з рубінового какао-бобу – без
додавання будь-яких барвників чи фруктових ароматизаторів.
Шоколад має інтенсивний фруктовий смак з нотою свіжої кислинки.
Його унікальний смак та колір надихають на створення нових
кондитерських виробів із неймовірним поєднанням інгредієнтів.

RUBY RB1 мін. 47,3% какао
Вага: 10 кг
Вага: 2,5 кг

Артикул: CHR-R35RB1-554
Артикул: CHR-R35RB1-E4-U70

Мус
47,3% какао

Ганаш

Покриття

26,4% молоко

Кількість у ящику: 2 пачки
Кількість у ящику: 4 пачки

Формування

35,9% какао масло

Соус

Формування
Начинка
цукерок, плиток,

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Шоколад GOLD мін. 30,4% какао
Артикул: CHK-R30GOLD-U70

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 4 пачки

Має чудовий смак та аромат карамельного шоколаду з багатими нотами ірису,
вершкового масла, вершків та ненав'язливим присмаком солі. Шоколад Gold має
унікальний, тепло-карамельний та блідо-бурштиновий колір, із золотим відтінком.
Має добре збалансований та незабутній смак.

Мус
30,4% какао

Ганаш

Покриття

28,3% молоко

Формування

37,1% какао масло

Начинка

Формування
цукерок, плиток,

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Представляє в Україні
справжній
бельгійський
шоколад
Темний шоколад

Темний Шоколад № 70-30-38 мін. 70,5% какао
Вага: 10 кг
Вага: 2,5 кг
Вага: 0,4 кг

Артикул: 70-30-42NV-554
Артикул: 70-30-38-E4-U71
Артикул: 70-30-38-E0-D94

Кількість у ящику: 2 пачки
Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 7 пачок

Екстра гіркий темний шоколад зі збільшеною кількістю
смажених какао бобів використовується шефами та шоколатьє
усього світу. Він має інтенсивний, але дуже збалансований
шоколадний смак. В ньому переважає смажений какао
та міцна гіркота. Але правильне поєднання кислих ноток
та солодкості створює баланс та контраст.
Добре поєднується із: сіллю, кмином, сичуанським перцем,
чорницею, лаймом, Шардоне, Leffe Dark, бальзамічним оцетом,
Брі, бергамотом.

Мус
70,5% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування Морозиво
цукерок, плиток,

38,9% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Екстра Темний Шоколад POWER 80 мін. 80% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: 80-20-44-Е4-U71

Кількість у ящику: 4 пачки

Темний шоколад для поціновувачів чистої інтенсивності, має яскравий шоколадний
смак, в якому переважають смажені боби. Витончений натяк на фруктовість, яка
полегшує його.
POWER 80 містить на 63% менше цукру, ніж звичайний темний шоколад.
POWER 80 можна легко поєднувати з різноманітними смаками та продуктами,
такими, як спеції, фрукти, кава, чаї та навіть сири.

Мус
80% какао

Ганаш

Морозиво

0% молоко

44,5% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Темний Шоколад № 70-30-42 мін. 70,3% какао
Вага: 10 кг

Артикул: 70-30-42NV-554

Кількість у ящику: 2 пачок

Темний шоколад, що має добре збалансований смак яскраво виражених
смажених какао-бобів та приємну гіркоту. Пом’якшує інтенсивність додатковий вміст
какао масла, що надає шоколаду найбільшу текучість.

Мус
72,1% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

42,2% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Темний Шоколад № 811 мін. 54,5% какао
Вага: 10 кг
Вага: 2,5 кг
Вага: 0,4 кг

Артикул: 811NV-595
Артикул: 811-E4-U71
Артикул: 811-E0-D94

Кількість у ящику: 2 пачки
Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 7 пачок

Рецепт № 811 перетворився на один із знакових шоколадних
рецептів Callebaut®. Обсмажування цільного боба гарантує,
що смак какао розкриватиметься повністю, та шоколад
матиме приємний інтенсивний, при цьому ніжний та добре
збалансований смак з тонкими нотками ванілі.

Мус
54,5% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

36,6% какао масло

Соус

Бісквіт

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

Напої
+
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ШОКОЛАД

Темний Шоколад № 4805 мін. 52,7% какао
Вага: 10 кг

Артикул: 4805NV-554

Кількість у ящику: 2 пачки

Рецепт № 4805 заснований на класичному рецепті Callebaut® № 805. Він містить
більше какао-масла для отримання більш текучого шоколаду. Тому він ідеально
підходить для виробів із шоколаду з тонкою глазур'ю та для відливання форм,
невеликих порожніх фігур.
Цей шоколад має ніжний смак з яскраво вираженими нотами какао та натуральної
ванілі. Він ідеально підходить для тих, хто шукає не домінуючий шоколадний смак.
Шоколад 4805 ідеально поєднується з яскравими фруктовими ароматами,
наприклад, апельсин або банан, і з червоними кислими фруктами та ягодами.
Також ідеально поєднується з пивом, що має високий вміст спирту.

Дражування

Розпилення
Тонке
(аерограф) глазурування

52,7% какао

0% молоко

Формвані Декоруваня з
цукерки використанням
мішка

38,2% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Молочний шоколад

Молочний Шоколад № 665 мін. 32,9% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: 2665-E4-U71

Кількість у ящику: 4 пачки

Рецепт молочного шоколаду № 665 багатий на какао масло та молоко.
Молочний шоколад має чудовий блідо-теплий червоно-шоколадний колір та
кремовий, солодкий смак з м'яко підсмаженими та карамельними нотами

Мус
32,9% какао

Ганаш

Покриття

24,3% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

37,5% какао масло

Термін зберігання 18 місяців

Текучість -

+

Текучість -

+

Молочний Шоколад № 823 мін. 33,6% какао
Вага: 10 кг
Вага: 2,5 кг
Вага: 0,4 кг

Артикул: 823NV-595
Артикул: 823-E4-U71
Артикул: 823-E0-D94

Кількість у ящику: 2 пачки
Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 7 пачок

Молочний шоколад рецепт № 823 є знаковим, адже він
виділяється своїм глибоким та теплим кольором,
має гармонійно збалансований смак, в якому ідеально
поєднуються яскраві ноти обсмажених какао-бобів,
молока та спокусливої карамелі. Його можна поєднувати
з широким спектром ароматів – фруктових, пряних,
молочних або лікерних.

Мус
33,6% какао

Ганаш

Покриття

20,8% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

36,2% какао масло

Соус

Термін зберігання 12 місяців
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ШОКОЛАД

Молочний Шоколад POWER 41 мін. 40,7% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: 841-E4-U71

Кількість у ящику: 4 пачки

Молочний шоколад з дуже насиченим какао смаком, кремовими та карамельними
нотами. Цей шоколад містить більше какао, ніж будь-який інший молочний шоколад.
В тей же час він має найменший вміст цукру в порівнянні з іншими рецептами
молочного шоколаду: на 14% менше, ніж стандартний молочний шоколад.

Мус

Ганаш

40,7% какао

Покриття

19,4% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

36,4% какао масло

Соус

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Білий шоколад

Білий Шоколад VELVET мін. 33,1% какао
Вага: 10 кг

Артикул: W3-554

Кількість у ящику: 2 пачки

Білий шоколад з багатим смаком вершків та свіжого молока із солодким
присмаком. Продукт має знижений вміст цукру.
Найбільш оксамитовий, кремовий білий шоколад в асортименті
Оксамит смаку ідеально підходить для будь-якого поєднання, яке ви можете собі
уявити: від неочікуваних спецій, таких як грецький шафран до екзотичних фруктів.
Шоколад має стандартну текучість, що дає можливість працювати у різних
напрямках: відливання, глазурування, ароматизація, покриття та ін.

Мус
33,5% какао

Ганаш

Покриття

23,3% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

33,5% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Білий Шоколад N° CW2 мін. 25,9% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: CW2-E4-U71

Кількість у ящику: 4 пачки

Білий шоколад із збалансованим молочно-вершковим смаком і тонкими нотками
ванілі. Цей шоколад містить на 3% менше какао-масла та молочного жиру, що
робить його менш текучим. Чудово поєднується з різноманітними екзотичними
фруктами, цитрусовими, кислими фруктами та ягодами, спеціями, перцем, пивом
тощо.

Мус
25,9% какао

Ганаш

Покриття

23,7% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

27,4% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Білий Шоколад N° W2 мін. 28% какао
Вага: 10 кг
Вага: 2,5 кг
Вага: 0,4 кг

Артикул: W2NV-595
Артикул: W2-E4-U71
Артикул: W2-E0-D94

Кількість у ящику: 2 пачки
Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 7 пачок

Рецепт № W2 – це ще один оригінальний рецепт Callebaut®,
який перетворився у невмирущу класику. Шоколад має
чудовий смак з яскраво вираженими молочними, вершковими,
карамельними та ванільними нотками, що знаходяться
в ідеальному балансі. W2 можна поєднувати з широким
асортиментом інгредієнтів та ароматів: від кислих до гірких,
від спецій до трав, а також від фруктів до пива.

Мус
28% какао

Ганаш

Покриття

22% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

29,5% какао масло

Соус

Морозиво

Термін зберігання 12 місяця

Текучість -

+

Бельгійський шоколад без додавання цукру

Шоколад без додавання цукру – СТЕВІЯ мін. 83,9% какао
Артикул: CSD-P2811STE10-105

Вага: 5 кг (блок)

Кількість у ящику: 5 блоків

Шоколад має насичений смак какао, солодкість харчового волокна
і цукрозамінника Стевії.
Callebaut® пропонує чудову шоколадну альтернативу для ваших клієнтів, які
бажають куштувати гіркий чорний шоколад з яскравим смаком какао-бобів,
але водночас хочуть уникнути цукру. Шоколад СТЕВІЯ – це справжня бомба
з вмістом какао продуктів 86%. Приємні натяки солодкості на смак можливі за
рахунок рослини СТЕВІЇ. Крім того, цей шоколад дає приємні відчуття завдяки
дієтичному волокну, яке замінює цукор.

Мус
83,9% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Морозиво

Формування
цукерок, плиток,

36% какао масло

Соус

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Темний шоколад без додавання цукру –
MALCHOC мін. 54% какао
Артикул: MALCHOC-D-123

Вага: 5 кг (блок)

Кількість у ящику: 5 блоків

Цей темний шоколадний має інтенсивний шоколадний смак та не містить
цукру. Його приємна солодкість можлива, завдяки цукрозаміннику –
мальтитолу, а також завдяки натуральній ванілі сорту Bourbon.
Смак цього шоколаду дуже близький до класичної рецептури № 811.
Такий же аромат, колір, красивий блиск, дзвінкий тріск, бездоганний смак.

Мус
54% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

36,4% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Молочний шоколад без додавання цукру –
MALCHOC мін. 33,9% какао
Артикул: MALCHOC-М-123

Вага: 5 кг (блок)

Кількість у ящику: 5 блоків

Цей молочний шоколад без додавання цукру спокусить ваших клієнтів
своїм смаком. У нього чудовий збалансований шоколадний смак,
в якому відчувається ядро какао-бобу і вершкова ніжність.
Цей рецепт має солодкий смак завдяки цукрозаміннику –
мальтитолу та натуральній ванілі сорту Bourbon.
Його смак дуже близький до смаку традиційного шоколаду 823.
Такий же дзвінкий тріск, колір, блиск і відчуття в роті.

Мус
33,9% какао

Ганаш

Покриття

20,5% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

36,6% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Білий шоколад без додавання цукру –
MALCHOC мін. 30,7% какао
Артикул: MALCHOC-W-123

Вага: 5 кг (блок)

Кількість у ящику: 5 блоків

Білий шоколад без додавання цукру принесе таке ж задоволення, як і
традиційний рецепт білого шоколаду, доповнений яскравими вершковокарамельними нотками. Проте, в цей рецепт не було додано цукру.
Його спокуслива солодкість пояснюється наявністю цукрозамінника –
мальтитолу, збалансованого натуральною бурбонською ваніллю.
Його смакові якості дуже близькі до смаку традиційного шоколаду W2.
Такий же дзвінкий тріск, колір, блиск і відчуття в роті.
Білий шоколад без додавання цукру дарує вам свободу дій. Ви можете
використовувати його як Finest Belgian Chocolate.

Мус
30,7% какао

Ганаш

Покриття

21,3% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

38,3% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Даруємо можливість
працювати з
найкращим
шоколадом чемпіонів
«World Chocolate
Masters»

Шоколадні
кувертюри
ORIGIN від
CACAO BARRY.
Вирощені в обмеженій кількості в окремо взятій країні
какао-боби, відібрані для шоколадних кувертюрів
Origin, готові запропонувати вам свою яскраво виражену
індивідуальність. Відкрийте для себе країни, кожна
з яких має свої відмінні риси, які передаються до різних
шоколадних кувертюрів Origin.
12
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Темний шоколад

Темний моносортовий шоколад TANZANIE 75%
Вага: 1 кг

Артикул: CHD-Q75TAZ-E1-U68

Кількість у ящику: 6 пачок

Темний шоколадний кувертюр TANZANIE 75%. Шоколад являє собою ідеальний
баланс кислотності та сильної гіркоти какао, з легкими квітковими нотками
та сильним фруктовим присмаком.

Мус
75% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

45,4% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Темний моносортовий шоколад VENEZUELA 72%
Вага: 2,5 кг
Вага: 1 кг

Артикул: CHD-P72VEN-E4-U70
Артикул: CHD-P72VEN-E1-U68

Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 6 пачок

Темний шоколадний кувертюр. Смаковий профіль: нотки чорних оливок, смак вина,
насичений деревний присмак.

Мус
72% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

41,8% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Темний моносортовий шоколад
FLEUR DE CAO 70%
Вага: 5 кг

Артикул: CHD-О70FLEU-E4-U72

Кількість у ящику: 4 пачки

Темний шоколадний кувертюр з насиченою гіркотою какао, деревними нотами,
ароматом квітів і фруктово-кислим присмаком.

Мус
70% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

41,5% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Темний моносортовий шоколад MEXIQUE 66%
Вага: 2,5 кг
Вага: 1 кг

Артикул: CHD-N66MEX-E4-U70
Артикул: CHD-N66MEX-E1-U68

Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 6 пачок

Темний шоколад кувертюр з пряними й деревними нотами та натяком на лакрицю.

Мус
66% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

37,1% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Темний шоколад OCOA™ 70%
Вага: 1 кг

Артикул: CHD-N70OCOA-2B-U73

Кількість у ящику: 6 пачок

Шоколад «нового покоління» з чистим й інтенсивним смаком какао завдяки новому та
унікальному методу Q-ферментації.

Мус

Ганаш

70% какао

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

39% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Темний шоколад INAYA™ 65%
Вага: 1 кг

Артикул: CHD-S65INAY-E1-U68

Кількість у ящику: 6 пачок

Інтенсивний смак какао з гарним балансом між гіркотою та кислими нотами.
Шоколад «нового покоління» з чистим й інтенсивним смаком какао, завдяки новому
та унікальному способу Q-ферментації.

Мус

Ганаш

70% какао

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

39% какао масло

Фондан

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Темний шоколад EXTRA-BITTER GUAYAQUIL
мін. 64% какао
Вага: 5 кг

Артикул: CHD-P64EBPU-E4-U72

Кількість у ящику: 4 пачки

Цей темний шоколадний кувертюр має міцний аромат какао із присмаком
обсмажених какао-бобів, що делікатно виділяються кавовими і каштановими
нотками.

Мус
64% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

40,9% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+

Темний шоколад EXCELLENCE™ мін. 55% какао
Артикул: CHD-R55EXEL-126

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 10 пачок

Темний шоколадний кувертюр. Має інтенсивний та збалансований какао смак
з легкою солодкістю. Шоколад «нового покоління» з чистим та інтенсивним
смаком какао, завдяки новому і унікальному способу Q-ферментації.

Мус
55% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

35,8% какао масло

Термін зберігання 24 місяця

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

НОВИНКА!!!

Колекція рідкісного шоколаду

Рідкісний шоколад La Esmeralda мін. 74% какао
Артикул: CHD-Q74ESMN-2B-U73

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Рідкісний шоколад La Esmeralda створений з органічних какао бобів Trinitario 60,5%
та Forastero 11,5%, й органічної какао маси з Санто-Домінго 68,5%. А органічне какао
масло 9% не містить соєвого лецитину.
Яскраво виражений смак какао бобів, при цьому створює ідеальний баланс довготривалої гіркоти та чітких кислих нот. Смак розкривається приємними та легкими
фруктово-цитрусовими нотами.

Мус
74% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

43% какао масло

Термін зберігання 24 місяці

Текучість -

+

Рідкісний шоколад Rugoso мін. 71% какао
Артикул: CHD-P71RUGO-U73

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Рідкісний шоколад Rugoso проходить подвійну ферментацію протягом 5-ти днів
в дерев'яних коробках та 7 днів під сонцем. Завдяки цьому шоколадний кувертюр
має м’який смак, що розкриває тонкі вершкові, трав'яні та деревні ноти, з легкою
терпкістю какао бобів.

Мус
71% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

42% какао масло

Термін зберігання 24 місяці

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Молочний шоколад

Молочний шоколад ALUNGA™ мін. 41% какао
Артикул: CHM-Q41ALUN-E1-U68

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Ніжно-солодкий молочний шоколад з превалюючим смаком какао та молока.
Шоколад «нового покоління» з чистим й інтенсивним смаком какао завдяки новому та
унікальному методу Q-ферментації.

Мус
41% какао

Ганаш

Соус

24% молоко

35,2% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Молочний шоколад GHANA мін. 40% какао
Вага: 2,5 кг
Вага: 1 кг

Артикул: CHM-P40GHA-E4-U70
Артикул: CHM-P40GHA-E1-U68

Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 6 пачок

Молочний шоколадний кувертюр. Смаковий профіль: солодкі каштани, відтінок
червоних фруктів і нотки карамелі.

Мус
40% какао

Ганаш

Покриття

20,8% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

39,1% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Молочний шоколад PAPOUASIE мін. 35% какао
Вага: 2,5 кг
Вага: 1 кг

Артикул: CHD-N66MEX-E4-U70
Артикул: CHD-N66MEX-E1-U68

Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 6 пачок

Молочний шоколадний кувертюр з насиченим вершковим смаком, нотами
запашного фундука та відтінком карамелі.

Мус
35% какао

Ганаш

Покриття

23,5% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

36,9% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Білий шоколад

Білий шоколад ZÉPHYR™ CARAMEL мін. 35% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: CHK-N35ZECA-E4-U70

Кількість у ящику: 4 пачки

Білий шоколад з карамеллю. Продукт має чудовий смак незбираного молока, злегка
солодкий присмак з оригінальними солоними нотами. Має кремоподібну текстуру.

Мус
35% какао

Ганаш

Морозиво

30% молоко

49% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Білий шоколад ZÉPHYR™ мін. 34% какао
Вага: 5 кг

Артикул: CHW-N34ZEPH-E4-U72

Кількість у ящику: 4 пачки

Дуже м'який та ледве підсолоджений білий шоколад має гладку текстуру та
насичений смак цільного молока.

Мус
34% какао

Ганаш

Морозиво

25,8% молоко

40,4% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+
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ШОКОЛАД

Шоколад для кремів та мусів

Шоколад зі смаком меду – HONEY CALLETS™
мін. 33,2% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: CHF-Q1HONEY-E4-U70

Кількість у ящику: 4 пачки

Honey Callets поєднує в собі традиційно зроблений 100% молочний шоколад
Callebaut® з натуральним медом. Результатом є вишуканий шоколад з молочним,
вершковим і карамельним смаком, дуже приємною солодкістю та вираженим
смаком меду.
™

Мус

Ганаш

33,2% какао

Покриття

21,1% молоко

Соус

Формування
Морозиво
цукерок, плиток,

36,6% какао масло

Напої

Термін зберігання 12 місяців

Начинка

Текучість -

+

Шоколад зі смаком карамелі –
CARAMEL CALLETS™
мін. 31,1% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: CHF-N3438CARE4-U70

Кількість у ящику: 4 пачки

Шоколад об'єднав в собі багатий смак культового молочного шоколаду Callebaut®
і справжню карамель. В кінцевому результаті ви отримуєте чудовий молочний
шоколад з багатим присмаком коричневої карамелі.

Мус
31,1% какао

Ганаш

Покриття

25,7% молоко

Соус

Формування
Морозиво
цукерок, плиток,

37,1% какао масло

Напої

Термін зберігання 12 місяців

Начинка

Текучість -

+

Шоколад зі смаком капучино –
CAPPUCCINO CALLETS™ мін. 30,8% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: CAPPUCCINO-E4-U70

Кількість у ящику: 4 пачки

Цей смачний шоколад неодмінно надихне вас. Його смак, що поєднує солодку
текстуру вершків, ледве відчутний смак обсмаженого какао та кави. Має приємний
теплий коричневий колір.

Мус
30,8% какао

Ганаш

Покриття

22,5% молоко

Соус

Формування
Морозиво
цукерок, плиток,

36,1% какао масло

Напої

Термін зберігання 12 місяців

Начинка

Текучість -

+
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Шоколад зі смаком полуниці –
STRAWBERRY CALLETS™ мін. 30% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: STRAWBERRY-E4-U70

Кількість у ящику: 4 пачки

Дивіться на життя в рожевому кольорі. Додайте кольору і смаку своїм десертам
за допомогою Strawberry Callets™. Вони зроблені з білого бельгійського шоколаду
Callebaut® і поєднують в собі вершково-карамельну солодкість і яскравий полуничний
смак.

Мус
30% какао

Ганаш

Покриття

% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

35,8% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Шоколад зі смаком помаранча –
ORANGE CALLETS™ мін. 29% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: ORANGE-E4-U70

Кількість у ящику: 4 пачки

Наповніть життя фарбами. Чудовий шоколад для створення фірмових шедеврів з
вражаючим кольором і смаком. Orange Callets™, зроблені з білого бельгійського
шоколаду Callebaut®, поєднують в собі вершково-карамельну солодкість і гіркосолодкий смак апельсину.

Мус
29% какао

Ганаш

Покриття

0% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

35,4% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Шоколад зі смаком лимону –
Lemon Callets™ мін. 29% какао
Вага: 2,5 кг

Артикул: LEMON-E4-U70

Кількість у ящику: 4 пачки

Це чудовий шоколад, який дозволить додати дивовижний штрих – колір і смак.
Виготовлен з бельгійського білого шоколаду Callebaut®, поєднує в собі вершковий
смак, карамельну солодкість та кислинкую лимона.

Мус
27,5% какао

Ганаш

Покриття

20% молоко

Формування

Формування
цукерок, плиток,

33,7% какао масло

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+
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Шоколад для випічки

Термостабільні шоколадні палички
з темного шоколаду
Артикул: TB-55-8-356

Вага: 1,6 кг

Кількість у ящику: 15 пачок

Ці класичні палички із 100% темного шоколаду при випічці вас не
підведуть. Їх смак? Інтенсивний бельгійський шоколад – багатий на
какао, міцний на смак. А їх текстура? Вони розтоплюються, як масло
в духовці, і приймають форму, як тільки охолоне ваша випічка. За
допомогою спеціального рецепту, що містить менше какао-масла,
вони витримують температуру в печі до 200°C без горіння.
Розмір: довжина палички 8 см.
Термін зберігання 24 місяця.

Термостабільні шоколадні палички
з молочного шоколаду
Артикул: CHM-BB-168-357

Вага: 1,6 кг

Кількість у ящику: 15 пачок

Термостабільні молочні шоколадні палички. Чудово підійдуть для
круассанів, бріошів, випічки. За допомогою спеціального рецепту,
що містить менше какао-масла, вони витримують температуру в
печі до 200°C без горіння.
Розмір: довжина палички 8 см, вага 10 г.
Термін зберігання 12 місяців.

Термостабільні шматочки темного
шоколаду для випікання
Артикул: CHD-CU-20X014-471

Вага: 10 кг

Кількість у ящику: 2 пачки

Термостабільні шматочки темного шоколаду для випікання.
Надайте вашим тортам, печиву з шоколадною крихтою, булочкам
і випічці королівський вигляд за допомогою цих смачних шматочків
із 100% темного бельгійського шоколаду. Ці шматочки темного
шоколаду містять менше какао-масла, що дозволяє їм витримувати
температуру до 200°C. Більш того, вони ідеальні для виробів, що
випікаються за середній або тривалий час.
Завдяки середньому розміру, вони не плавляться під час випікання.
Клієнти зможуть насолодитися вашої випічкою з чудовим шоколадним
смаком.
Розмір: довжина 7-9 мм/ ширина 6-10 мм/ висота 5-7 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Термостабільні краплі з темного
шоколаду XS
Артикул: VH-9466-554

Вага: 10 кг

Кількість у ящику: 2 пачки

Екстра-маленькі шоколадні краплі для випікання при температурі
до 200°C, із спокусливим хрустом та яскравим шоколадним смаком.
Радимо використовувати краплі для бісквітного тіста і виробів, що
випікаються за короткий час.
Розмір: 20000-22000 на 1 кг. Вміст: мін. какао продукту 43,5%,
молока 0%, жир 26,3%.
Термін зберігання 24 місяця.
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Термостабільні краплі з темного
шоколаду M
Артикул: VH-9410-554

Вага: 10 кг

Кількість у ящику: 2 пачки

100% темні шоколадні краплі для випікання. Вони ідеально підходять для
будь-якої випічки, яка вимагає короткий і середній часів випікання й не
розплавляються повністю під час випікання.
Їх смак? Вишукано насичений бельгійський темний шоколад. А
завдяки своєму унікальному рецепту, який містить менше какаомасла, вони легко витримують температуру духовки до 200°C без
горіння.
Ми завжди радимо додавати краплі в кінці процесу замішування та
швидко змішувати їх. Це запобігає фарбуванню тіста та розплавленню
шоколаду.
Розмір: 10000-11000 на кг. Вміст: мін. какао продукту 48%, молока 0%,
жир 27,8%.
Термін зберігання 24 місяця.

Шоколад для напоїв

Темний шоколад для напоїв
Артикул: CHD-X5226P-X71

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Це 100% Finest Belgian Chocolate, неконшований із низьким ступенем
оброблення для створення чудових шоколадних напоїв, коктейлів із
насиченим та міцним смаком.
Темний шоколад – чудово розчиняється в гарячому молоці та
немолочних продуктах. Напій має справжній шоколадний смак, дуже
зручний в приготуванні, при збиванні утворює дивовижну шоколадну
пінку. Кожна чашка є прекрасним джерелом флавонолів какао природно збережених завдяки дуже делікатній обробці какао-бобів
– для підняття нашого настрою.
Вміст: мін. какао продукту 54,50%, молоко 0%, какао масло 36,6%.
Термін зберігання 18 місяців.

Білий шоколад для напоїв
Артикул: CHW-X2929P-E0-X71

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Тертий білий шоколад Callebaut® – 100% бельгійський неконшований
шоколад, з яким ви створите приголомшливі шоколадні напої та
шейки з яскравим, багатим, насиченим вершково-шоколадним
смаком. Кожна чашка подарує вам радісний позитивний настрій.
Вміст: мін. какао продукту 20,6%, молоко 26,5%, какао масло 29,4%.
Термін зберігання 12 місяців.
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НОВИНКА!!!

Шоколад для морозива

Білий шоколад ICE-50-W
Артикул: ICE-50-WNV-552

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 4 пачки

Білий шоколад для виробників морозива: ідеально підходить для обливання та
страчетелли.
Даний білий шоколад базується на оригінальному рецепті шоколаду W2 і був
спеціально створений для виробників морозива. Цей шоколад має високу
плинність, тому ідеально підходить для обливання, занурювання морозива та
приготування страчетелли. Він має збалансований смак, що дуже цінується та
може похвалитися насиченими молочно-кремовими та карамельними нотками
з присмаком натуральної ванілі.
Завдяки своєму високому вмісту какао-масла, білий шоколад дає ідеальний
кінцевий результат. Цей шоколад не потребує темперування: просто розтопіть
його і він готовий до використання. Шоколад затвердіває протягом декількох
секунд у морозиві або навколо нього.
38,5% какао

24,4% молоко

39,9% какао масло

50,6% жиру

Термін зберігання 12 місяців

Текучість -

+

Текучість -

+

Текучість -

+

Кувертюр молочний шоколад ICE-45-M
Артикул: ICE-45-MNV-552

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 4 пачки

Молочний шоколад, щоб прикрасити молоко з хитрим халатом кремового
шоколаду
Виробники морозива тепер мають свій унікальний рецепт шоколаду 823,
призначений для обливання, занурювання та страчетелли. Шоколад чудово
збалансований, поєднує в собі насичені смажені какао-нотки, з молочним та
карамельним ароматами.
Завдяки високому вмісту какао-масла з шоколадом просто працювати, не
треба темперувати. Шоколад затвердіє протягом декількох секунд у морозиві
або навколо нього.
40,7% какао

17,0% молоко

37,1% какао масло

45,5% жиру

Термін зберігання 18 місяців

Темний шоколад ICE-45-D
Артикул: ICE-45-DNV-552

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 4 пачки

Темний шоколад надає вашому морозиву неймовірний яскравий смак.
Шоколад має інтенсивний і збалансований смак темного шоколаду з
насиченими нотами смаженого какао та нотками червоних фруктів. Завдяки
високому вмісту какао масла, із цим шоколадом дуже легко працювати: просто
розплавити і можна працювати, не потрібує темперування.
56,4% какао

0% молоко

42,7% какао масло

45,5% жиру

Термін зберігання 24 місяці
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Шоколадні декори
ДЕКОР

Декор із темного шоколаду Vermicelli
мін. 43,1% какао
Артикул: CHK-D-E1-U68

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Декор Vermicelli виготовлен із темного шоколаду Callebaut®. Він має інтенсивний
шоколадний смак, багатий на какао, дуже приємний хрускіт та неймовірний блиск.
Чудово підійде в якості декору до десертів, тортів, морозива та випічки.
Розмір декору: 5 мм – 12 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Декор із молочного шоколаду Vermicelli
мін. 27,8% какао
Артикул: CHK-M-E1-U68

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Декор Vermicelli виготовлен із справжнього бельгійського молочного шоколаду
Callebaut®. Він має ніжний вершково-карамельний смак, багатий на какао, дуже
приємний хрускіт та неймовірний блиск. Чудово пасує в якості декору до десертів,
тортів, морозива. До того ж декор приголомшливо виглядає на випічці.
Розмір декору: 5 мм – 12 мм.
Термін зберігання 18 місяців.

Декор із білого шоколаду Vermicelli
мін. 22,5% какао
Артикул: CHK-W-E1-U68

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Декор з вершкового білого шоколаду Callebaut®. У нього вершково-молочний смак
із солодкими карамельними нотами. «Вермішель» вразить вас своєю хрусткою
текстурою і чудовим блиском.
Блиск досягається 100% натуральним способом (без додавання блискучих речовин)
шляхом ретельного дражування. Вона незамінна для обсипання трюфелів та
брігадейро. Вона стане чудовою прикрасою для морозива, напоїв та випічки.
Розмір декору: 5 мм – 12 мм.
Термін зберігання 12 місяців.

Декор із темного шоколаду пластівці
Flakes Dark Small
мін. 38,4% какао
Артикул: SPLIT-4-D-E2-U68

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Нерівні шматочки з 100% бельгійського темного шоколаду.
Прикрасьте свої шедеври блискучими хрусткими шматочками шоколаду, які
підкреслять домашній образ ваших творінь та стануть вишуканою прикрасою на
прилавку. Шоколадні «пластівці» зроблені з чистого темного шоколаду й тонко
відшліфовані до отримання натурального виду, без додавання блискучих речовин.
Вони мають неправильну напівпрямокутну форму розміром від 1,5 до 2,7 мм.
Притрусить цими блискучими шматочками шоколаду свіжеглазуровані цукерки
або прикрасьте ними випічку чи десерти.
Термін зберігання 24 місяця.
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Декор із молочного шоколаду пластівці
Flakes Milk Large
ДЕКОР

мін. 27,8% какао
Артикул: SPLIT-9-M-E1-U68

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 6 пачок

Яскраві хрусткі «пластівці» нерівної форми з насиченим смаком вершковомолочного шоколаду. Розміри від 2,7 до 6,5 мм. Декор чудово виглядає на десертах,
випічці та цукерках.
Термін зберігання 18 місяців.

Декор із темного шоколаду пластівці
PAILLETÉS FINS
Артикул: M-7PCHF-E4-U72
Артикул: M-7PCHF-E1-U68

Вага: 5 кг
Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 4 пачки
Кількість у ящику: 6 пачок

Маленькі пластівці блискучого темного шоколаду із нерівною формою призначенні
для випічки та прикрашення десертів.
Термін зберігання 24 місяця.

Шоколадні уламки блискучі 24”
Артикул: CHD-GL-24IN-419

Вага: 12 кг

Кількість у ящику: 1 пачка

Маленькі уламки блискучого темного шоколаду із нерівною грубою формою
призначенні для випічки та прикрашення десертів. Розмір 1,9 – 4,0 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Шоколадні уламки блискучі 45”
Артикул: CHD-GL-45IN-419

Вага: 12 кг

Кількість у ящику: 1 пачка

Уламки блискучого темного шоколаду із нерівною грубою формою призначенні для
випічки та прикрашення десертів. Розмір 4,0 – 5,0 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Шоколадні уламки матові 24”
Артикул: CHD-GR-24IN-446

Вага: 15 кг

Кількість у ящику: 1 пачка

Маленькі уламки матового темного шоколаду із нерівною грубою формою
призначенні для випічки та прикрашення десертів. Розмір 1,9 – 4,0 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Шоколад молочний «завитки»
Артикул: CHM-BS-13783-W62

Вага: 4 кг

Кількість у ящику: 1 пачка

Малі, скручені шматочки молочного бельгійського шоколаду, що надають святковий
та витончений вигляд будь-якому десерту.
Термін зберігання 18 місяців.

24

Katalog ukr FULL 52 str smoll rubr_NEW 2020.indd 24

02.03.2020 15:33:25

Шоколад полуничний «завитки»
Артикул: CHF-BS-19852E0-999

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 1 пачка

ДЕКОР

Ці фруктові полуничні завитки ідеально підходять для посипання десертів, таких
як кекси, пончики, торти або пироги з кремом. Завитки додають святкового та
витонченого вигляду будь-яким кондитерським виробам. Приблизний розмір
довжина 9 +/- 1,5 мм, ширина 5 +/- 1 мм.
Термін зберігання 12 місяців.

Шоколад карамельний «завитки»
Артикул: CHF-BS-13941-999

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 1 пачка

Ці завитки – смачна суміш карамелі та бельгійського шоколаду, що поєднує
приємний та м’який смак какао та вершкову солодкість карамелі. Відмінно
підходять для оздоблення кондитерських виробів: брігадейро, трюфелів. Або
щедро посипайте їх поверх морозива та тістечок. Можна прикрасити й додати
смаку гарячим напоям, посипаючи їх поверх зефіру або збитих вершків
й дати їм трохи часу розтанути для досягнення максимального смаку.
Виготовлені з карамельного шоколаду, вони додають святкового і витонченого
вигляду будь-яким десертам.
Термін зберігання 12 місяців.

Шоколад у вигляді порошку
Артикул: CHD-X11P-473

Вага: 20 кг

Кількість у ящику: 1 пачка

Якщо ви бажаєте посилити шоколадний смак кремів, мусів, морозива, начинок
чи ганашу, зверніть увагу на шоколадний порошок. Він має багатий, насичений
смак темного шоколаду і легко розчиняється. Це чудова альтернатива какаопорошку, яка підійде для прикраси тортів, десертів і трюфелів. Використовуйте
його як декоративне посипання для тортів та десертів або задражируйте в ньому
трюфелі та брігадейро для отримання спокусливого шоколадного смаку без гіркоти.
Термін зберігання 24 місяця.

Шоколад молочний кранч «Золотий»
Артикул: F017001

Вага: 20 кг

Кількість у ящику: 1 пачка

Неймовірний декор – позолочені шматочки з молочного шоколаду
вигідно підкреслять десерти та виділять їх поміж інших.
Термін зберігання 12 місяців.
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ДЕКОР

Шоколадні корпуси для трюфелів

Темний корпус для трюфелів Truffle Shells
мін. 52,7% какао
Артикул: CHD-TS-17312-999

Кількість в упаковці: 126 шт

Truffle Shells з темного шоколаду допоможуть вам у створенні ідеальних трюфелів.
Капсули, зроблені з 100% темного шоколаду, мають дзвінкий тріск та інтенсивний
смак, який порадує ваших клієнтів.
Їх зручний отвір дозволить вам легко наповнити їх будь-яким рідким ганашем,
праліне або кремовою начинкою. З ними ви отримаєте фінальну нотку, до якої ви
прагнули. Просто опустіть трюфельні капсули в темперований шоколад, а потім
обкатайте їх в какао-порошку, шоколадних завитках, Chocolate Flakes або Vermicelli.
Розмір: діаметр 25 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Молочний корпус для трюфелів Truffle Shells
мін. 35,6% какао
Артикул: CHM-TS-17320-999

Кількість в упаковці: 126 шт

Truffle Shells з молочного шоколаду – чудова шоколадна база для трюфелів та
брігадейро. Капсули, зроблені з молочного шоколаду з карамельно-вершковим
смаком, мають дзвінкий тріск та насичений смак. Вони дуже зручні у використинні.
Розмір: діаметр 25 мм.
Трюфельні капсули дозволять вам проявити свою креативність, граючи з образами,
текстурами і кольорами.
Термін зберігання 18 місяців.

Білий корпус для трюфелів Truffle Shells
мін. 30,6% какао
Артикул: CHW-TS-17321-999

Кількість в упаковці: 126 шт

Truffle Shells з білого шоколаду – ідеальна база для розкішних трюфелів та брігадейро.
Капсули, зроблені з білого шоколаду Callebaut® з вершково-молочним смаком,
мають дзвінкий тріск та витончений смак. Їх зручний отвір дозволить вам легко
наповнити їх будь-яким рідким ганашем, праліне або кремовою начинкою.
Розмір: діаметр 25 мм.
Після того, як ви наповнили їх і дали начинці затвердіти, наші шефи рекомендують
занурити їх в темперований шоколад, а потім прикрасити на свій смак.
Термін зберігання 12 місяців.
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ДЕКОР

Шоколадні кавові чашки

Шоколадні кавові чашки з темного шоколаду
«Coffee Cups Dark»
мін. 48% какао
Артикул: CHD-CM-20530E0-999
Артикул: CHD-CP-10626-999

Кількість в упаковці: 72 шт
Кількість в упаковці: 312 шт

Coffee Cups Dark зроблені з 100% темного шоколаду Callebaut®. Їх широка форма
дозволяє швидко наповнювати і прикрашати їх. Вони ідеально підходять для креативної
презентації міні-випічки, десертів та маленьких тістечок. Заповніть їх на свій розсуд
морозивом, кремом, карамеллю, шоколадним ганаш, мусом, фруктами. Можна
використовувати для подачі фруктових та ягідних настоянок.
Розміри: ширина (вгорі) 56 мм/ висота 21 мм/ ширина (дно) 44 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Шоколадні кавові чашки з білого шоколаду
«Coffee Cups Dark»
мін. 22,5 % какао
Артикул: CHW-CP-13952-999

Кількість в упаковці: 72шт

Сoffee Cups Dark зроблені з 100% білого шоколаду Callebaut®. Їх широка форма
дозволяє швидко наповнювати і прикрашати їх. Вони ідеально підходять для
креативної презентації міні-випічки, десертів і маленьких тістечок. Заповніть їх на свій
розсуд морозивом, кремом, карамеллю, шоколадним ганаш, мусом, фруктами.
Можна використовувати для подачі фруктових та ягідних настоянок.
Розміри: ширина (вгорі) 56 мм/ висота 21 мм/ ширина (дно) 44 мм.
Термін зберігання 12 місяців.

Мармурові шоколадні кавові чашки
(білий та темний шоколад)
«Coffee Cups Marbled»
мін. 22,5 % какао
Артикул: CHX-CP-13953-999

Кількість в упаковці: 312 шт

Coffee Cups мармурові зроблені з 100% темного та білого шоколаду Callebaut®.
Вони створені для креативної презентації міні-випічки, десертів та маленьких тістечок.
Можна використовувати для подачі фруктових та ягідних настоянок.
Розміри: ширина (вгорі) 56 мм/ висота 21 мм/ ширина (дно) 44 мм.
Термін зберігання 12 місяців.
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ДЕКОР

Шоколадні олівці – новинка!

Шоколадні олівці з темного та білого шоколаду
«Rembrandt Dark & White»
Артикул: CHX-PC-20562E0-999

Кількість у паковці: 100 шт

Кількість у ящику: 4 упаковки

Олівці Rembrandt Dark & White – тонко скручені палички з темного шоколаду
із смужками з білого шоколаду. Завдяки їх ніжному хрусткому та насиченому
шоколадному смаку, ними можна ласувати в чистому вигляді або прикрасити
торт чи десерт. Олівці мають вигляд виробів ручної роботи, тому додадуть вашим
шедеврам ефектний, елегантний шоколадний штрих.
Довжина 200 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Мармурові шоколадні олівці з білого та
рожевого шоколаду X-Large
Артикул: CHX-PC-19954E0-999

Кількість у паковці: 115 шт

Кількість у ящику: 4 упаковки

Надзвичайно ніжні та красиві мармурові шоколадні олівці X-Large з білого та
рожевого шоколаду, стануть окрасою ваших десертів.
Довжина 200 мм, діаметр 7 мм.
Термін зберігання 12 місяців.

Шоколад мармуровий олівці X-Large, 200 мм
Артикул: CHX-PC-19943E0-999

Кількість у паковці: 115 шт

Кількість у ящику: 4 упаковки

Великий мармуровий олівець з темного та білого шоколаду надасть неймовірної
вишуканості вашим тортам, десертам та навіть морозиву.
Довжина 200 мм, діаметр 7 мм.
Термін зберігання 12 місяців.

Chocolattos з темного шоколаду, 107 мм
Артикул: CHD-RO-90054E0-A99

Кількість у паковці: 100 шт

Кількість у ящику: 12 упаковок

Олівці з преміального темного шоколаду, додадуть нову структуру та вигляд вашим
десертам. Chocolattos відрізняються від звичайних олівців, тим що мають прямий
рівний край та більш міцну структуру.
Довжина 107 мм.
Термін зберігання 24 місяця.
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Duo Chocolattos з темного та білого шоколаду,
107 мм
Кількість у паковці: 100 шт

Кількість у ящику: 12 упаковок

ДЕКОР

Артикул: CHX-RO-90060E4-A99

Ці білі та темні Duo Chocolattos надають оригінальний вигляд вашим десертам.
Chocolattos на відміну від олівців, мають більш прямий край та більш міцну структуру.
Довжина 107 мм.
Термін зберігання 18 місяців.

Маленькі шоколадні олівці S з темного
шоколаду
Артикул: CHD-PC-19937E0-999

Кількість у паковці: 400 шт

Кількість у ящику: 4 упаковки

Ці маленькі олівці з темного шоколаду ідеально підходять для прикрашання тортів,
порційних десертів.
Довжина 45 мм, діаметр 7 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Шоколадні фігури – новинка!

Декор банан шоколад Mona Lisa
Артикул: CHF-25-19860E0-999

Кількість у паковці: 80 шт

Кількість у ящику: 4 упаковки

Оригінальний шоколадний декор у вигляді бананів. Має виражений банановофруктовий смак. Ідеально підходить для морозива, молочних коктейлів і тортів.
Довжина 40 мм, ширина 18 мм.
Термін зберігання 12 місяців.

Декор пір'я темний шоколад Mona Lisa
Артикул: CHD-OD-19826E0-999

Кількість у паковці: 150 шт

Кількість у ящику: 4 упаковки

Пір’я – це ажурний декор із справжнього бельгійського темного шоколаду, що
надасть можливість вам прикрасити ваші еклери, морозиво, торт чи десерт та
підкреслити їх надзвичайність.
Довжина 60 мм.
Термін зберігання 24 місяця.

Декор темний шоколад «Стружка»
Артикул: CHD-SV-20570E0-999

Кількість у ящику: 2,5 кг

Додайте «родзинки» своїм десертам. Шоколадна «стружка» створена із справжнього
темного бельгійського шоколаду Callebaut®. Вона незамінна для вашого
Шварцвальського торту або Захеру. Оригінально та дуже смачно додавати стружку
до гарячих напоїв, так ви побалуєте своїх клієнтів відмінним смаком, поки шоколад
повільно тане. Прикрашайте стружкою десерти, морозиво і випічку, щоб створити
навмисне грубий вигляд з інтенсивним смаком темного шоколаду.
Термін зберігання 24 місяця.
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Декори із хрусткою структурою

Декор Crispearls™ з темного шоколаду
Артикул: CED-CC-D1CRIE0-W97

Вага: 0,8 кг

Кількість у ящику: 4 упаковки

Маленькі хрусткі перлинки із підсмаженого печива, що облиті смачним шоколадом
Callebaut 811. Мають насичений шоколадний смак з яскравими нотками
обсмажених какао бобів. Декор ідеально доповнить ваші десерти, торти, випічку.
Термін зберігання 12 місяців.

Декор Crispearls™ з молочного шоколаду
Артикул: CEM-CC-M1CRIE0-W97

Вага: 0,8 кг

Кількість у ящику: 4 упаковки

Дані Crispearls™ поєднують в собі молочний шоколад Callebaut® 823 з хрустким
підсмаженим печивом. Просто прикрасьте десерти, щоб додати їм елегантний
штрих. При додаванні в шоколадний мус, морозиво або бавароа, вони додають
хрусткої шоколадної текстури до ваших десертів та не розм'якають.
Термін зберігання 12 місяців.

Декор Crispearls™ молочний шоколад з солоною
карамеллю
Артикул: CEF-CC-CARAME0-W97

Вага: 0,8 кг

Кількість у ящику: 4 упаковки

Той випадок, коли молочний шоколад звучить по-новому – неймовірні Crispearls™ на
основі молочного шоколаду, але з солоною карамеллю! Поєднання солодкості та
солоного смаку не залишить байдужим нікого!
Термін зберігання 12 місяців.

Декор Crispearls™ з білого шоколаду
Артикул: CEW-CC-W1CRIE0-W97

Вага: 0,8 кг

Кількість у ящику: 4 упаковки

Хрустке печиво у класичному білому шоколаді W2 не залишить нікого байдужим.
Термін зберігання 12 місяців.

Декор Crispearls™ із шоколаду
зі смаком полуниці
Артикул: CEW-CC-W1CRIE0-W97

Вага: 0,8 кг

Кількість у ящику: 4 упаковки

Полуничні Crispearls ™ поєднують у собі білий шоколад, хрустке печиво та неймовірно
яскравий смак полуниці. Відмінно підходить в якості декору для десертів, випічки,
морозива, коктейлів.
Термін зберігання 12 місяців.

Подрібнені какао-боби – Nibs
Артикул: NIBS-S502-X47

Вага: 0,8 кг

Кількість у ящику: 4 упаковки

Какао-крупка - це чисте серце і душа кожного какао-бобу. Після обсмажування
цілих бобів, вони розбиті на шматки. Завдяки інтенсивному підсмаженому смаку
какао та хрусткій текстурі, нібси перетворюються на чудовий інгредієнт для
текстурування десертів, паст, праліне.
Термін зберігання 24 місяця.

30

Katalog ukr FULL 52 str smoll rubr_NEW 2020.indd 30

02.03.2020 15:34:36

Хрусткі пластівці французької вафлі
«Pailleté Feuilletine»
Кількість у ящику: 4

ДЕКОР

Вага: 2,5 кг

Артикул: M-7PAIL-401

Ця розсипчаста суміш подрібненої оригінальної французької вафлі надасть новий
смак та структуру вашим праліне і джандуйям. Ви також можете змішати її з
темперованим шоколадом, щоб додати хрустку текстуру до цукерок, випічки та
десертів. Pailleté Feuilletine залишається хрустким.
Ви можете посипати пластівці поверх мусів, морозива та десертів, перед подачею
десертів.
Термін зберігання 14 місяців.

Печиво та вибухова карамель

НОВИНКА!!!

Вибухова карамель у рисовому крохмалі
Артикул: R2614

Вага: 20,0 кг

Артикул: R2614P

Вага: 0,25 кг

Сфера використання – шоколад, жирові начинки, морозиво, злакові батончик.
Термін зберігання 12 місяців.

Печиво Амаретті гранули 1-3 мм
Артикул: A1369

Вага: 13,0 кг

Артикул: A1369P

Вага: 0,35 кг

Відоме на весь світ італійське печиво – Амаретті. Використовується як включення
або декори. Сфера використання – шоколад, жирові начинки, випічка, морозиво,
йогурти, мюслі.
Термін зберігання 6 місяців.

Печиво Амаретті краплі 10-13 мм
Артикул: A1368

Вага: 10,0 кг

Артикул: A1368P

Вага: 0,35 кг

Сфера використання – шоколад, жирові начинки, випічка, морозиво, йогурти, мюслі,
дражурування.
Термін зберігання 6 місяців.

Печиво Брауні какао
Артикул: E1994

Вага: 10,0 кг

Артикул: E1994P

Вага: 0,7 кг

Сфера використання – шоколад, жирові начинки, випічка, морозиво,
йогурти, мюслі.
Термін зберігання 12 місяців.

Печиво Брауні какао 10×10 мм
Артикул: E2872P

Вага: 10,0 кг

Сфера використання – центри для драже, шоколад, випічка, мюслі,
морозиво, йогурт.
Термін зберігання 12 місяців.
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ДЕКОР

Марципанові кранчі
Позолочені, срібні або бронзові марципанові шматочки, нададуть вашим десертам витонченості та
підкреслять неординарність ваших кондитерських виробів. Фасування – банка 350 г.
Термін зберігання 12 місяців.

«Золотий»
Вага: 0,35 кг

Артикул: F011865
Термін зберігання 12 місяців.

«Срібний»
Вага: 0,35 кг

Артикул: F011866
Термін зберігання 12 місяців.

«Бронзовий»
Вага: 0,35 кг

Артикул: F011867
Термін зберігання 12 місяців.

Фруктові включення

Вишня сушена (осматична сушка)
Артикул: 1280110301

Вага: 5 кг

Ідеально використовувати для випічки, цукерок, шоколадних плиток –
як включення та декор.
Термін зберігання 12 місяців.

Харчове золото та срібло
Харчове сусальне золото та срібло давно використовується в кулінарії. Воно абсолютно безпечне для
здоров'я, не викликає ніяких алергічних реакцій і не змінює смак і аромат страви. Сусальне золото та срібло
використовується для прикраси кондитерських виробів: тортів, шоколаду, цукерок, плиток та інших десертів.
Оформлення десерту золотом та сріблом додає йому вишуканості, шарму та завершеності.

Декор «Золотий лист»
Артикул: F000066

Розмір листа: 80х80 мм

Кількість аркушів в упаковці: 25 шт

Термін зберігання 120 місяців.

Декор «Срібний лист»
Артикул: F000074

Розмір листа: 80х80 мм

Кількість аркушів в упаковці: 25 шт

Термін зберігання 60 місяців.
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Трансфери
Малюнки на шоколаді, що може бути більш дивним. За допомогою трансферу для шоколаду дуже
легко створити неповторний десерт. Шокотрансфер – це харчова плівка, на яку нанесено зображення
спеціальними харчовими фарбами. Після контакту з теплим шоколадом, картинка з плівки залишається
на шоколаді, і ви отримуєте авторський, розписний шоколад. Цей унікальний декор можна використовувати
для прикраси тортів, маффінів, цукерок ручної роботи, кейк-попсів, пряників, капкейків.

Розмір: 315х415 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F003348
30
F003348P5
5

Трансфер
«Принцеса 4»

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F003056
30
F003056P5
5

Трансфер «Різдвяна
вишиванка»

Трансфер «Павич»

Трансфер «Карамельний вихор»

Трансфер
«Green Cell»

Трансфер «Нора»

Трансфер «Піони»

Трансфер «Ines4»

Трансфер «Матча»

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F018922
30
F018922P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F020189
30
F020189P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F003016
30
F003016P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F003098
30
F003098P5
5

ТРАНСФЕРИ

Трансфер «Gordon»

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F019487
30
F019487P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F019784
30
F019784P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F019879
30
F019879P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F020157
30
F020157P5
5
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Трансфер
«Пелюстки троянд»

Трансфер
«Поцілунки»

Трансфер
«Trillo 2»

Трансфер
«Великодній кролик»

Трансфер
«Les Coeurs»

Трансфер
«Великдень»

Трансфер
«Painted Hearts»

Трансфер
«Писанки»

Трансфер «Love»

Трансфер
«Великоднє курча»

ТРАНСФЕРИ

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F020348
30
F020348P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F003066
30
F003066P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F017366
30
F017366P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F020349
30
F020349P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F017365
30
F017365P5
5

Трансфер «Сердця»
Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F024408
30
F024408P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F024409
30
F024409P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F022523
30
F022523P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F020391
30
F020391P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F009023
30
F009023P5
5

Розмір: 300х400 мм
Термін зберігання 24 місяця.
Артикул:
Кількість в упаковці, аркушів
F022514
30
F022514P5
5

Трансфер «Ruby»
Артикул: F025591P5
Розмір: 315х415 мм
Кількість в упаковці: 5 аркушів
Термін зберігання 24 місяця.
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Барвники та кандурини
Харчові барвники та кандурини на основі какао-масла від компанії IBC призначені для надання кольору
шоколаду, глазурі та іншим кондитерським масам на жировій основі.

Барвники

Набір барвників Power Flower Discov
AZO box
Вага: 200 г (4Х50г)

БАРВНИКИ ТА
КАНДУРИНИ

Артикул: F012319

Набір барвників (червоний, жовтий, синій, білий) – випускається в формі
шматочків-квіток, які легко діляться. Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм.
Термін придатності 24 місяця.

Набір барвників Power Flower Discov
NON AZO box
Артикул: F012318

Вага: 200 г (4Х50г)

Набір барвників (червоний, жовтий, синій, білий) – випускається в формі
шматочків-квіток, які легко діляться. Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм.
Термін придатності 24 місяця.

Барвник жовтий AZO / Power Flower AZO Yellow
Артикул: F012313

Вага: 50 г

Артикул: F013258

Вага: 500 г

Барвник жовтий – випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяця.

Барвник жовтий NON AZO /
Power Flower NON AZO Yellow
Артикул: F012317

Вага: 50 г

Артикул: F013262

Вага: 500 г

Барвник жовтий – випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяця.
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Барвник червоний AZO / Power Flowers AZO Red
Артикул: F012312

Вага: 50 г

Барвник червоний – випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм. Вага 50 г.
Термін придатності 24 місяця.

БАРВНИКИ ТА
КАНДУРИНИ

Барвник червоний NON AZO /
Power Flower NON AZO Red
Артикул: F012316

Вага: 50 г

Артикул: F013261

Вага: 500 г

Барвник червоний – випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяця.

Барвник білий NON AZO /
Power Flowers NON AZO White
Артикул: F012314

Вага: 50 г

Артикул: F013259

Вага: 500 г

Барвник білий - випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяця.

Барвник синій NON AZO /
Power Flower NON AZO Blue
Артикул: F012315

Вага: 50 г

Артикул: F013260

Вага: 500 г

Барвник синій – випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяця.

Барвник спіруліна / Power Flower Spirulina
Артикул: F014760

Вага: 50 г

Барвник синій – випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г.
Термін придатності 24 місяця.
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Барвники спреї з ефектом велюру

НОВИНКА!!!

Вельвет спрей Червоний
Артикул: F023363

Вага: 400 г

Червоний барвник спрей, з ефектом велюру.
На 1 кг торту витрати спрей барвника 3 г.
Термін придатності 18 місяців.

Артикул: F023364

БАРВНИКИ ТА
КАНДУРИНИ

Вельвет спрей Коричневий
Вага: 400 г

Коричневий барвник спрей, з ефектом велюру.
На 1 кг торту витрати спрей барвника 3 г.
Термін придатності 18 місяців.

Вельвет спрей Жовтий
Артикул: F023365

Вага: 400 г

Жовтий барвник спрей, з ефектом велюру.
На 1 кг торту витрати спрей барвника 3 г.
Термін придатності 18 місяців.

Вельвет спрей Нейтральний (Білий)
Артикул: F023366

Вага: 400 г

Нейтральний (Білий) барвник спрей, з ефектом велюру.
На 1 кг торту витрати спрей барвника 3 г.
Термін придатності 18 місяців.

Вельвет спрей Зелений
Артикул: F023368

Вага: 400 г

Зелений барвник спрей, з ефектом велюру.
На 1 кг торту витрати спрей барвника 3 г.
Термін придатності 18 місяців.
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Рідкі барвники

НОВИНКА!!!

Фаброване какао масло, Чорний
Артикул: F006685

Вага: 245 г

БАРВНИКИ ТА
КАНДУРИНИ

Готовий до використання барвник чорного кольору на основі какао масла
для фарбування та нанесення малюнку на шоколадні вироби. Барвник дуже
концентрований. Зручна упаковка: пляшка герметично запечатана, має зручну
фліп-топ кришку з носиком. Завдяки такій конструкції відкрити / закрити кришку
можна однією рукою. Сама пляшка досить м'яка, і барвник легко можна видавити
невеликими порціями.
Термін придатності 24 місяці.

Фаброване какао масло, Вогненно-червоний
Артикул: F006680

Вага: 245 г

Готовий до використання барвник вогненно-червоного кольору на основі какао
масла для фарбування та нанесення малюнку на шоколадні вироби. Барвник дуже
концентрований. Зручна упаковка: пляшка герметично запечатана, має зручну
фліп-топ кришку з носиком. Завдяки такій конструкції відкрити / закрити кришку
можна однією рукою. Сама пляшка досить м'яка, і барвник легко можна видавити
невеликими порціями.
Термін придатності 24 місяці.

Фаброване какао масло, Жовтий 030
Артикул: F021157

Вага: 245 г

Готовий до використання барвник жовтого кольору на основі какао масла
для фарбування та нанесення малюнку на шоколадні вироби. Барвник дуже
концентрований. Зручна упаковка: пляшка герметично запечатана, має зручну
фліп-топ кришку з носиком. Завдяки такій конструкції відкрити / закрити кришку
можна однією рукою. Сама пляшка досить м'яка, і барвник легко можна видавити
невеликими порціями.
Термін придатності 24 місяці.

Фаброване какао масло, Зелений
Артикул: F006683

Вага: 245 г

Готовий до використання барвник зеленого кольору на основі какао масла
для фарбування та нанесення малюнку на шоколадні вироби. Барвник дуже
концентрований. Зручна упаковка: пляшка герметично запечатана, має зручну
фліп-топ кришку з носиком. Завдяки такій конструкції відкрити / закрити кришку
можна однією рукою. Сама пляшка досить м'яка, і барвник легко можна видавити
невеликими порціями.
Термін придатності 24 місяці.

Фаброване какао масло, Білий
Артикул: F006676

Вага: 245 г

Готовий до використання барвник білого кольору на основі какао масла для
фарбування та нанесення малюнку на шоколадні вироби. Барвник дуже
концентрований. Зручна упаковка: пляшка герметично запечатана, має зручну
фліп-топ кришку з носиком. Завдяки такій конструкції відкрити / закрити кришку
можна однією рукою. Сама пляшка досить м'яка, і барвник легко можна видавити
невеликими порціями.
Термін придатності 24 місяці.
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Кандурини

Набір барвників-кандуринів /
Disc. Box Sparkle box
Артикул: F019986

Вага: 200 г (4 шт.Х50г)

Набір барвників (блискучий червоний, золотий, срібний, мідний) –
випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм. Вага 200 г.
Термін придатності 24 місяці.

Артикул: F020308

Вага: 50 г

Артикул: F020309

Вага: 500 г

БАРВНИКИ ТА
КАНДУРИНИ

Барвник-кандурин блискучий червоний /
Power Flower Sparkle Red
Барвник червоний блискучий – випускається в формі шматочків-квіток,
які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяці.

Барвник-кандурин блискучий золотий /
Power Flower Sparkle Gold
Артикул: F019807

Вага: 50 г

Артикул: F019810

Вага: 500 г

Барвник золотий блискучий – випускається в формі шматочків-квіток,
які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяці.

Барвник-кандурин блискучий срібний /
Power Flower Sparkle Silver
Артикул: F019808

Вага: 50 г

Артикул: F019811

Вага: 500 г

Барвник срібний блискучий – випускається в формі шматочків-квіток,
які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяці.

Барвник-кандурин блискучий мідний /
Power Flower Sparkle Copper
Артикул: F019809

Вага: 50 г

Артикул: F019812

Вага: 500 г

Барвник мідний блискучий – випускається в формі шматочків-квіток, які легко діляться.
Фасується в пачку розміром 55х55х98 мм вагою 50 г, 130х130х130 мм вагою 500 г.
Термін придатності 24 місяці.
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ПАСТИ ТА
ПРАЛІНЕ

Відкрийте для себе
асортимент паст та
праліне від Callebaut.
Компанія відбирає фундук та мигдаль високої якості з країн, що
традиційно займаються вирощуванням цих культур, щоб відкрити
для вас їх типовий аромат.
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Пасти

Артикул: NPO-PI1-T62
Кількість в упаковці: 8 шт

Вага: 1 кг

Pure Pistachio Paste – 100% чиста,
натуральна непідсолоджена
паста з мелених фісташок
легкого обсмажування, не містить
ароматизаторів.
Вміст: горіхів фісташки 100%.
Фісташкова паста додасть тонкий,
приємний смак і аромат Вашим
десертам. Фісташкову пасту часто
використовують для приготування
бісквітів, мусів, кремів і т.д.
Термін зберігання 12 місяців.

Фундучна паста /
Pure Roasted Hazelnut Paste
Артикул: PNP-663
Кількість в упаковці: 2 шт

Вага: 5 кг

Чиста фундучная паста має
насичений смак фундука з
смаженими та фруктовими
нотками. Її можна змішати з
шоколадом для отримання
начинки для цукерок із насиченим
смаком фундука. Її також можна
використовувати як смакоароматичну добавку із чистим
непідсолодженим смаком
фундука для морозива, кремів, для
випічки і десертів.
Термін зберігання 12 місяців.

ПАСТИ ТА
ПРАЛІНЕ

Фісташкова паста/
Pure Pistachio Paste

Праліне

Фундучне праліне /
Hazelnut Praline
Артикул: PRA-T14
Кількість в упаковці: 2 шт

Вага: 5 кг

Використовується найкращий фундук
з плантацій із Іспанії, Італії та Туреччини.
Фундук проходить обсмажування
середнього ступеня, подрібнюється
і змішується з цукром, після чого
утворюється праліне золотистого
кольору. Ви отримаєте приємний
солодкий смак із фруктовим і
смаженим присмаком.
Вміст: горіх фундук 49,7%,
карамелізований цукор 50%.
Термін зберігання 12 місяців.

Мигдальне праліне /
Almond praline
Артикул: PRAMA-T14
Кількість в упаковці: 2 шт

Вага: 5 кг

Золотисто-коричнева ніжна
паста з присмаком карамелі та
смаженого мигдалю.
Вміст: горіх мигдалю 46,2%,
карамелізований цукор 46,3%.
Термін зберігання 12 місяців.

Мигдально-Фундучне праліне /
Almond & Hazelnut Praline
Артикул: PRAMANO-T14
Кількість в упаковці: 2 шт

Вага: 5 кг

Приємний солодкий смак з
гармонійними нотами смаженого
мигдалю та яскраво вираженими
відтінками смаженого фундука.
Вміст: горіх мигдалю 24%,
горіх фундук 24%,
карамелізований цукор 47,5%.
Термін зберігання 12 місяців.
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ПАСТИ ТА
ПРАЛІНЕ

Пасти з шоколадом

Паста Джандуйя / Pale gianduja
Артикул: GIA-145
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 5 упаковок
Pale gianduja це вершкова суміш з молочного шоколаду 75% та пасти з
фундука 25% середнього обсмаження, що має збалансований смак та
ніжну вершкову однорідну текстуру. Ця паста є напівтвердим кремом, який
можна легко розрізати на окремі вироби або глазурувати шоколадом.
У розм'якшеному вигляді її можна відсажувати у формовані цукерки,
капсули, шоколадні батончики і плитки. У розтопленому вигляді вона стане
чудовою основою для ароматизації морозива та начинок, для випічки: мусів,
кремів. Джандуйя ідеально підходить в якості смако-ароматичної добавки
в таких десертах, як сабайон, моельо і т.п.
Термін зберігання 18 місяців.

Паста Джандуйя / Dark gianduja
Артикул: GIA-D2-144
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 5 упаковок
Gianduja Dark це вершкова суміш з темного шоколаду 70% та пасти
з фундука 30% середнього обсмаження.
Є напівтвердим кремом, сфера використання якого дуже широка від
готового виробу, що глазурується шоколадом до ароматичної добавки
у муси, десерти, морозива, креми тощо.
Термін зберігання 18 місяців.

Горіховий крем / Pale Hazelnut Cream
Артикул: NCB-144
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 5 упаковок
Молочний крем Pale Hazelnut Cream – ніжна вершкова суміш з молочного
шоколаду 59,5% Callebaut® та натуральної фундучной пасти 40,5%. Він
містить більше фундучной пасти, ніж традиційна джандуйя, і має більш
ніжну текстуру. Цей крем надасть шоколадно-горіхового смаку будь-якому
вашому десерту, цукеркам або морозиву.
Термін зберігання 18 місяців.
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Горіхи

Подріблений карамелізований фундук /
Hazelnut Bresilienne
Артикул: NAN-CR-HA3714-U11

Вага: 1 кг

Кількість у ящику: 3 упаковки

Артикул: NAN-CR-HA3714-T64
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 4 упаковки
Карамелізованний фундук подарує вам дивовижні поєднання
і приголомшливу хрустку текстуру. Посипте шоколад до того,
як він затвердіє, і ви отримаєте чудовий шоколад, покритий хрусткими
горіхами. При змішуванні з шоколадом, джандуйєю, ганашем або
карамеллю, фундук залишається хрустким, його також можна додати
в тісто або посипати їх на тісто, а потім випікати в печі.
Вміст: горіх фундук 37%, карамелізований цукор 63%.
Термін зберігання 9 місяців.

Подріблений карамелізований фундук /
Hazelnut crocant 50/50

ГОРІХИ

Артикул: NAN-CR-HA5024-T73
Вага: 10 кг
Кількість у ящику: 1 упаковка
Хрустке поєднання дрібних шматочків лісового горіха 50% та
карамелізованого цукру 50% – це ідеальний баланс солодкого і хрусткого.
Середній ступінь обсмажування дає тонкий смажений смак лісового горіху.
Розмір шматочків 2–4 мм.
Термін зберігання 9 місяців.

Подріблений карамелізований мигдаль /
Almond Bresilienne
Артикул: NAN-CR-AL3724-T66
Вага: 1 кг
Кількість у ящику: 3 упаковки
Використовується високоякісний мигдаль, що очищується за кілька годин до
обсмажування, зняття шкірки, подріблення та карамелізації, що зберігає його
натурально-фруктовий горіховий смак. Мигдаль надасть хрустку текстуру
основам для випічки або морозиву, шоколаду, плиткам, батончикам. Горіхи
ідеальні для прикраси десертів, випічки і т.п.
Вміст: горіх мигдаль 37%, карамелізований цукор 63%.
Термін зберігання 9 місяців.

Подріблений карамелізований мигдаль /
Almond crocant
Артикул: NAN-CR-AL40BIO-94V
Вага: 10 кг
Кількість у ящику: 1 упаковка
Сфера використання – шоколад, плитки, батончики, основа випічки
або морозиво.
Вміст: горіх мигдаль 40%, карамелізований цукор 60%.
Термін зберігання 9 місяців.
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Подріблена карамелізована фісташка /
Pistachio Bresilienne
Артикул: NAO-CR-PI3724-T66
Вага: 1 кг
Кількість у ящику: 3 упаковки
Фісташка подарує вам чудову хрустку текстуру з подрібнених фісташок
середнього обсмаження з золотисто-карамельним покриттям. Має
широкий спектр застосування – шоколад, випічка, десерти, морозиво тощо.
При змішуванні з компонентами на кремовій основі або вологовмістними
компонентами (мусами, кремами, соусами) додавайте горіхи
безпосередньо перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.
Вміст: горіх фісташки 37%, карамелізований цукор 63%.
Термін зберігання 9 місяців.

Подріблена карамелізована фісташка /
Pistachio crocant 60/40

ГОТОВІ
ПРОДУКТИ

Артикул: NAO-CR-PI4024-94V
Вага: 10 кг
Кількість у ящику: 1 упаковка
Хрустке поєднання подрібненної фісташки 40% та карамелізованого
цукру 60% розкриваються в ідеальному балансі смаку. Середня ступінь
обсмаження дає делікатно підсмажений, свіжий смак фісташки. Для цього
продукту використовуються тільки іспанські фісташки високої якості. Може
бути органічним. Розмір шматочків 2–4 мм.
Термін зберігання 9 місяців.
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Готові
до використання
продукти

Готові до використання продукти
Ідеальні наповнювачі, креми та добавки для надання текстури вашим
кондитерським шедеврам.

Creme dell’Artigiano Nocciola

ГОТОВІ
ПРОДУКТИ

Артикул: N05-OH40-T05
Вага: 6 кг
Кількість у ящику: 1 упаковка
Чудова ніжна паста для випічки зі смаком фундука, легко витримує
температуру випікання до 200°C. Ідеально підходить для начинок та випікання
виробів з листкового тіста, тарталеток, рулетів, булочок і т.д. Після випікання
Creme dell 'Artigiano Nocciola залишається м'якою та ніжною, не твердіє
й не висихає.
Creme dell'Artigiano підійде для глазурування. Вміст: горіх фундуку 11,7%,
карамелізований цукор 45,9%. Термін зберігання 9 місяців.

Начинка «Crème a La Carte Base»
Артикул: BASE-KREM-659
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 2 упаковки
В основі Creme a la Carte від Callebaut® лежить ганаш з білого шоколаду,
в складі якого 60% темперованого білого шоколаду, 22% вершків і
крапелька алкоголю. Він має багатий ніжний вершковий смак, залишає
приємне відчуття в роті. Цей ганаш ідеально підійде для створення ваших
фірмових рецептів, ви можете додати їм хрусткої текстури, використавши
карамелізовані горіхи, подрібнені какао боби (нібси), смажене насіння і т.д.
Термін зберігання 12 місяців.

Начинка «Crème a La Carte Marc
de Champagne»
Артикул: CHAMP-KREM-659
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 2 упаковки
В основі Crème a La Carte Marc de Champagne від Callebaut® лежить ганаш
з білого шоколаду, в складі якого 60% темперованого білого шоколаду, 22%
вершків та лікеру Marc de Champagne. Він має багатий ніжний вершковий
смак, з приємним присмаком шампанського.
Після розм'якшення ганаш набуває потрібну текстуру для використання у
формованих виробах з шоколаду, наприклад, в цукерках, шоколадних
батончиках і чашечках. Він не вимагає темперування (його потрібно злегка
підігріти до температури не більше 35°C).
Більш того, Crème a La Carte Marc de Champagne відрізняється унікальною
технологічною стабільністю і має тривалий термін зберігання в складі цукерок.
Термін зберігання 12 місяців.
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База для начинок «Creme
dell'Artigiano Bianca»
Артикул: V00-OH35-ITWNV-T06
Вага: 10 кг
Кількість у ящику: 1 упаковка
Creme dell'Artigiano Bianca – готова до використання основа для
глазурування та створення начинок для випічки. Завдяки спокусливому
смаку білого шоколаду та м'якій, ніжній вершковій текстурі, цей крем –
ідеальна начинка для заварних тістечок, італійської випічки, тарталеток і
т.д. Він також підійде для глазурування тортів і випічки, створюючи атласне
біле покриття, яке залишається м'яким та приємним на смак увесь час
терміну зберігання випічки.
Термін зберігання 12 місяців.

База для начинок «Creme
dell'Artigiano Extra Bitter»

ГОТОВІ
ПРОДУКТИ

Артикул: V21-OH35NV-T06
Вага: 10 кг
Кількість у ящику: 1 упаковка
Creme dell'Artigiano Extra Bitter – готова до використання основа для
глазурування та створення начинок для італійської випічки.
Завдяки красивому темного кольору, насиченому шоколадному смаку
і ніжній вершковій текстурі, цей крем – ідеальна начинка для заварних
і пісочних тістечок, тарталеток і т.д.
Використавши Creme dell'Artigiano Extra Bitter в якості покриття або начинки
для десертів чи випічки, ви можете заморозити свої вироби до подальшого
продажу.
Містить тільки негідрогенезірованние жири.
Термін зберігання 12 місяців.

Кокосова начинка / Tintoretto Coconut
Артикул: FNF-L0040CO-144
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 5 упаковок
Tintoretto Coconut – готова до використання начинка зі смаком тропічного
кокосу, з якою ви легко створите свій фірмовий шедевр. Вона спокусить
ваших клієнтів вершково-білим кольором і неймовірно ніжним смаком.
Це чудова основа для створення фірмових начинок з тривалим терміном
придатності. Змішайте її з подрібненою кавою, подрібненими какаобобами, Pailleté Feuilletine, Bresilienne або замороженими фруктами, і ви
перетворите Tintoretto в неповторну начинку для цукерок з сенсаційними
смаками.
Термін зберігання 12 місяців.

Кавова начинка / Tintoretto coffee
Артикул: FNF-L0040MO-144
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 5 упаковок
Tintoretto Coffee – готова до використання основа для начинок з
дивовижним смаком мокко. З нею легко отримати будь-яку текстуру:
просто змішайте її з подрібненими какао-бобами, Pailleté Feuilletine,
карамелізованими горіхами або із замороженими фруктами. Після
змішування з Tintoretto, отримана хрустка текстура не втрачає своєї
свіжості й хрускоту. Шоколад та шоколадні плитки з начинкою з Tintoretto
мають тривалий термін зберігання.
Термін зберігання 12 місяців.
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CARA CRAKINE ™
Артикул: FNF-X32CARACR-656
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 4 упаковки
Суміш молочного шоколаду (34,5%) з карамеллю та обсмаженим бісквітом.
Це готова начинка для цукерок або хрусткий прошарок для торту та десерту.
Трохи підігрійте масу до текучого стану і відсадіть з кондитерського мішка
в цукерки або нанесіть як прошарок на бісквіт та отримайте дивовижний
хрусткий шар у торті або десерті.
Термін зберігання 12 місяців.

CAFÉ CROKINE ™
Артикул: FNF-CAFCRO-656
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 4 упаковки
Паста з білого шоколаду з додаванням карамелізованих шматочків
подрібнених какао нібсів, з вираженим смаком кави.
Термін зберігання 12 місяців.

PRALIN FEUILLETINE
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 4 упаковки
Артикул: FNN-X23PFBO-E4-T43
Вага: 1 кг
Кількість у ящику: 6 упаковок
Мигдально-фундучне праліне та молочний шоколаний кувертюр з
додаванням хрусткої бісквітної крихти. Можна застосовувати в якості мусів та
начинок.
Термін зберігання 12 місяців.

ГОТОВІ
ПРОДУКТИ

Артикул: FNN-X23PFBO-656

Карамельна начинка / Caramel Fill
Артикул: FWF-Z6CARA-X10
Вага: 5 кг
Кількість у ящику: 4 упаковки
Caramel Fill – справжня карамель, готова до використання. Завдяки
глибокому золотистому кольору, смаку масла та ірисок і напів-рідкій
текстурі, її можна поєднувати з більш темним насиченим шоколадом. Вона
також підійде в якості начинки для виробів з шоколаду.
Наповнювач Caramel Fill також підходить для ароматизації морозива, кремів
для випічки, мусів тощо.
Термін зберігання 12 місяців.
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БАРНІ
СИРОПИ

Барні сиропи.
У 1905 році Дженнаро Фаббрі придбав старий універсальний
магазин з винним погребом в Портомаджоре, провінція Феррара,
і почав виробництво лікерів. Саме з цього і почалася винокурня
«Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri», тепер відома як «Fabbri 1905»,
яка знаходиться в Болоньї та управляється четвертим поколінням
сімейства Fabbri. Виключна якість і натуральна сировина - візитна
картка цих італійських сиропів.
Сиропи чудово підходять до кавових та гарячих напоїв, лимонадів,
коктейлей, морозива, сорбетів, десертів тощо.
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НОВИНКА!!!

Сироп Fabbri Вишня
Артикул: 9157061-19D
Фасування: ПЕТ пляшка

Вага: 1,3 кг

Сироп Fabbri Карамель
Артикул: 9150910-38G
Фасування: ПЕТ пляшка

Вага: 1,3 кг

Зроблений з ексклюзивної італійської
дикої вишні Amarena. Його
характерний смак залишається
незмінним, тому Mixybar Amarena
ідеально підходить для приготування
коктейлів і для всіх інших сезонних
страв. Інтенсивно ароматний
концентрат.
Термін зберігання 36 місяців.

Карамель є однією з найпопулярніших
смакових добавок у світі. Даний сироп
підсолоджує коктейлі і привносить
аромат карамелі, що робить
напій більш повним і характерним.
Інтенсивний ароматний концентрат.
Термін зберігання 48 місяців.

Сироп Fabbri Кокос

Сироп Fabbri Гренадін

Артикул: 9150360-83B
Фасування: ПЕТ пляшка

Вага: 1,3 кг

Артикул: 9158061-19G
Фасування: ПЕТ пляшка

Вага: 1,3 кг

Той факт, що його важко вирощувати,
робить цей фрукт ще більш
ексклюзивним і затребуваним.
Типовий тропічний фрукт, його
концентрат має свіжий та ніжний
смак, який необхідний в літніх
коктейлях. Інтенсивний ароматний
концентрат.
Термін зберігання 48 місяців.

Особливий аромат, створений
шляхом змішування апельсинів,
дикої вишні та малини для створення
неповторного смаку. Не дивлячись на
солодкість, він чудово втамовує спрагу.
Інтенсивний ароматний концентрат.
Чудово підходить для коктейлів,
десертів, морозива.
Термін зберігання 36 місяців.

Сироп Fabbri Фундук

Сироп Fabbri Маракуйя

Артикул: 9150940-72D
Фасування: ПЕТ пляшка

Вага: 1,3 кг

Дуже популярний в Італії, Іспанії
та Туреччини, він має яскравий та
інтенсивний смак фундуку, що
ідеально підходить для використання
з кавовими або шоколадними
напоями. Також чудово підходить для
приготування молочних коктейлів.
Інтенсивний ароматний концентрат.
Термін зберігання 48 місяців.

Артикул: 9156361-53T
Фасування: ПЕТ пляшка

БАРНІ
СИРОПИ

Барні сиропи

Вага: 1,3 кг

Маракуйя приходить до нас з
Південної Америки та відома як «плід
пристрасті». Це солодкий і свіжий
фрукт з неймовірним смаком.
Продукт дуже ароматний, багатий
м'якоттю і фруктовим соком - ідеально
підходить для приготування коктейлів з
екзотичним відтінком.
Термін зберігання 36 місяців.

49

Katalog ukr FULL 52 str smoll rubr_NEW 2020.indd 49

02.03.2020 15:38:47

Сироп Fabbri Ваніль
Артикул: 9150935-42G
Фасування: ПЕТ пляшка

Вага: 1,3 кг

Ваніль родом з Мексики, Мадагаскар
тепер виробляє ваніль найкращої
якості. Створення ванілі - тривалий і
трудомісткий процес, і в результаті
класичні палички широко
використовуються сьогодні. Його
смак солодкий і елегантний, він
надає коктейлям інтенсивний смак.
Інтенсивний ароматний концентрат.
Термін зберігання 48 місяців.

Сироп Fabbri Полуниця
Артикул: 9159665-84B
Фасування: ПЕТ пляшка

Вага: 1,3 кг

Полуниця - один з найсолодших і
популярних смаків для лимонадів,
молочних коктейлів і смузі. Його
відмінний колір і улюблений смак
роблять його ідеальним для всіх типів
рецептів, в будь-який час року і, що
більш важливо, його люблять всі.
Інтенсивний ароматний концентрат.
Цей продукт не містить глютену і
сертифікований як кошерний.
Термін зберігання 60 місяців.

Сироп Fabbri Мохіто
Артикул: 9156561-15V
Фасування: ПЕТ пляшка

Вага: 1,3 кг

БАРНІ
СИРОПИ

Придуманий на Кубі, цей коктейль
зроблений з соку лайма, рому, білого
тростинного цукру і листя свіжої м'яти.
Зараз це один з найпопулярніших і
відомих напоїв в світі. Це ідеальний
інгредієнт як для оригінального мохіто,
так і для «безалкогольної» версії.
Інтенсивний ароматний концентрат.
Термін зберігання 24 місяця.
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Фруктові пюре

НОВИНКА!!!

Фруктові пюре

Представляємо справжню мрію кондитера - натуральні фруктові пюре,
які мають надзвичайно широке і універсальне застосування: для приготування
десертів, желе, фруктових начинок, молочних коктейлів, морозива,
фруктових кремів та багато іншого.
Все пюре іде у зручній упаковці Тетрапак,1 кг. та не потребує
заморожування!

Артикул: 20374209
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Пюре чорна смородина
Ravifruit
Артикул: 20374218
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Абрикос це символ літа, такий же
сонячний і улюблений. Пюре Raifruit
зберігає соковиту і ніжну м'якоть
абрисоків з солодким смаком та
приємним ароматом. Незамінний
інгредієнт для кондитера. Бажаєте
отримати яскравий і незабутній смак
абрикосу в своїх кондитерських
виробах використовуйте наше
пюре. Ідеально підходить для
приготування муссових десертів,
кремів, напоїв, коктейлів. Не потребує
заморожування!
Термін зберігання 14 місяців.

Натуральне пюре з чорної смородини
в зручній упаковці Тетрапак.
Не потребує заморожування! Ідеально
підходить для приготування муссових
десертів, кремів, лимонадів, коктейлів,
гарячих напоїв.
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре лимон Ravifruit

Пюре маракуйя Ravifruit

Артикул: 20374224
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Натуральне пюре з лимона в зручній
упаковці Тетрапак. М'якоть та сік
лимону мають високу концентрацію,
що дає можливість економного
приготувати мусових десертів, кремів,
лимонадів, коктейлей, гарячих напоїв,
сорбетів і морозива. Не потребує
заморожування!
Термін зберігання 14 місяців.

Артикул: 20374257
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

ПЮРЕ

Пюре абрикос Ravifruit

Маракуйя або як її називають "плід
пристрасті" має даже звабливий
смак та аромат. М'якоть у формі
желе пахне дуже солодко, особливо
коли розрізати маракуйю. Смак
м'якоті кисло-солодкий, але злегка
терпкий. За рахунок того, що фрукт
має великий вміст кислого соку,
він чудово знижує відчуття спраги.
Саме тому маракуйя вважається
ідеальним природним засобом для
тонізації організму в спекотну погоду.
Використовую пюре Ravifruit можна
приготувати фруктові муси, креми,
коктейлі, сорбети.
Термін зберігання 14 місяців.
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Пюре малина Ravifruit
Артикул: 20374239
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Небагато знайдеться людей, які були б
байдужі до малини. Але вирощувати
її досить складно, а отримати
ароматне, смачне малинове пюре
ще складніше. Пюре являє собою мікс
кращих сортів малини, що дозволяє
отримувати завжди стабільний
смак та якість пюре. Не потребує
заморожування. Ідеально підходить
для приготування мусових десертів,
кремів, лимонадів, коктейлів, гарячих
напоїв, морозива, сорбетів.
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре полуниця Ravifruit

ПЮРЕ

Артикул: 20374231
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Пюре зелене яблуко
Ravifruit
Артикул: 20374840
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Пюре зелене яблуко це продукт
преміум якості, який виготовлен із
добірних та стиглих плодів. Зелені
яблука помірно солодкі й кислі,
їх смак ідеально збалансований,
доповнений соковитістю та свіжістю.
У пюре відібрані тільки найкращі
та стиглі яблука. Яскравий смак
пастеризованого пюре доповнить
десерти, стане чудовою начинкою.
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре мандарин Ravifruit
Артикул: 20374885
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Цей дивовижний смак знайомий
нам з раннього дитинства. У полуниці
неймовірно ніжна консистенція,
соковита, але в той же час, м'ясиста
й ситна. Полуничний аромат більше
схожий на парфуми, ніж на запах
натурального продукту - він квітковий,
нектарний, цукерковий, солодкий,
інтенсивний, що зачаровує та
зводить з розуму. Напевно, саме
тому - за ніжний солодкий смак
і дивовижний аромат - цю ягоду
вважають синонімом насолоди. Пюре
з полуниці - це справжня насолода
цілий рік. Можна приготувати
ароматний коктейль, лимонад,
чай, ніжний фруктовий мус, крем,
неперевершенний сорбет, морозиво.
Не потребує заморожування!
Термін зберігання 14 місяців.

Батьківщиною мандарина вважається
Китай, там цей фрукт є основою
безліч десертів, а яскравий колір
вважається ознакою влади. Вишуканий
продукт, що готують із добірних
плодів, які виробник вирощує на півдні
Середземномор'я, де багато сонця
і світла, тому мандарини мають
чудовий і витончений смак. Яскраві й
соковиті плоди збирають і обробляють
вручну. Пюре з мандарину стане
прекрасною основою для випічки та
інших десертів, його можна додавати
в тісто, щоб надати йому яскравий
колір і неповторний аромат, можна
використовувати в якості начинки,
прошарку.
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре білий персик Ravifruit

Пюре груша Ravifruit

Артикул: 20374265
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Пюре з білого персика відкриває
практично необмежений простір
для кулінарних фантазій. Ви легко і
просто приготуєте коктейлі, морозиво,
йогурт, мусовий десерт, желе,
мармелад, зефір, використовуйте в
якості прошарків та наповнювачів - ви
зможете приготувати тепер все, що
завгодно. Адже у вас в руках буде
кілограм чистого смаку добірних
плодів білого персика!
Термін зберігання 14 місяців.

Артикул: 20374271
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Сорт груші «Вільямс» виведений в
1796 р. А вже з 1828 р дана груша
стала вирощуватися у Франції. Груша
Вільямс по праву визнана класичним
сортом світового значення та
еталоном для всіх існуючих літніх сортів
груші і є одним з кращих десертних
сортів. М'якоть жовтувато-білого
кольору, масляниста, соковита, ніжна,
що просто тане у роті, винно-солодка,
з приємною кислинкою та тонким
мускатним ароматом, чудовим
десертним смаком.
Термін зберігання 14 місяців.
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Артикул: 20374829
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Пюре чорниця Ravifruit
Артикул: 20374814
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Яскраво жовта м'якоть ананаса має
прекрасний смак і аромат. Смак
чудово солодкий з ледь помітною
кислинкою, сама м'якоть ніжна,
ароматна і тане в роті. Можна
сказати, що ці жовті шматочки
складаються з кришталево чистої
води і жаркого тропічного сонця.
Пюре ананаса стане незамінним
помічником кондитерам - десерти,
муси, пюре йде в зручній упаковці
ТетраПак, 1 кг. Не потребує
заморожування!
Термін зберігання 14 місяців.

Плоди чорниці - чорні або синюваточорні. М'якоть пурпурна, з безліччю
насіння. На смак чорниця солодка.
Ідеально для приготування таких
страв, як: сорбет, морозиво, джелато,
фруктовий мус, смузі, йогурт, желе,
глазурі, холодні торти, десерти, топінг,
коктейль, джем, мармелад, зефір, а
також в якості компонентів для випічки.
Чорниця є ідеальною начинкою для
пісочних пирогів і кишів, млинчиків,
сирників, сирних пудингів та запіканки.
Не потребує заморожування!
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре лічі Ravifruit

Пюре банан Ravifruit

Артикул: 20374239
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Артикул: 20374834
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Лічі або як називають цей фрукт
в Китаї "око дракона" вже став
популярним у нас в країні. М'якоть у
лічі дуже соковита, білого кольору,
по консистенції нагадує сливу або ж
виноград, що має приємний кислосолодкий смак нагадує смородину і
трохи полуницю, а також у неї чудовий
аромат. Не потребує заморожування!
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре десертного банану має
характерний солодкий смак і тонкий
аромат. Не потребує заморожування!
Ідеально підходить для приготування
сорбетів, морозива, джелато,
фруктових мусів, смузі, йогуртів, желе,
глазурі, холодних тортів, десертів,
топінгів, коктейлів.
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре манго Ravifruit

Пюре вишня Ravifruit

Артикул: 20374248
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Манго називають королем фруктів на
півдні Азії. Ніжна та соковита м'якоть не
схожа ні на один звичний нам фрукт.
Готове пюре з манго це незамінний
інгредієнт для будь-якого кондитера, з
його допомогою ви приготуєте смачні
десерти, сорбети, морозиво, фруктові
муси, коктейлі та багато чого іншого.
Термін зберігання 14 місяців.

Артикул: 20374879
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Відбірна вишня проходить суворий
контроль і ретельну обробку, перш
ніж перетворитися на вишуканий
десерт. Особливий сорт відрізняється
помірною солодкістю, при цьому він
більш насичений і терпкий, ідеально
підходить для приготування напоїв,
морозива: парфе, сорбет, фруктове
морозиво, і т.д .; фруктових мусів,
фруктового желе, цукерок, зефіру,
фруктових паст, фруктових ганашів,
прошарків у десертах.
Термін зберігання 14 місяців.

ПЮРЕ

Пюре ананас Ravifruit
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Пюре банан та
маракуйя Ravifruit
Артикул: 20374975
Фасування: Тетрапак

Артикул: 20374988
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

Якщо ви шаленієте від смаку тропічних
фруктів в будь-якому вигляді або ж
просто обожнюєте цих екзотичних
гостей, то фруктове пюре Ravifruit
банан та маракуйя це саме те,
що вам потрібно. З ним ви можете
приготувати будь-який десерт з
улюбленими тропічними фруктами. У
фруктовому пюре Ravifruit ви відчуєте
цілих чотири фрукти: маракуйя,
манго, банан, лимон. Це ароматне
пюре дозволить вам приготувати кращі
десерт, які не залишать байдужим
нікого.
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре приготовлено з добірних ягід
малини, смородини та журавлини.
Не знайдеться такої людини,
яка б відмовилася від десерту з
ароматними ягодами, особливо
якщо це буде холодною зимою,
адже ягідний смак так нагадує про
літо. Пюре можна застосовувати в
самих різних кондитерських виробах
- торти, пироги, тістечка, муси, желе,
мармелад, коктейлі, гарячі напої,
смузі, морозиво.
Термін зберігання 14 місяців.

Пюре кокос та ананас
Ravifruit

Пюре лайм та мята
Ravifruit

Артикул: 20374968
Фасування: Тетрапак

ПЮРЕ

Вага: 1 кг

Пюре червоні ягоди
Ravifruit

Вага: 1 кг

У поєднанні Піна Колада відчуваються
нотки далеких райських островів,
блакитного океану і безтурботності.
Саме цей смак коктейлю знайшов
своє відображення і в кондитерській
промисловості. Ароматний екзотичний
фруктовий коктейль Піна Колада
містить м'якоть ананаса й кокоса це два основних компоненти цього
коктейлю. Дане пюре дає можливість
привнести цей смак в кондитерські
вироби. Насичений букет тропіків
додасть вашим десертів неймовірний
смак і аромат. При цьому пюре
не містить барвників, підсилювачів
смаку та інших речовин з сумнівною
репутацією. Можна готувати десерти,
муси, начинки, прошарки, цукерки,
коктейлі.
Термін зберігання 14 місяців.

Артикул: 20374994
Фасування: Тетрапак

Вага: 1 кг

На секунду закрийте очі і уявіть ...
шерех хвиль, що розбиваються об
берег, червоне від заходу небо,
запальну, ритмічну, веселу музику,
танцюристів, виконуючих пристрасну,
вільну, що зводить з розуму сальсу.
Веселощі, чіткий малюнок ритму,
просочений фліртом повітря - все
це Куба. Ніякі слова не зможуть
пояснити, що таке Куба зі своїми
традиціями і музикою, але є коктейль,
що дозволяє відчути кубинську свіжість,
темперамент і пристрасть - Мохіто.
Його популярності можуть позаздрити
багато інших напоїв, оскільки немає
нічого приємнішого в літню спеку,
ніж прийняти стаканчик освіжаючого
коктейлю. Але, виявляється, мохіто - це
не тільки коктейлі, але ще і можливість
приготування найрізноманітніших
десертів зі смаком Мохіто. Пюре
Мохіто просто переверне ваше
уявлення про смаки кондитерських
виробів. Ви можете використовувати
інгредієнт в самих незвичайних
комбінаціях з іншими інгредієнтами.
Термін зберігання 14 місяців.
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Вершки

НОВИНКА!!!

Вершки

Debic – компанія, що має майже сторічну історію та більшу частину свого
існування є лідером з виготовлення молочних продуктів серед кращих
європейських виробників.
Їхні фермери, команда розробників, представники та технологи працюють
разом, щоб створити сильну команду з пристрастю до двох речей: молочної
продукції та вас - професіоналів із виготовлення продуктів харчування.
Що робило цю компанію такою особливою майже століття? Справа в тому,
що вони керують усім процесом: від виробництва молока до продукції, від
трави до готової страви.
В результаті Debic став еталонним брендом серед молочних продуктів для
пекарів, шеф-кухарів, шоколатьє та промислових підприємств.

Артикул: 0747244

Об'єм: 1 л

Фасування: ПЕТ пляшка

Артикул: 0843648

Об'єм: 5 л

Фасування: ПЕТ пляшка

ВЕРШКИ ТА
СПЕЦЖИРИ

Вершки тваринні Debic Cream
Stand & Overrun 35%
Кондитерські вершки Debic Stand & Overrun 35% є ідеальним компромісом
для отримання великої кількість вихідного продукту та надання йому відмінної
стійкості. Вони розробленні спеціально для кондитерських виробів, ідеально
підходять для декору, начинок, мусів та морозива. При аерації збільшуються
до 160%. Стійка основа, що залишається цільною. Мають насичений
кремовий смак та м’яку текстуру.
Термін зберігання 6 місяців.
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Вершки тваринні Debic Cream 32%
Артикул: 0747238

Об'єм: 2 л

Фасування: ПЕТ пляшка

Смачні ніжні вершки, які можна збивати, а також використовувати як кулінарні
вершки для приготування різних страв. Мають помірно вершковий смак та
постійну якість.
Термін зберігання 6 місяців.

Вершки тваринні кулінарні Debic 20%
Артикул: 0747268

Об'єм: 1 л

Фасування: ПЕТ пляшка

Кращий кулінарний крем для професійного ринку. Протягом багатьох
років кулінарні вершки компанії Debic є еталоном для приготування кремів,
соусів та ін. Вершки Culinaire Original відповідають найвищому стандарту
функціональності, текстури та смаку.
Термін зберігання 6 місяців.

Спрей вершки тваринні підсолоджені
Debic 30%
Артикул: 0843584

Об'єм: 700 мл

Фасування: балон

ВЕРШКИ ТА
СПЕЦЖИРИ

Герметичний балончик, забезпечує високу якість продукту і абсолютну
гігієнічність для справжніх тваринних спрей вершків. У лічені секунди Ви
отримуєте вершкове завершення ваших холодних і гарячих десертів,
фруктових салатів, морозива, кави і гарячого шоколаду. Вони мають ніжний
вершковий смак і текстуру, є ідеальним продуктом для використання як для
холодних, так і гарячих страв. Мають ергономічний дизайн та дуже зручні у
використанні.
Термін зберігання 6 місяців.
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Спецжири

НОВИНКА!!!

Спецжири

AMF Концентроване масло 99,8%
Артикул: 0661453

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 4 пачки

99,8% концентроване вершковий жир ідеально підходить для виготовлення
шоколадних десертів, начинок для цукерок та крафтового італійського
морозива. Продукт має нейтральний чистий смак, білий колір, м’яку та ніжну
текстуру.
Термін зберігання 12 місяців.

Масло для круасанів Debic Croissant
Артикул: 0900074

Вага: 2 кг

Кількість у ящику: 5 пачок

Якісне масло, розроблене спеціально для приготування випічки з листового
тіста. Продукт характеризується: незмінною якістю, протягом всього терміну
придатності; стійким та зручним при обробці листів; виготовлений з виключно
свіжих молочних вершків. Має приємний вершковий смак у готових виробах.
Термін зберігання 3 місяця.

Вершкове масло Debic 82%
Артикул: 0900088

Вага: 2,5 кг

Кількість у ящику: 4 пачки

ВЕРШКИ ТА
СПЕЦЖИРИ

Вершкове масло 82%. Ідеально підходить для збивання, м’яке та легке для
змішування, легко змішується з іншими інгредієнтами – кислоти, фрукти,
алкоголь.
Термін зберігання 3,7 місяця.

Вершкове масло Traditional Debic 82%
Артикул: 0912100

Вага: 25 кг

Кількість у ящику: 1 блок

Артикул: 0665674

Вага: 25 кг

Кількість у ящику: 10 кг

Вершкове масло 82%. Ідеально підходить для збивання, м’яке та легке для
змішування, легко змішується з іншими інгредієнтами – кислоти, фрукти,
алкоголь.
Термін зберігання 3,7 місяця.
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КАКАО
ПРОДУКТИ

Продукція
зі 100% какао
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Какао порошок
Високоякісні какао порошки з пониженою жирністю 10-12%
Фасування – мішок 25 кг
Термін зберігання 24 місяці.
Какао порошок з
фруктовими нотами
Артикул
N102C

pH Max 6.2

Какао порошок зі
смаком молочного
шоколаду

Колір
сухий

вологий

Артикул

Колір

Какао порошок
з шоколадним
смаком
Артикул

D102C

сухий

вологий

D102K

сухий

вологий

D102B

сухий

вологий

D102R

сухий

D102T

сухий

pH Max 6.6_7.0

pH Max 7.1-7.5

pH Max 7.1-7.5

pH Max 7.6-8.2

pH Max 7.6-8.0

Використання

Глазур Моро- Сирозиво
пи

Колір

Використання

Глазур Десер- Напої Моро- Сироти
зиво
пи

Какао порошок зі
смаком темного
шоколаду
Артикул

Артикул

Колір

DARKO

сухий

вологий

вологий

ECLIPSE

сухий

вологий

вологий

EBONY

сухий

вологий

Використання

Торти Глазур Печиво Десер- Напої
ти

D102DRM

Колір

Міцний какао
порошок

pH Max 7.6-8.2

сухий

вологий

pH Max 7.6-8.2

pH Max 7.6-8.4

pH Max 7.8-8.6

Використання

Використання

Торти Глазур Печиво Десер- Мороти
зиво

Торти Печиво

Моро- Сирозиво
пи

Преміальний асортимент какао порошків багатий на смаки та кольори для задоволення ваших споживачів.

Артикул: 100049-793

Вага: 25 кг

Жирність 10-12%, pH 5,0-6,2
Колір: світло-коричневий
Термін зберігання 24 місяці
Використання: морозиво, випічка,
напої.

Алкалізований какао
порошок 100033
Артикул: 100033-793

Вага: 25 кг

КАКАО
ПРОДУКТИ

Натуральний какао
порошок NP

Жирність 22-24%, pH 7,3-7,7
Колір: насичено-коричневий
Термін зберігання 24 місяці
Використання: морозиво, випічка,
напої, креми, соуси.
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Какао терте

Какао терте
Артикул: NCL-3G3CI-563

Вага: 25 кг

Какао терте High Roast, країна
походження Кот-д’Ивуар, випускається
у формі каллет.
Термін зберігання 36 місяців.

Какао масло

Дезодороване масло какао
Артикул: NCB-HD703-BY-654
Вага: 3 кг
Кількість у ящику: 4 відра
Масло какао, збільшує в'язкість шоколаду для використання
в пульвелізаторах, перешкоджає проникненню вологи.
Затверджувач для кондитерських виробів. Випускається у формі каллет.
Термін зберігання 24 місяці.

КАКАО
ПРОДУКТИ

Какао-масло – Mycryo®
Артикул: NCB-HD706-E0-W44
Вага: 0,6 кг
Кількість у ящику: 10 пачок
Mycryo™ – 100% натуральний інгредієнт, це натуральне какао-масло у вигляді
порошку. Додавайте близько 2% Mycryo ™ до розтоплених каллет шоколаду
для зручного створення ідеально попередньо кристалізованого шоколаду.
Какао масло надасть вашому шоколаду більше блиску і більше хрусту.
Mycryo ™ також є прекрасним рослинним жиром для смаження та
приготування гриля. Він протистоїть температурі смаження краще, бо
не горить. Ви навіть можете змішувати Mycryo® з травами або спеціями.
Термін зберігання 12 місяців.
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Фруктові кранчі
Натуральні включення на основі фруктів. Ідеально підходять для шоколаду, жирових начинок, випічки, морозива,
декору.

Лимон кранч

Помаранч кранч

Полуниця кранч
пластівці

Малина кранч
пластівці

М'ята кранч

Чорна смородина
пластівці

Артикул: RD00540002LMШ
Вага: 0,23 кг
Фасування: банка
Термін зберігання 36 місяців.

Артикул: RD00720039LPШ
Вага: 0,23 кг
Фасування: банка
Термін зберігання 24 місяці.

Артикул: RD02260001LMШ
Вага: 0,3 кг
Фасування: банка
Термін зберігання 24 місяці.

Артикул: RD01050007LMШ
Вага: 0,23 кг
Фасування: банка
Термін зберігання 36 місяців.

Артикул: RD00740026LPШ
Вага: 0,23 кг
Фасування: банка
Термін зберігання 24 місяці.

Артикул: RD00340001LКШ
Вага: 0,24 кг
Фасування: банка
Термін зберігання 24 місяці.

Фруктові порошки
Натуральні порошки з фруктів та овочів чудово підходять для жирових начинок, екструзії, соків, морозива,
випічки, шоколаду. Наявніть натуральних порошків дає можливіть писати на етикетці, що продукт саме
з бананом, смородиною тощо, а не зі смаком банану, смородини ... Дає можливість виносити на етикетку
відмітку Clean Label.

Порошок Банану

Порошок Сік лайма

Порошок Сік лимона

Порошок Полуниця

Порошок Малина

Порошок Смородина чорна

Артикул: SD00540004KLШ
Вага: 1 кг
Фасування: крафтпакет
Термін зберігання 18 місяців.

Артикул: SD00740002KLШ
Вага: 1 кг
Фасування: крафтпакет
Термін зберігання 36 місяців.

Артикул: SD00550001KLШ
Вага: 1 кг
Фасування: крафтпакет
Термін зберігання 18 місяців.

Артикул: SD00720002KLШ
Вага: 1 кг
Фасування: крафтпакет
Термін зберігання 36 місяців.

Артикул: RD00340002LMШ
Вага: 1 кг
Фасування: крафтпакет
Термін зберігання 18 місяців.
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ФРУКТОВІ КРАНЧІ
ТА ПОРОШКИ

Артикул: DD0237FA01025Ш
Вага: 1 кг
Фасування: крафтпакет
Термін зберігання 24 місяці.
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Шукаєте
натхнення?
Познайомтесь з усіма рецептами і концепціями Шефів
Callebaut та Cacao Barry ®, щоб знайти своє натхнення.
Дізнайтесь про всі наші останні відкриття й ексклюзивне
партнерство.
У випадку, якщо ви потребуєте технічної інформації відносно
продукції, вам допоможуть відеороліки по спеціальним технікам
роботи, які розміщені на нашому сайті.

Відвідайте наш сайт: www.bestwayfoods.com.ua
www.facebook.com/bestwayfoods
www.instagram.com/best_way_foods

(044) 334 60 32
0 800 33 95 45
info@bestwayfoods.com.ua
м. Київ,
бул. Вацлава Гавела, 8, корпус 17,
БЦ «Xspace»
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