УМОВНІ ПОЗНАЧКИ
КОЛІР ТОВАРУ
ТОВАР мАЄ сЕРТИФІКАТ КОШЕРНОсТІ STAR-K

C

ТОВАР ДОсТУПНИЙ ЗА сПЕЦІАЛЬНИм ЗАмОВЛЕННЯм

i

ДОДАТКОВА ІНФОРмАЦІЯ

KOSHER

ТОВАР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВЖИВАННЯ ВЕГАНАмИ

ТОВАР мАЄ сЕРТИФІКАТ HALAL ITALIA
БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

ПРОДУКТ НЕ мІсТИТЬ ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

ПРОДУКТ НЕ мІсТИТЬ ЛАКТОЗИ

KOSHER

НОВИНКА В АсОРТИмЕНТІ

HALAL

ТОВАР мАЄ сЕРТИФІКАТ КОШЕРНОсТІ

ТОВАР мАЄ сЕРТИФІКАТ HALAL POLAND
НОВИНКА!

сКАНУВАННЯ QR-КОДУ

Шановні партнери,
зараз у руках ви тримаєте не лише каталог продукції, а й дев’ять років
безперервної кропіткої праці колективу «Bakery TeaM». За цей час ми встигли відібрати продукти високої якості від найкращих виробників Європи, які користуються
попитом на ринку України.
Нашим клієнтам ми пропонуємо не тільки якісні продукти та високий рівень
сервісу, але і нові ідеї, рішення та інновації, а також європейський досвід, знання та
світові тенденції розвитку кондитерської галузі.
Наша мета - задовольнити ваші потреби, а також створити разом з вами
довготермінові проекти, спрямовані на розвиток кондитерського ринку в Україні.
Перебуваючи в активному співробітництві з провідними виробниками кондитерського декору та інгредієнтів, ми постійно оновлюємо та вдосконалюємо наш
асортимент, виводимо на ринок новинки, експериментуємо та шукаємо ефективні
рішення для вашого бізнесу. Одним з результатів цього пошуку стало створення
власної торгової марки «Dolce Bello», товари якої виготовляються з якісної європейської сировини.
«Bakery TeaM» – надійний та стабільний партнер, який цінує кожного клієнта.
Для вас ми постійно вдосконалюємось та прагнемо ставати кращимими.

Директор

Сергій Орловський

ЗМІСТ
ALCAS
•
•
•
•
•
•
•

6-8

таці
тарілки
стаканчики для десертів
упаковки для макарон
підставки під торт
стаканчики для морозива
пластикові контейнери

AMARISCHIA
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• цукрові кульки
• шоколадні драже

BAKELAB

10-13

BARBARA LUIJCKX

14-17

DOLCE BELLO

18-19

ECOPACK

20-21

FABBRI

22-24

• суміші для виробництва печива
• агенти для тіста
• основи для кремів

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

вироби з шоколаду та шоколадний декор
шоколад Barima
спреї велюр
хрусткі пластівці
м’які цукрові кульки

кандурини
пігменти для шоколаду
гелеві барвники
спреї-барвники
вафельні картинки
бордюрні стрічки
дутий рис зацукрований

форми «тюльпан» та форми «лотос»
капсули для мафінів і тарталетки
форми для випічки кексів, пирогів і тартів
форми з какаовели

базові суміші для джелато та сорбетів
деліпасти - концентровані смакові пасти
напажі - дзеркальні покриття
вишня Амарена

LAPED
•
•
•
•
•
•
•

25-28

Mamma Mia - желейна капсулююча глазур
продукти з цукру (сиропи, ізомальт та інше)
посипки
цукрові помадки
цукрові пасти
силіконові килимки
марципан

LESEPIDADO

29

LUCIANO

29

• чорнила для харчових принтерів

• коктейльна вишня

MODECOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30-33

харчовий папір
кондитерські мішки
шокотрансфери
спреї блискучі
спреї металік
спреї велюр
гелеві барвники
харчові маркери
продукти з цукру (ізомальт, цукрова паста, гнучкий айсинг)

MONTEVERDI

34

NAPPI

34

NAUJASIS NEVĖŽIS

35

NEMOX

35

• паперові таці та підкладки

• цукати та зацукровані фрукти
• горіхові кранчі

• повітряний рис
• повітряна кукурудза

• обладнання для виробництва джелато та сорбетів

Компанія Alcas - європейський флагман у сфері виробництва пластикового
посуду. Продукція Alcas відповідає міжнародним екологічним стандартам та
має широкий асортимент , з-поміж якого кожен знайде те, що йому до душі.
ТАЦІ ТА ТАРІЛКИ

MEDORO
золоті та чорні
017008220 - Ø 22 см
017008240 - Ø 24 см
017020240 - Ø 24 см
017008260 - Ø 26 см
017008280 - Ø 28 см
017020280 - Ø 28 см

014008150

MINI MEDORO
Ø 15 см

MEDORO
прямокутні
018008030 - 15х35 см
018008040 - 15х40 см
018020030 - 15х35 см

Кришки для таць
MEDORO, h=8 см
Ø 22 см Ø 26 см
Ø 24 см Ø 28 см

214201150

Кришки для таць
MINI MEDORO, h=8 см

019002150 - KADO

32x22см
для таць KADO,
h=5 см

019201050 - Кришки

GOGO

ТАРІЛКА КАМІНЬ

272020010 - круглі, 10,5х9,5 см

271008110 - 11х11 см

272020030 - квадратні, 9х10,5 см

271008200 - 20х20 см

272020050 - прямокутні, 14х5,5 см

271008240 - 24х24 см
271008030 - 30х14 см
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СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ДЕСЕРТІВ

BIJOUX

СHARME, 120 мл

257101130 - круглі, 60 мл
257101140 - квадратні, 60 мл
257101160 - щит, 70 мл

257101170

Кришки для СHARME

EXA, 60 мл

LILY, 100 мл

VOILA, 150 мл

257101210C

257101270C

260101080

257201170

C

C

SCOOP CUP, 100 мл

SCOOP CUP, 130 мл

FLUTE, 130 мл

DIAMOND FLUTE, 130 мл

140001210

140001220

236101020

239101020

База для FLUTE
234401010
234420010

База для DIAMOND FLUTE
238401010
238420010

DECO, 200 мл
261101180

Кришки для DECO
261201180

УПАКОВКИ ДЛЯ МАКАРОН
C

Упаковка
для макарон FLY,
на 6 штук

Упаковка для макарон
Кристал, на 36 штук

Бокс для макарон,
на 9 штук

Кришки до боксів для макарон,
на 9 штук

023001360

023109090

023201060

023001160

ПІДСТАВКИ ПІД ТОРТ
054002020 - 2

яруси

054002030 - 3

яруси

054002040 - 4

яруси

054002050 - 5

ярусів

Ø1=34 см, Ø2=25 см, висота між ярусами 15 см
Ø1=34 см, Ø2=25 см, Ø3=20 см, висота між ярусами 15 см

Ø1=34 см, Ø2=32 см, Ø3=25 см, Ø4=20 см, висота між ярусами 15 см
Ø1=44 см, Ø2=40 см, Ø3=32, Ø4=25, Ø5=20 см, висота між ярусами 15 см
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СТАКАНЧИКИ ДЛЯ МОРОЗИВА
Продукція зображена на даній сторінці доступна за спецзамовленням,
адже є сезонною.
МОЖЛИВІСТЬ
БРЕНДУВАННЯ

JOY MIX, 80 мл

TYPO, 130 мл

048002060

80130A

СТВОРИ СВІЙ
Ідеальний
TYPO

SCOOP CUP, 100 мл

SCOOP CUP, 130 мл

SCOOP CUP, 170 мл

жовтий

фуксія

смарагдовий

140012010

140022020

140005030

ЛОТКИ ДЛЯ МОРОЗИВА

Кришка прозора
під лоток 2,5 л
284201140
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Кришка прозора
під лоток 5 л
284201070

Кришка сіра під
лоток 2,5 л

Кришка сіра
під лоток 5 л

284208130

284209060

Лоток для
морозива 2,5 л

Лоток для
морозива 5 л

084008130

084009060

ЛОЖКИ

КОНТЕЙНЕРИ

Ложки для морозива
прозорі,
упаковка 1 кг (≈645 шт)

Термоутримуючі полістиролові
контейнери з кришкою YETI,
350 мл

088001000T

310002010

Продукція компанії Amarischia - це кольоровий мікс із цукрових
кульок та шоколадних драже різних розмірів і форм. При
виробництві використовується лише натуральний цукор
та шоколад.

ЦУКРОВІ КУЛЬКИ

Червоні
Ø=4 мм
Ø=6 мм

Ø=4 мм
Ø=6 мм

Чорні

Біла перлина

Перлина айворі

Золоті

Срібні

Рожева перлина
Ø=5 мм

Мімоза різнокольорові

Ø=2 мм
Ø=3 мм
Ø=5 мм
Ø=7 мм

Ø=2 мм
Ø=3 мм
Ø=5 мм
Ø=7 мм

Ø=5 мм
Ø=7 мм
Ø=10 мм

Ø=5 мм
Ø=7 мм

Ø=6-8 мм

ШОКОЛАДНІ ДРАЖЕ

Молочний шоколад
Кольорові серця
Ø=15 мм

Молочний шоколад
Кольорові драже
Ø=10 мм
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BakeLab - це розробник і виробник інноваційних рішень для
виробництва нового асортименту борошняних кондитерських виробів
і оптимізації технологічного процесу.
Компанія створює та випускає концентровані суміші та агенти для
широкого спектру хлібо-булочних і кремових напівфабрикатів.
СУМІШ «АТЛАНТА ЛАЙТ»
Cуміш «Атланта Лайт» розроблена для виробництва популярного печива в американському стилі, а також широкого асортименту інших видів здобного і здобно-збивного печива. Цільовим застосуванням є приготування печива типу «Американер»,
що володіє оригінальними органолептичними характеристиками (поверхня виробу хрустка, внутрішня частина - м’яка) та
типовими тріщинами на поверхні виробу. Також суміш
застосовують при виготовленні пластичного тіста для
здобно-дріжджових виробів.
✔ Дозування - 7-8% до загальної маси тіста.
✔ «Атланта Лайт» призначена для однофазної технології приготування шляхом перемішування, а не збивання.
✔ Менш тягуча структура, печиво більш м’яке за рахунок
більшої пишності та має глибокі, яскраво виражені тріщини.
✔ Може використовуватися як для ручного приготування,
так і для механічних ліній.
✔ Може використовуватися на всіх видах відсадного
обладнання.
✔ Підходить для всіх типів печей та пришвидшує технологічний процес.
РЕЦЕПТ ПЕЧИВА «АМЕРИКАНЕР»

Нам знадобиться
Борошно пшеничне в/с...............................288г
Цукор-пісок...................................................346г
Суміш «Атланта Лайт»...............................77г
Маргарин 82%..............................................154г
Яйце куряче (меланж).................................135г

Технологія приготування
Всі інгредієнти вносяться в ємність міксера.
При формуванні вручну за допомогою кондитерського мішка тісто
перемішується лопаткою 1 хвилину на повільній швидкості і 3 хвилини - на середній швидкості. Важливо, щоб цукор не розчинявся!
При формуванні на машинах для відсаджування, тісто перемішується тільки до з’єднання всіх компонентів і вивантажується в бункер.
Готове тісто відсаджують на листи, маса тістової заготовки не
менше 40 грамів. Випічка при температурі 200°С протягом 10-11
хвилин в залежності від завантаження печі. Зверніть увагу, що
посадочна температура має бути строго 210°С.
*Параметри можуть змінюватися в залежності від характеристик обладнання.
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АГЕНТ «АКРОБАТ»
Агент для приготування виробів з пластичного пісочного
тіста. Використання агента «Акробат» дозволить налагодити
випуск недорогого пісочного печива оригінального
зовнішнього вигляду, як ручним способом, так і використовуючи механізовані лінії (в тому числі, лінії Rondo) для
оброблення та формування листкового тіста.
✔ Дозування - 2% до загальної маси тіста.
✔ Скорочений однофазний процес приготування тіста.
✔ Можливість керувати консистенцією тіста та багаторазово
перерозкачувати його без затягування.
✔ Тісто не прилипає до обладнання.
✔ При випічці вироби не деформуються і не мають підривів.
✔ Може використовуватися на всіх видах обладнання для
розкачування.
✔ Може використовуватися на підприємствах, де використовується ручна праця.
✔ Підходить для всіх типів печей.

АГЕНТ «СУПЕРБАН»

Відскануй
аби побачити більше

Агент «Супербан» призначений для оптимізації існуючих рецептур і зниження собівартості здобних виробів; для виробництва нових видів здоби. Вироби, виготовлені із застосуванням агенту «Супербан», залишаються м’якими та свіжими
значно довше, мають насичений смак і природний колір
здоби з відтінком масла та жовтка. Заготовка має гладку
глянцеву поверхню, еластичний м’якуш, що тягнеться та
автентичну вертикальну велику пористість.
✔ Дозування - 2-4% до загальної маси борошна.
✔ Дозволяє оптимізувати кількість масла і яйця на 10-20%,
замінюючи їх половинною кількістю води.
✔ Дозволяє повністю відмовитися від молока в рецептурі
(замінюється на 100% водою), при цьому виріб матиме
притаманний молочний аромат.
✔ Коригує якість борошна.
✔ Не потрібно використовувати поліпшувачі.
✔ Прискорений процес бродіння (від 30 до 50 хвилин).
✔ Готові вироби протягом перших двох тижнів черствійють
повільно.
✔ Дозволяє створювати весь спектр здоби,
в тому числі, листкове дріжджове тісто.
Завантажуй
рецепти
для агента
«СУПЕРБАН»
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АГЕНТ «СОФТБЕЙК»
«Софтбейк» є представником нового покоління продуктів,
створених у лабораторії Bakelab. Його використання дозволяє
отримати неочікуваний результат, який зустрічається доволі
рідко - відчутне покращення споживчих та якісних
характеристик при одночасному зниженні собівартості
випеченого напівфабрикату. Застосування «Софтбейк»
дозволить покращити характеристики продукції,
що випускається, а також створити нові лінії готових виробів:
мафінів, кексів та печива.
✔ Дозування - 1-2% до загальної маси тіста.
✔ Збільшення об’єму виробу.
✔ Утримує більшу кількість вологи.
✔ Збереження м’якості виробу на тривалий час.
✔ Створення розвиненої рівномірної пористості.
✔ Стабілізує існуючий каркас виробу, а також допомагає
створити характерний розрив - «вулкан» зверху.
✔ Покращення кольору виробу.
✔ Оптимізація/зниження собівартосі.
Відскануй
та завантажуй
збірку
рецептів
для
агента «СОФТБЕЙК»

ОСНОВА ДЛЯ КРЕМУ «ШЕФДЕКОР»

«ШефДекор» - це універсальна база для створення кремів.
Використання даного продукту дозволить створити
по-справжньому унікальний крем з будь-якої харчової сировини. Створіть свій смак крему на основі обраних продуктів та
їх комбінацій, використовуйте його як для начинки, так і для
зовнішнього оздоблення. Крем на базі «ШефДекор» має щільну структуру, завдяки чому, дозволяє створювати декори, які
стійкі до деформацій та при заморожуванні.
✔ Дозування: з 1 кг основи можна приготувати приблизно
5 кг готового крему.
✔ Створення крему з будь-якого виду харчової сировини,
включаючи алкоголь і продукти з високою кислотністю.
✔ Простий та короткотривалий процес приготування.
✔ Чистий смак без стороннього післясмаку.
✔ Зберігає межі та об’єм при відсаджуванні.
✔ Не містить ГМО, транс-жирів, пальмового жиру.
✔ Готовий крем стійкий до заморожування та дефростації.
✔ Підходить для створення декорів та начинок.
✔ Створення топінгів для коктейлів та холодної кави.
Відскануй
та ПОДИВИСЬ
ЯК створюються креми
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РЕЦЕПТ ВІВСЯНОГО ФІТНЕС-ТОРТУ

Нам знадобиться
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Масло (Маргарин) 80-82%............................31г
Цукор-пісок......................................................72г
Яйце куряче.....................................................24г
Борошно пшеничне........................................55г
Агент «Софтбейк»...........................................4г
Вівсяні пластівці...........................................58г
Сіль...................................................................0,5г
Кориця мелена..................................................1г
Шматочки яблук...........................................68г
Волоський горіх..............................................22г
Родзинки..........................................................38г
Mamma Mia....................................................200г
Вода................................................................100г
Ягоди...............................................................100г
Деліпаста Полуниця.....................................10г
Ряжанка 4% (t≤+5°С)..................................500г
«Шеф Декор».................................................150г
Цукор..............................................................200г
Желатин.........................................7г+35г води
Вівсяна основа..............................................280г
Ягідне желе Ø=14 см..................................290г
Крем із ряжанки...........................................400г
Спрей велюр Червоний або Фіолетовий...25г
Ягоди для декору............................................90г
Напаж Нейтральний...................10г+3г води
Діаманти від Modecor для декору..............90г

Технологія приготування вівсяної основи
Перемішати всі інгредієнти в міксері лопаткою. Рівномірно розподілити у формі.
Випікати при t= +180°С, 10-12 хвилин.

Технологія приготування ягідного желе
Змішати всі інгредієнти блендером. Довести до кипіння. Вилити у форму (товщина шару - 8-10мм).
Заморозити.

Технологія приготування крему
Всі інгредієнти внести до ємності міксера. Збивати протягом 5 хвилин насадкою «вінчик» на високій
швидкості. Ввести розтоплений желатин, коротко збити масу.

Технологія приготування готового виробу
Викласти заздалегідь випечену вівсяну базу. Відсадити частину крему. Викласти ягідне желе.
Покрити верх кремом та заморозити. Дістати заморожений виріб із форми, дати відійти від холоду
(7-10 хвилин) і покрити среєм-велюр. Декорувати ягодами в напажі (заздалегідь підігрітого з водою
до +80..+90°С), і діамантами від Модекор.
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KOSHER

HALAL

Barbara Luijckx - ваш партнер у світі шоколадного декору. Фантазія
польських майстрів помножена на якість справжнього бельгійського шоколаду дарує широкий вибір шоколадного декору, який
вирізняється унікальним дизайном та оригінальністю. У виробництві використовуються лише натуральні барвники, а продукти
сертифіковані відповідно до стандартів кошерності та халяль.
ХРУСТКІ КУЛЬКИ В ШОКОЛАДІ

З білим шоколадом

З молочним шоколадом

З чорним шоколадом

Ø=4 мм, упаковка 0,5 кг

Ø=4 мм, упаковка 0,5 кг

Ø=4 мм, упаковка 0,5 кг

09730

09731

09732

ФОРМИ ДЛЯ ТРЮФЕЛЯ

Білий шоколад

Молочний шоколад

Чорний шоколад

Ø=25 мм, упаковка 1,563 кг (504 шт)

Ø=25 мм, упаковка 1,563 кг (504 шт)

Ø=25 мм, упаковка 1,563 кг (504 шт)

1032

1031

1030

ШОКОЛАДНІ М’ЯЧИКИ

НОВИНКА!
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НОВИНКА!

Лайм

Лічі

Чорно-білі

Ø=27 мм, 49 шт/уп

Ø=27 мм, 49 шт/уп

Ø=27 мм, 49 шт/уп

331045

331044

331042

ШОКОЛАДНІ РОЛИ

НОВИНКА!

Пальма

Пенне

Паскаль

85 мм, упаковка 1,2 кг

35 мм, упаковка 1,2 кг

85 мм, упаковка 1,2 кг

339444

334579

339443

ШОКОЛАДНІ ПЕЛЮСТКИ

Чорний шоколад

Білий шоколад

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

3325303

3325323

Подвійні,
з чорного та білого
шоколаду

Карамель
упаковка 2,5 кг
3325293

упаковка 2,5 кг
3325343

i

Апельсин

Лайм

Лимон

Полуниця

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

3325533

3325643

3325543

3325353

Вага 10 пелюсток - 1 грам.
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ШОКОЛАДНИЙ ДЕКОР

C

C

НОВИНКА!

Смайл

Морквинка

Набір «Кумедні зайці»

Ø=30 мм, 378 шт/уп

45 мм, 336 шт/уп

35 мм, 210 шт/уп

33911

33716

33923

НОВИНКА!

Шоколадні трикутники
в смужку

Шоколадні трикутники
в горошок

18х14 мм, 320 шт/уп

Серця маленькі

55х35 мм, 490 шт/уп

55х35 мм, 490 шт/уп

33967

1027

1028

НОВИНКА!

Мармурова локшина

Шоколадні завитки

Кавові зерна

30 мм, 2 кг/уп

331562, 1.2 кг/уп

18 мм, 1.1 кг/уп

335801

45077

НОВИНКА!

Шоколадна спіраль

НОВИНКА!

Шоколадний браслет

80х16 мм, 56 шт/уп

60х45 мм, 50 шт/уп

80167

60454 - білий шоколад
60457 - чорний шоколад
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ШОКОЛАД BARIMA
НОВИНКА!

Шоколад Barima - основа для досконалості.
Компанія-виробник, Barbara Luijckx, пропонує вашій увазі бельгійський шоколад високої якості, у виробництві
якого використовується ніжне й ароматне какао-масло,
що робить цей шоколад справді чудовим. Терпка, гірка,
ароматна какао-маса в шоколаді додає його смаку насиченості і балансу. Шоколад Barima задовольнить смак
навіть найвибагливіших гурманів та естетів.
Для замовлення доступні:
Білий шоколад 29%
Чорний шоколад 56%
Молочний шоколад 34%
Чорний шоколад 72%

СПРЕЇ ВЕЛЮР BARIMA
Спреї велюр у флаконах по 250 мл. Наявні кольори:

НОВИНКА!

AP0379NE - Білий
AP0379AZ - Блакитний
AP0379VE - Зелений
AP0379RS - Рожевий

AP0379AR - Помаранчевий
AP0379GIA - Жовтий
AP0379RO - Червоний
AP0379BR - Коричневий

ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ BARIMA
Хрусткі, солодкі бісквітні пластівці Royal.
В упаковках по 2 кг.
332451

М’ЯКІ ЦУКРОВІ КУЛЬКИ

НОВИНКА!

М’які цукрові кульки від Barbara Luijckx для декорування випічки, кондитерських виробів
та морозива. Їх дуже легко розкусити, довго смакувати та неможливо не спробувати.
Кульки відрізняються між собою не лише кольором, а й смаком.

Золоті

Білі

Ø≈4 мм, 1.2 кг/уп
09728

Бежеві

Ø≈4 мм, 1.2 кг/уп
09727

Рожеві

Ø≈4 мм, 1.2 кг/уп
09725

Ø≈4 мм, 1.2 кг/уп
09923

Пурпурні

Ø≈4 мм, 1.2 кг/уп
09721

Срібні

Ø≈4 мм, 1.2 кг/уп
09922

Блакитні

Ø≈4 мм, 1.2 кг/уп
09926
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Продукція власної торгової марки Dolce Bello виготовлена з
європейської сировини за найновішими технологіями та створена для
того, аби задовольнити вимоги наших клієнтів.

КАНДУРИНИ
Кандурин - це харчовий барвник на основі природних силікатів.
У харчовому виробництві використовується для фарбування виробів
(шоколад, марципан, горіхи, печиво, льодяники, морозиво, сиропи, напої) в золоті,
срібні та інші кольори.
Кандурин простий в застосуванні: наноситься безпосередньо на виріб
пензликом або розпилювачем (в цьому випадку розчиняється в спиртовому розчині), а також може бути попередньо нанесений на форму. Кандурин надає
алкогольним і безалкогольним прозорим напоям перловий блиск.

Золота іскра, 5 г

Золотий блиск, 5 г

Старе золото, 5 г

F100-042

F100-050

F100-040

Срібна іскра, 5 г

Срібний блиск, 5 г

F100-001

F100-010

Коричневий
бурштин, 5 г

Червоний
бурштин, 5 г

F100-070

F100-078

ПІГМЕНТИ ДЛЯ ШОКОЛАДУ
Пігменти для шоколаду Dolce Bello придатні для забарвлення лише білого
шоколаду, дозволяють легко і швидко досягнути потрібного відтінку виробу. Сухі
пігменти Dolce Bello цілком і повністю безпечні. Вони концентровані, тому для насиченого, яскравого кольору вистачить невеликої кількості пігментів. Також вони
добре розчиняються в жировій масі та мають тривалий термін придатності.

Жовтий, 20 г
WS-P-200
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Помаранчевий,
20 г

Яскраво-червоний,
20 г

WS-P-205

WS-P-210

Зелений, 20 г

Синій, 20 г

Білий, 20 г

WS-P-225

WS-P-220

WS-P-230

ГЕЛЕВІ БАРВНИКИ

СПРЕЇ-БАРВНИКИ

WS-LU-01 - Жовтий, 140 мл
WS-LU-03 - Помаранчевий, 140 мл
WS-LU-09 - Червоний, 140 мл
WS-LU-12 - Вишневий, 140 мл
WS-LU-18 - Фіолетовий, 140 мл
WS-LU-21 - Лазурно-блакитний, 140 мл
WS-LU-27 - Зелений, 140 мл
WS-LU-30 - Коричневий, 140 мл
WS-LU-34 - Чорний, 140 мл

S11 - Срібло, 50 мл
S02 - Перлина, 50 мл
S21 - Золото, 50 мл
S31 - Рожевий, 50 мл
S41 - Мідь, 50 мл

НАБОРИ ВАФЕЛЬНИХ КАРТИНОК

В наявності широка лінійка наборів з різними дизайнами.
Набір картинок Ø=20 см - 12 шт/уп.
Набір картинок Ø=14,5 см - 27 шт/уп.

ІНШІ ТОВАРИ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

Прозора бордюрна стрічка
h= 40 мм, 500 м

h= 50 мм, 500 м

h= 60 мм, 500 м

500403

5005019

5006020

Дутий рис зацукрований
Ø=1,5-4 мм, 8 кг/уп
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Компанія Ecopack - один з найбільших у світі виробників паперової
упаковки та форм для випічки. Усі вироби виготовляються з екологічного біорозкладного паперу. Завдяки тому, що форми просиліконені,
вони не потребують змащування. Можуть використовуватися при
температурах від -40°С до +220°С та слугувати, як стильна упаковка
для продажу.
ФОРМИ «ТЮЛЬПАН»

h=150 мм, Ø=50 мм

Коричневі

Коричневі
з золотим малюнком

Кольорові
в асортименті

715050B

h=150 мм, Ø=50

h=150 мм, Ø=50

h=160 мм, Ø=50 мм

715050BG

715050

716050B

ФОРМИ «ЛОТОС»

h=160 мм, Ø=50

Коричневі

Кольорові
в асортименті

916050B/1

h=160 мм, Ø=50
916050PCOL6

КАПСУЛИ ДЛЯ МАФІНІВ

35x20 мм

50x30 мм

70*22,5 мм

235204W/2

250305W

270225W

З бортиком стійкості
50x40 мм
805040
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ФОРМИ ДЛЯ ВИПІЧКИ
Форми для випічки від Ecopack волого-, термо- та жиростійкі.
Не потребують попередньої змазки маслом чи жиром.
Їх використовують при випіканні виробів у всіх типах печей.

158х55х52 мм, 675 шт/уп

80х40х40 мм, 600 шт/уп

8015550BG

808040ВG

8015550GG

808040GG

8015550GL

808040GL

8015550GV

808040GV

Коричневі гофровані круглі форми

Кольорові гофровані круглі форми в асортименті

PB15535 - 155x35 мм, 540 шт/уп

PB10030 - 100x30 мм, 450 шт/уп

PB18530 - 185x30 мм, 540 шт/уп

PB15535 - 155x35 мм, 540 шт/уп

Кругла форма Пай

Форма квадратна

Форма кругла золота

180x30 мм, 900 шт/уп

162,5x162,5х18 мм, 540 шт/уп

90х20 мм, 2250 шт/уп

8018030B

8016218B

809020G

ФОРМИ З КАКАОВЕЛИ
Дані форми виготовляються з
целюлози, що отримується із
какаовели - оболонок бобів
какао.
Папір має унікальну «природню» естетичність, яка отримується без використання
хімікатів та викликає асоціації
з какао, чи кавою. Форми з какаовели чудово підійдуть для
упаковки випічки преміум-сегменту, так само як для еко-кафе
та пекарень.
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Fabbri 1905 пропонує бази для створення морозива,
напажі та концентровані пасти високої якості з широким
асортиментом смаків.

БАЗОВІ СУМІШІ

Невепанн Бельпан 50 СF
2,5 кг

Напівфабрикат у вигляді порошку, який дозволяє створювати
основу для приготування джелато з вершковим (молочним)
смаком.
Рекомендоване дозування для отримання суміші-основи як
холодним шляхом, так і в пастеризаторі: змішати 50 г продукту з
250 г цукру і розчинити в 1 л молока або рослинного напою. При
холодному способі приготування дати суміші постояти 15-30
хвилин при кімнатній температурі.
Завдяки використанню суміші, ви отримаєте вершкове джелато
з відмінною структурою.

9234825-95T

Невепанн 100 CF
2,5 кг

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

Напівфабрикат у вигляді порошку, який дозволяє створювати
основу для приготування джелато. Містить у своєму складі
незбиране сухе молоко та сухе обезжирене молоко. З його допомогою ви отримаєте ніжне та об’ємне вершкове джелато, яке
прекрасно зберігає форму.
Рекомендоване дозування для отримання суміші-основи (як
холодним шляхом, так і в пастеризаторі): змішати 100 г продукту
з 210 г цукру і розчинити в 1 л молока (тваринного або рослинного походження).
БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

9236529-E87

Морбіфрутта
1 кг
9236021-95V

Напівфабрикат у вигляді порошку, використовується для
загущення та стабілізації фруктових сорбетів.
Рекомендоване дозування: змішати 50 г продукту з 1 кг суміші
для сорбету. В суміш-основу радимо додавати 2 г Фаббрісофф
для отримання більш пластичної та об’ємної консистенції.
Використовуючи Морбіфрутту разом з концентрованими деліпастами від Fabbri 1905 ви можете створювати натуральні
фруктові сорбети та джелато з ідеальною структурою, які не
міститимуть глютену та лактози.

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

Фаббрісофф - це секретний інгредієнт майстрів сорбетів, завдяки якому їх продукція набуває високої якості відмінної пластичної текстури. Це відмінний стабілізатор, який додає сорбетам та
джелато м’якості та повтряності. Фаббрісофф здатний покращити роботу всіх ваших інгредієнтів.
Рекомендоване дозування: додайте від 2 до 5 грамів на кожен
кілограм суміші для сорбету чи джелато.
Фаббрісофф
5 кг
9238035-K25
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БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

ДЕЛІПАСТИ
Деліпасти - це концентровані ароматичні пасти, які нададуть вашим виробам
приємний аромат, смак та природній колір. В основі деліпаст - м’якоть та сік з найкращих фруктів, якісні горіхи та натуральні інгредієнти. Їхня рідка консистенція
робить їх зручними в застосуванні як для виробників випічки та кондитерських
виробів, так і для майстрів джелато. А мале дозування (4%-10%) дозволяє вважати
їх доволі економним продуктом.

НАПАЖІ
Напаж - це прозоре желеподібне покриття, яке використовується для рівномірного
глазурування тістечок, тортів та заморожених десертів. В асортименті Fabbri 1905
є напажі з різними смаками, а також, напажі, які мають нейтральний смак та запах.

Нейтральний
4,5 кг

Лимон
4,5 кг

Фісташка
4,5 кг

Карамель
4,5 кг

9409001-86S

9409024-11Y

9409019-26N

9400005-86Q

Амарена
4,5 кг

Абрикос
4,5 кг

Полуниця
4,5 кг

Топ Желе
1,45 кг

9409005-86D

9409015-26L

9409021-26H

9400447-65H

ВИШНЯ АМАРЕНА В СИРОПІ
Ці соковиті та дуже ароматні вишні з провінції ЕміліяРоманья є одними з найпопулярніших у Європі. Місцева
вишня темно-червоного кольору з солодким та ледь
гіркуватим смаком зберігається в насиченому сиропі,
приготованому з соку цих же ягід. Вишня амарена чудово підійде для начинки та топінгів у випічці, десертах та
джелато.

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

KOSHER
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РЕЦЕПТ МИНДАЛЬНОГО СУФЛЕ

Нам знадобиться
Марципан від Laped.......................................500г
Деліпаста Фісташка......................................35г
Яйця курячі......................................................250г
Вершкове масло (маргарин 82%)...............125г
Борошно.............................................................30г
Вишня Амарена...................................за смаком
Цукрові зерна термостабільні від Laped..25 г

Технологія приготування
Зважити всі інгредієнти. У планетарному міксері змішати
марципан і деліпасту Фісташка, поступово додаючи яйця, розтоплене вершкове масло та борошно. За допомогою кондитерського мішка відсадити в формочки для суфле (мафінів). Всередину покласти
вишню Амарена, посипати термостабільними цукровими зернами
і поставити випікати при t = 190˚C.
РЕЦЕПТ ВЕГАНСЬКОГО ЗАХЕРУ

Нам знадобиться

ЗАВАНТАЖУЙ
ЗБІРНИК РЕЦЕПТІВ

Б
І
С
К
В
І
Т

А
Й
С
И
Н
Г

Борошно...........................................................205г
Какао-порошок.................................................50г
База Веган від Fabbri 1905.............................50г
Крохмаль картопляний...............................100г
Цукор................................................................160г
Рослинна олія.................................................175г
Вода...................................................................400г
Деліпаста Ваніль супер...............................160г
Чорний шоколад Barima 56%......................150г
Рослинні вершки............................................240г
Шоколадний айсинг......................................500г

Технологія приготування
Готуємо бісквіт.
У чаші для планетарного міксера змішуємо воду і Базу Веган.
Вимішуємо суміш кілька хвилин, поки вона не стане пінистою.
Додамємо олію. І знову перемішуємо. Додаємо цукор і Деліпасту
Ваніль Супер. Далі додаємо борошно, картопляний крохмаль і какаопорошок. Перемішуємо вручну всі інгредієнти разом знизу вверх.
Випікаємо в конвекторній печі без присутності вологи 20-25 хвилин
при t = 155˚C .
Готуємо айсинг.
Підігріємо рослинні вершки. Розтопимо в них шоколад. Подігріємо
шоколадний айсинг до 30°C. У розігрітий айсинг додаємо шоколад з
вершками та перемішуємо до однорідності. Охолоджений айсинг
наносимо на наш бісквіт. Зверху можна декорувати тим, що вам до
смаку (шоколад, фрукти, крем).
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Продукція компанії Laped розроблена для задоволення запитів фахівцівкондитерів, які потребують сировини найвищої якості для своїх виробів.
Унікальні продукти на основі цукрів від Laped практично не мають аналогів.

Представляємо інноваційну желейну глазур від Laped.
Лише універсальність Mamma Mia перевершує її унікальність!
Mamma Mia - це багатоцільовий напівфабрикат, призначений для використання
кондитерами. Вона має широкий спектр застосувань, включаючи: створення начинок,
глазурі, мусів та кремосо. Mamma Mia також може використовуватися для
капсуляції рідких мас, слугувати драглеутворювачем та, навіть переносити
ДИВИСЬ ЯК ПРАЦЮЄ
Mamma mia
зображення з вафельних картинок.
До того ж, Mamma Mia дуже проста у використанні - перевірте власноруч!

Mamma Mia
3 кг
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РЕЦЕПТ ТІСТЕЧКА МІНЬОН

Технологія приготування
1. Приготуйте начинку відповідно до рецепту, який ви обрали (завантажити збірник рецептів
можна нижче).
2. Залийте начинку в форми та покладіть у шокер при – 20°C.
3. Дістаньте начинку з форми та вмочіть у глазур Mamma Mia, яка повинна мати t=+60°C,
за допомогою деревяної шпажки.
ГЛАЗУР MAMMA MIA
Прозора глазур: 700 г Mamma Mia + 300 г води + барвник/
ароматизатор
Молочна глазур: 700 г Mamma Mia + 300 г молока + барвник/
ароматизатор
Інструкції: збийте отриману масу в блендері, підігрійте до
+60..+80 °C та глазуруйте за допомогою шпажки, вмочуючи
заморожену монопорцію в готову глазур Mamma Mia.
4. Помістіть глазуровану начинку на тарталетку і дозвольте їй
розморозитись, а при температурі +4°C
вона буде готова до подачі.

при температурі + 4°C
тістечко готове до подачі

ЗАВАНТАЖУЙ
ЗБІРНИК РЕЦЕПТІВ

помістіть на тарталетку
вмочіть заморожену
начинку в глазур

вийміть глазуровану
начинку з глазурі
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СИРОПИ ТА ПРОДУКТИ З ЦУКРУ

Глюкозний сироп
5 кг
7065105

Інвертний цукровий
сироп 81%
5 кг
7158005

Декстроза
10 кг
7020410

Ізомальт
3 кг
7020410

Рідка глазур
для блиску
Голді
5 кг

Глюкозний сироп від Laped в міру солодкий, кришталево-прозорий, безбарвний, без запаху, середньої в’язкості, відмінно
зв’язує воду, знижує градус замерзання, виступає
антикристалізатором та робить продукт менш солодким,
ніж сахароза. Сироп ідеальний для приготування
дзеркальної глазурі. Також такий глюкозний сироп підходить
для приготування ганаша, мармеладу, карамелі, льодяників,
гелів та кондитерських покриттів.
Може використовуватись у випічці для додання рум’яного
кольору і особливої хрумкості готовому виробу. Декстрозний
еквівалент 43%.

Гігроскопічний цукор з характеристиками подібними меду.
Інвертний цукровий сироп Laped має вміст сухих речовин 81%
(40,5% - глюкоза, 40,5% - фруктоза) з інверсією (кислотним
гідролізом) вище 99%.
Його здатність утримувати вологу збільшить термін придатності продуктів і збереже м’якість протягом більш тривалого
часу.
Разом з тим, використання інвертного цукрового сиропу
Laped в рецептах дозволяє отримати однорідну випічку з
рівномірним розподілом цукру та без плям.

Білий кристалічний порошок з чистим солодким смаком, який
добре розчинняється у воді. Використовується при виготовленні морозива, заморожених десертів, кондитерських і хлібобулочних виробів (торти, бісквіти, цукерки, печиво, праліне,
вафлі, хліб та інше).
- ідеально підходить для зниження солодкості;
- перешкоджає кристалізації в кремах;
- знижує показник активності води;
- володіє гігроскопічністю;
- знижує температуру замерзання.
Ізомальт - це цукор, який отримують зі 100% рослинної сировини без консервантів, барвників, підсилювачів смаку в результаті переробки сахарози, що міститься в цукровому буряку та
в цукровій тростині. Він в 2 рази менш солодкий, ніж сахароза,
не сприяє розвитку карієсу, не викликає швидкого збільшення
вмісту глюкози в крові (як при прийомі цукру), що дозволяє застосовувати його в продуктах для діабетиків. Внаслідок своєї
низької гігроскопічності ізомальт ідеально підходить для
виробництва карамельного декору.

Голді - це рідина для глазурування, яка надасть вашій випічці
золотистого блиску та хрусткої скоринки. Глазур представлена у вигляді сиропу з солодким присмаком. Голді можна наносити на вироби вручну, через пульверизатор та спеціальне
обладнання для індустріальних виробництв. Вона наноситься
на сформований виріб перед випіканням.
Переваги Голді:
- вироби блискучі та золотисті
- не пригорають
- може замінити змазку яйцем
- підходить як для солодких, так і для нейтральних виробів

7159645

ГОлді в дії
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ПОСИПКИ

Цукрова вологостійка
пудра Доломіті
5 кг

Вологостійка нетануча пудра з гідрогенізованими рослинними
жирами. Доломіті підходить для кондитерських виробів як з
тривалим, так і з коротким терміном зберігання.
Спеціальний процес покриття Доломіті рослинними жирами робить цей продукт вологостійким. Доломіті ідеально
підходить для обробки таких продуктів як млинці, пончики і
так далі.
Наносити потрібно на вироби, які повністю охололи.

7319120

Цукрові зерна ідеально підходять для декору випічки, в тому
числі: круасанів, кексів, здоби та панеттоне.
Вони залишаються крихкими під час
випікання, не плавляться і досить стабільні.
Їх можна наносити на виріб як до, так і після випічки.

Цукрові зерна термостійкі,
розмір medium
10 кг
GRAL

Посипка бурштинового кольору у вигляді гранул розміром
1-3 мм, зі смаком і ароматом мигдалевого печива. Солодка,
хрустка, без сторонніх запахів і присмаку. Використовується
для декорування поверхні тортів і десертів, а також у виробництві мюслі, морозива, кремів як один з інгредієнтів.
Бісквітна крихта
Гранули амарето
4 кг
9912104

ЦУКРОВІ ПОМАДКИ

Квік фондант
5 кг
7819255

Готова до вживання кремова помада для декору, глазурі та
масляного крему. Завдяки своїй структурі глазур залишається
стабільною і яскравою протягом тривалого часу навіть при
дуже низьких температурах (від -18°C до -20°C). Якщо вам
потрібна більш тонка, більш рідка консистенція - нагрійте
Квік фондант у мікрохвильовій печі, плиті або на водяній бані.
Помадка чудово підходить для покриття тістечок, тортів та
інших кондитерських виробів. Особливо виграшно виглядає
на еклерах та пончиках, не тріскається та не кришиться.
Для приготування масляного крему змішайте одну частину
Квік фонданту з двома частинами масла. Ви, також, зможете
надати крему бажаного смаку, додавши рідкі ароматизатори
або смако-ароматичні пасти.
Ідеальний продукт для глазуруванняя випічки, тортів, булочок
та інших хлібобулочних виробів.
Ви можете нагріти його в мікрохвильовій печі, кухонній плиті,
або на водяній бані, щоб зменшити густину.
Використовуйте розчинні барвники, щоб забарвити його і розчинити тим обсягом води, який необхідний для досягнення
більш рідкої консистенції.

Біла помадка FX
15 кг
7820315
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ЦУКРОВІ ПАСТИ

Для покриття біла
1 кг
7610305

Для моделювання біла
з какао-маслом
1 кг
7639200

Для моделювання квітів
Дейзі
0,5 кг
7638500

Цукрова паста, легко обробляється вручну або за допомоги тісторозкатувальної машини в тонкий еластичний
шар. Має приємний, натуральний смак та ідеально підходить для прикрашання та обтяжки тортів.
Завдяки якості інгредієнтів і технології Laped, ця цукрова
паста є еластичною та міцною, що дозволяє легко робити
прикраси без будь-якого ризику розтріскування або
розриву.
Готова до використання паста для моделювання фігур
і створення квітів та прикрас. Завдяки високому вмісту
какао-масла, паста для моделювання дозволяє швидко
створювати прикраси, які потім можна стабілізувати при
кімнатній температурі протягом дуже короткого часу, тим
самим значно скорочуючи час приготування та застигання
прикрас.
Для пом’якшення пасти, перед використанням, рекомендуємо нагріти її в мікрохвильовій печі протягом декількох
секунд.
Цукрова паста для моделювання квітів - це три продукти в одному, адже вона дозволяє: моделювати фігурки,
створювати реалістичні квіти та робити дивовижні їстівні
мережива.
Після моделювання паста відмінно зберігає свою форму,
навіть при високих температурах та вологості. Для створення мережива достатньо розігріти невелику порцію у
мікрохвильовій печі та за допомогою шпателя рівномірно
розподілити по силіконовому килимку. Створення мережив займає всього кілька хвилин. Паста легко зафарбовується харчовими порошкоподібними та гелевими
барвниками.

СИЛІКОНОВІ КИЛИМКИ
Килимки Laped виробляються з якісного стоматологічного силікону. Вони не ковзають по
поверхні, завдяки чому з ними легко та приємно працювати.

Мушля
390х80 мм

Отто
390х80 мм

Весна
390х80 мм

9043042

9043008

9043409

ПРАцюємо
з КИЛИМКАМИ

МАРЦИПАН

Марципан 60%
1 кг
7689265
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Високоякісна мигдалева паста отримана шляхом рафінування мигдалю вищого сорту з півдня Італії з додаванням
цукру та без ароматизаторів. Марципан містить у своєму
складі 60% мигдалю. Даний продукт дуже універсальний
та є ідеальним інструментом для створення багатьох кондитерських виробів, таких як: мигдальне печиво, пісочне
печиво, цукерки, франжипани, мигдальні креми, тощо.

Компанія Lesepidado - один з лідерів на ринку виробництва харчових
барвників, харчових принтерів та чорнил для них.

ЧОРНИЛА ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРИНТЕРІВ
В асортименті чорнила для принтерів кольорові та чорні.
Фасування - 100 г та 500 г.
Для принтерів фірми «Epson» слід використовувати чорнила Пьезо.
Для принтерів фірми «Canon» - чорнила Термо.

Виробник найсмачнішої коктельної
вишні.
КОКТЕЙЛЬНА ВИШНЯ
Вишня коктейльна з гілочкою «Дольче Міо» калібрована. Розміром 18-20 мм.
Середня вага вишеньки - 6,5 г.
У банках по 3 кг приблизно 250 вишень.
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Всесвітньо відома компанія Modecor вже давно асоціюється з високою якістю та
широким асортиментом продукції, зокрема декору та барвників.
Modecor - лідер ринку, і цим все сказано.
ХАРЧОВИЙ ПАПІР

i

i
Вафельний папір призначений для друку на ньому
різноманітних зображень.
Будь це веселі герої
мультфільмів, чи серйозне
брендування логотипом
вашої компанії. Цей папір
ідеально підходить для
виготовлення вафельних
квітів та прикрас. Не має
смаку та запаху.
13501
13503
13504
13505
10504
10503

i

Шокотрансферний папір
представляє собою харчову плівку з нанесеним на
неї какао-маслом. Призначений для переносу
кольорових зображень на
шоколад.

Цукровий папір - це
тонкий шар спеціальної
пасти, призначений для
друку на ньому кольорових зображень. Цей папір
має сніжно-білий колір та
гладку текстуру. Він приємно-солодкий на смак, а
зображення на
ньому - яскраві та
насичені, і не потребують
гелевого покриття.

Вафельний папір, товщина 0,55 мм, 100 шт/уп
Вафельний папір ультратонкий, товщина 0,3 мм, 100 шт/уп
Вафельний папір А3, товщина 0,55 мм, 50 шт/уп
Вафельний папір ультрагладкий, товщина 0,6 мм, 100 шт/уп
Шокотрансферний папір, 30 шт/уп
Цукровий папір, 50 шт/уп

КОНДИТЕРСЬКІ МІШКИ

28 см

Кондитерські мішки
53x28 см, 100 шт/уп

20 см

53 см

36 см

30301

Кондитерські мішки
36x20 см, 100 шт/уп
30303
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,8

см

Кондитерські мішки
з накінечниками для малювання,
50 шт/уп
30228
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ШОКОТРАНСФЕРИ
Перевідні листи для шоколаду та ізомальту формату А3.
Шокотрансфер - це харчова плівка з нанесеними на неї спеціальними харчовими
барвниками візерунками. З ними легко та зручно працювати. Для перенесення
малюнків використовується темперований шоколад або шоколадна глазур.
Шокотрансфери застосовують для декорування тортів, тістечок, цукерок, тощо.

Кольоровий горошок, 4 види, 12 шт/уп

Смужки, 4 види, 12 шт/уп

81595

81590

Золотисті квіти, 2 види, 12 шт/уп

Золоті візерунки, 4 види, 48 шт/уп

81567

81543

Феєрверк, 12 шт/уп

Зебра, 12 шт/уп

81462

81311

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
1. Розтоплений темперований шоколад (+28°C..+32°C) нанести на шокотрансфер.
2. Рівномірно розподілити по поверхні тонким шаром.
3. Дати шоколаду охолонути при кімнатній температурі протягом 15-20 хв.
4. Лист, що охолов, поставити до холодильника на 15-30 хвилин.
5. Відділити плівку від шоколаду - на ньому залишиться перенесений малюнок.
6. Декорувати виріб.
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СПРЕЇ БЛИСКУЧІ
Золото
250 мл
23181

Бронза
250 мл
23180

Срібло
250 мл
23178

СПРЕЇ-ПОРОШКИ
Золото
10 г
23260

Срібло
10 г
23261

Рожевий
10 г
23262

СПРЕЇ МЕТАЛІК
Зелений
250 мл
23249

Рожевий
250 мл
23251

Фіолетовий
250 мл
23250

СПРЕЇ ВЕЛЮР
Білий
250 мл

Червоний
250 мл

24780

24783

Жовтий
250 мл

Рожевий
250 мл

24785

24781

Зелений
250 мл

Чорний шоколад
250 мл

24784

Чорний
250 мл
23223
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24788

Молочний шоколад
250 мл
24787

ГЕЛЕВІ БАРВНИКИ

Гелеві барвники у тюбиках
по 20 г та 100 г.
Ну, дууууже широка
лінійка кольорів.

ДВОСТОРОННІ МАРКЕРИ

Рожевий
4 шт/уп

Блакитний
4 шт/уп

Червоний
4 шт/уп

Жовтий
4 шт/уп

23122 В

23122 С

23122 D

23122 E

Зелений
4 шт/уп

Коричневий
4 шт/уп

Помаранчевий
4 шт/уп

Чорний
4 шт/уп

23122 L

23122 N

23122 Q

23122 Z

23121

Набір різнокольорових двосторонніх харчових маркерів,
8 шт
Не обирай з-поміж кольорів!

ПРОДУКТИ З ЦУКРУ

Ізомальт
1,3 кг
24129

Універсальна цукрова
паста POP біла
5 кг

Порошок Світ лейс
200 г
24145

25467
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Компанія Monteverdi - визнаний в Європі лідер з виробництва
паперової продукції для кондитерів та пекарів з майже столітньою історією. Обираючи Monteverdi, ви отримуєте стильний
і економний продукт, здатний підкреслити оригінальність ваших кондитерських виробів.
ТАЦІ ТА ПІДКЛАДКИ

Підкладки золоті прямокутні
Товщина 3 мм
5993 - 40х60 см, h=3мм
5994 - 30х40 см, h=3мм

Підкладки круглі золоті/чорні
Товщина 3 мм
7985 - Ø=24 см
7986 - Ø=26 см
7987 - Ø=28 см
7988 - Ø=30 см

7989 - Ø=32 см
7990 - Ø=34 см
7991 - Ø=36 см
7993 - Ø=40 см

Таці круглі золоті
Товщина 3 мм

Підкладки круглі золоті
Товщина 1 мм
1121 - Ø=24 см,
1122 - Ø=26 см,
1123 - Ø=28 см,
1124 - Ø=30 см,

Підкладки прямокутні золоті

Підкладки круглі золоті

4101 - 9х5 см, h=1 мм

4103 - Ø=8 см, h=1 мм
4104 - Ø=10 см, h=1 мм

h=1 мм
h=1 мм
h=1 мм
h=1 мм

9034 - Ø=34 см, h=3 мм
9040 - Ø=40 см, h=3 мм
9044 - Ø=44 см, h=3 мм

Підкладки прямокутні фігурні
золоті/чорні
7386 - 30х40 мм, h=1 мм
7388 - 40х50 мм, h=1 мм

Компанія Nappi - світовий лідер з виробництва зацукрованих фруктів та ягід. Продукція компанії
відома своєю якістю і широким асортиментом, при цьому висока технологічність та інноваційність виробництва дозволила зробити продукти компанії доступними для всіх споживачів.

ЦУКАТИ ТА ГОРІХОВІ КРАНЧІ

✔ Апельсинові кубики
3x3 мм, 6x6 мм
✔Апельсинові кубики
в пудрі
3x3 мм, 6x6 мм, 9x9 мм
✔Лимонні кубики
в пудрі
3x3 мм, 6x6 мм
5 кг/уп
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✔ Апельсинові смужки
6x60 мм
✔ Апельсинові смужки
в пудрі
6x60 мм
5 кг/уп

Суміш Македонія
6x6 мм
5 кг/уп

Цукатна вишня ціла
5 кг/уп

Горіхові кранчі
✔ Фундук
✔ Мигдаль
✔ Арахіс
✔ Фісташка
✔ Волоський горіх
2,5 кг/уп

Екструдовані напівфабрикати від литовського виробника. Смачні та якісні.
Традиційно використовуються в кондитерській галузі, у виробництві
хлібобулочних виробів, м’ясних напівфабрикатів та в інших сферах.
ПОВІТРЯНИЙ РИС І КУКУРУДЗА

Рис повітряний, кульки
✔ 1-3 мм
✔ 2-4 мм
9 кг/уп

Рис повітряний, кульки
з какао
✔ 2-4 мм
9 кг/уп

Кукурудза повітряна,
пластівці
✔ 3-5 мм
9 кг/уп

Машини компанії Nemox вирізняються простотою у використанні
та зручністю. Вони ідеально підходять для приготування
джелато та сорбетів.
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДЖЕЛАТО
Детальний опис та характеристики машин можна завантажити
відсканувавши QR-код.

Gelato Chef 5L автоматична

Gelato Pro 2500 SP

Gelato NXT1 автоматична

Gelato Chef 2200

Gelato Talent
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02140, вул.Мишуги, 10
м.Київ
044 222 8021
www.bakery-ru.com.ua

