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Що ми знаємо про свято Хеловін? За 2000
років свого існування це свято покрилося
тінню численних легенд та історій. Одна з
них - про ірландського купця Джека, скнару та
пияку. Одного разу він запросив самого диявола, що збирався забрати його до пекла, щоб в
останній раз випити елю і пригостити дідька
випивкою. Той погодився піти з ним до шинку,
але згодом стало зрозумілим, що Джек не має
чим розплатитися. Тоді Джек запропонував
дияволові перетворитися на монету.

Шоколадна посипка
пелюстки
Чорний шоколад

Шоколадна посипка
пелюстки
Апельсин

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

3325303

3325533

Шоколадні вироби
Хеловін-сет
35 мм, 210 шт/уп, 0.648 кг
33897

C

Шоколадні вироби
Гарбуз

Шоколадні вироби
Павук

35 мм, 210 шт/уп, 0.648 кг

30 мм, 189 шт/уп, 0.410 кг

33933

33934

C

C

Цукрові кульки
Графіт Софт

Шоколадні олівці помаранчеві

4 мм, упаковка 1.2 кг

33966

097881

11

135 мм, 228 шт/уп, 0.480 кг

C

Диявол повірив старому купцю і перетворився на монету. Але, як тільки він це
зробив, Джек поклав його до своєї кишені в
якій лежав срібний хрестик. Таким чином
Сатана опинився в пастці — біля розп’яття він не міг користуватись своєю силою.
Тоді Джек змусив диявола погодитись не
претендувати на душу коваля і подарувати йому ще рік життя. Той змушений був
погодитися.

Драже з молочного
шоколаду Серця помаранчеві

Драже з молочного
шоколаду Серця чорні

упаковка 1 кг

упаковка 1 кг

НОВИНКА

НОВИНКА

Харчовий барвник
водорозчинний
помаранчевий

Спрей велюр помаранчевий
400 мл
DV2
НОВИНКА

Харчовий барвник
водорозчинний
чорний

50 г

50 г

А02

А10

НОВИНКА

НОВИНКА

Килимок силіконовий
Гарбузи
форма - 72x61x28h, ≈60 мл
FR050

C

Спрей велюр чорний
400мл
DV14

НОВИНКА
НОВИНКА
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Через деякий час Джек зміг знову обдурити наївного диявола — він запропонував
йому зірвати для нього яблуко, бо йому
нібито востаннє захотілося їх скуштувати. Нечистий поліз на дерево, тим
часом хитрий коваль надряпав на корі
яблуні хрест. Таким чином диявол не міг
злізти з дерева і знову опинився в пастці,
а Джек зміг «виторгувати» собі ще 10
років життя.

Шоколадні м’ячики
Страшилки помаранчеві
28мм, 96 шт/уп, ≈6г/шт.
35233

C

Шоколадні вироби Злюки гарбузи
3,5х3 см, 72 шт/уп, ≈3г/шт.
35439

C

НОВИНКА

Шоколадні м’ячики Страшилки Хеловін
2,8 см, 96 шт/уп, ≈6г/шт.
35436

C

НОВИНКА

Шоколадний набір
День всіх святих
4 см, 72 шт/уп, ≈2,5г/шт.

33

35339

C

Коли ж прийшла його смертна година, його
— скнару та пияку, не захотіли приймати
до себе небеса, але й згідно з договором до
пекла він теж не міг потрапити. Таким чином Джек став неприкаяною душею і почав
блукати по землі. Наостанок диявол кинув
йому зі сміхом вуглик з пекла, який мав
освітлювати йому дорогу у вічній темряві.
Ліхтарем для цього вуглика став гарбуз.

Шоколадні вироби Хеловін-текст
5 см, 30 шт/уп, ≈8г/шт.
78055

C

НОВИНКА

D8,7*6,5h см

Стаканчик Хеловін-Хеппі
200 мл, 60 ш/уп
матеріал - PL
17137

C

D9x5,2h см

НОВИНКА

Спрей велюр у флаконах по 250 мл
Чорний
23223

Форми Тюльпани
чорні

Форми Тюльпани
помаранчеві

150/50 мм, 3200 шт/уп

150/50 мм, 3200 шт/уп

НОВИНКА
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Світильник Джека, це — символ і невід’ємний
атрибут Хеловіну, вирізана з гарбуза людська голова, в середині якої знаходиться свічка.
В сучасному значенні символізує неприкаяні душі, що блукають по землі. Спершу
страшні пики вирізались на ріпах і картоплі,
і тільки згодом на гарбузах.

Вафельні картинки (в асортименті)
D 20 см
D 14,5 см

C

5

НОВИНКА

ДЛЯ НОТАТОК

Умовні позначки:
C

Товар доступний за спецзамовленням

НОВИНКА
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