


شکالت تخته ای تلخ
Dark Chocolate Bar

      لفاف                    2 کیلوگرم                 4 بسته    

کاربردها: تزئین یا روکش انواع کیک، شیرینی و دسر

شکالت سکه ای تلخ
Coin Shape Dark Chocolate

 نوع بسته بندی                    وزن                      تعداد در کارتن    
        سطل                3/5 کیلوگرم                   -

   کاربردها: تزئین یا روکش انواع کیک، شیرینی و دسر

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





وانیل

نسکافه

موز

توت فرنگی

شکالت تلخ

شکالت شیری

انواع روکش مایع قنادی
Frosting

       کارتــن               ۱۰ کیلوگــرم                   -
        ســطل               ۱۰  کیلوگرم                    -

کاربردها: روکش انواع کیک و شیرینی، خرما، نات بار، کلوچه و ویفر

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





کرم کاکائوفندقی

کرم کاکائو مغزی و الیه ای

Filling Cream

        سطل             5 و ۱۰ کیلوگرم                  -
        کارتن             5 و ۱۰ کیلوگرم                    -

کاربردها: مغزی کیک، مغزی انواع کروسان و پیراشکی، الیه رولت، 
تزئین یا   الیه کیک و شیرینی، مغزی شیرینی قایقی، مغزی کیک زانت نوتال

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن     





تلخ فندقی

مخصوص قناد

کرم کاکائو مغزی و الیه ای
Filling Cream

        سطل              5 و ۱۰ کیلوگرم                 -
        کارتن              5 و ۱۰ کیلوگرم                   -

کاربردها: مغزی کیک، مغزی انواع کروسان و پیراشکی، الیه رولت، 
تزئین یا   الیه کیک و شیرینی، مغزی شیرینی قایقی، مغزی کیک زانت نوتال

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





ترافل چیپسی
Chocolate Chips

چیپسی تکرنگ کاکائویی شیری

چیپسی تکرنگ کاکائویی تلخ           سطل                   4  کیلوگرم                    -
          کارتن               5 و ۱۰ کیلوگرم                   -

کاربردها: تزئین انواع کیک، شیرینی، بستنی، شیک و 
دسر، روکش کیک و شیرینی

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





ترافل چیپسی مقاوم به حرارت کاکائویی

Heat-Resistant Chocolate C hips

           کارتن               3 کیلوگرم                        -
           کارتن                    ۱2کیلوگرم                      -

 کاربردها: پخت انواع کیک، نان، کوکی، بیسکوییت

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    



chipsi 



چیپسی رنگی

Decoration Chips

          سطل                   4 کیلوگرم                       -
         کارتن               5 و ۱۰ کیلوگرم                 -

کاربردها: تزئین انواع کیک، شیرینی، بستنی،
 شیک و دسر،  روکش کیک و شیرینی

چیپسی تکرنگ سفید

چیپسی تکرنگ صورتی

 چیپسی تکرنگ طالبی

 چیپسی دورنگ سفید- کاکائویی تلخ

چیپسی دورنگ سفید - طالبی

چیپسی دورنگ سفید - توت فرنگی

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





 طالبی

 توت فرنگی 

 ترافل توپی مغز کریسپی

Crispy Center Dragee

         سطل                   3 کیلوگرم                      -
        کارتن             ۷،5،4 کیلوگرم                   -

کاربردها: تزئین انواع کیک، شیرینی، دسر و بستنی

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





کاکائویی   

ترافل توپی مغز کریسپی کاکائویی

Cocoa Crispy Center Dragee

         سطل                   3 کیلوگرم                        -
        کارتن              ۷،5،4 کیلوگرم                    -

کاربردها: تزئین انواع کیک، شیرینی، دسر و بستنی

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





ترافل رشته ای )ورمیشل( 
Vermicelli

شکالتی 

         سطل                  2 کیلوگرم                        - کاکائویی با روغن جانشــین

         سطل                  ۶ کیلوگرم                        -

کاربردها: تزئین انواع کیک، شیرینی، دسر و بستنی

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





ترافل رشته ای )ورمیشل( رنگی فانتزی

Colorful  Vermicelli

         سطل                  2  کیلوگرم                         -
  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    

کاربردها: تزئین انواع کیک، شیرینی، دسر و بستنی





شوکو اسمارت تزئینی
Choco Smart

 

   
کاربردها: تزئین انواع کیک، شیرینی، بستنی، شیک و دسر

     کارتن                 3، 5 ، ۱2 کیلوگرم                    -
  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    

                 ۱۱ میلیمتری 

                   8  میلیمتری

             5/5   میلیمتری

سایز: انواع 





پودر کرم کارامل

Crème Caramel 

         
کاربردها: تهیه دسر

              سطل                     2/8  کیلوگرم                             -
                 کارتن                       3  کیلوگرم                               -

همراه با سس کارامل  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    
در بسته بندی 4۰ ساشه 2۰ گرمی سس موجود است.

بدون سس      





پودر ژله
Jelly Powder

کاربردها: تهیه ژله های تزریقی، تهیه کیک الیه ای

سطل                       3 کیلوگرم                        - 
  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    





سیروپها
Syrups

           بطری                      5۰۰ گرم                     ۹ عدد
           بطری                      2 کیلوگرم                    4 عدد

   سطل یا کارتن          ۱۰ و 5۰ کیلوگرم                  ـ
کاربردها: تزئین انواع کیک، دسر و بستنی 

شکالتی  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن      
انبه

توت فرنگی
کارامل

شکالتی تلخ
شکالتی فندقی

شکالتی قهوه





دانه قهوه
Coffee Beans

   فله                      ۱ کیلوگرم                    ۶ عدد      
    کاربردها: تهیه انواع نوشیدنی های قهوه، 

  تزئین و ایجاد طعم قهوه

  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    

    

  نوع دانه                      نوع رست
۱۰۰ %  عربیکا پرو             

۱۰۰% عربیکا هندوراس      
عربیکا  8۰- ربوستا 2۰        
عربیکا  ۷۰- ربوستا  3۰      
عربیکا  ۶۰- ربوستا 4۰        
عربیکا 4۰- ربوستا ۶۰        
 عربیکا  2۰- ربوستا 8۰       

ربوستا ۱۰۰%  مدیوم  

مدیوم
مدیوم
مدیوم 
مدیوم 
مدیوم 
مدیوم 
مدیوم 
مدیوم





 دراژه مغزدار
مغز آجیل
مغز قهوه

مغز بیسکوییت

انواع طعم: 
پرتقال، آلبالو، انار

3 کیلوگرم
سطل

۱۰ کیلوگرم
کارتن

2 کیلوگرم
4 کیلوگرم سطل

تزئین انواع کیک، شیرینی، 
بستنی، شیک و دسر

تهیه انواع نوشیدنی

روکش بستنی

پودر نوشیدنی

انواع طعم: انواع روکش بستنی
میوه ای, گز, شکالتی

کاربردهااوزان و بسته بندیانواععنوان دسته محصول

 فیلینگ و کرم مغزی
میوه ای

انواع طعم: توت فرنگی،
شیری،موز،پرتقال

5۰ کیلوگرم
مغزی انواع کورن فلکسسطل

سایر محصوالت





34 x 34 

امکان چاپ لفاف با طرح اختصاصی مشتری

شکالت شیری 

تلخ ۶۰ ٪     فله                     ۱ کیلوگرم                      4  بسته    
  نوع بسته بندی                   وزن                  تعداد در کارتن    

   شــکالت تابلت 5 گرم
34 x 34 Chocolate  5 gr


