Gotowa mieszanka do przygotowania wytrawnych
naleśników. Idealna w połączeniu z warzywami oraz
innymi słonymi dodatkami.

1: 1,7 L wody
Opakowanie: 12 kg ( 6 x 2 kg)

,

W 2018 roku proponujemy państwu LODY ŚWIDERKI TWIST
w trzech smakach: śmietankowy, waniliowy, czekoladowy.
Niespotykany smak i unikalna kompozycja lodów na bazie
pełnego mleka przyciągnie uwagę nawet najbardziej
wymagającego konsumenta.
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LODY DE LUXE
Mieszanka na lody świderki 44 to kompozycja, dzięki
której możemy uzyskać oryginalne lody amerykańskie.
Odpowiednia gęstość, a także gładka i jednolita
konsystencja masy powodują uczucie
niepowtarzalnego smaku.

Aksamitna i delikatna
mieszanka na lody włoskie.
Stworzona z pasją z
wyłącznie naturalnych
składników.

Swój niepowtarzalny smak
zawdzięczają kompozycji
najlepszych składników i
prawdziwego mleka w proszku.
D zi ęk i m ożl i w o ś c i w y s ok i eg o
napowietrzania, znacznie wpływa
na koszt produkcji.

śmietankowo - waniliowe

ŚWIDERKI DE LUXE
Świderki de luxe to uniwersalna
m i e s z a n k a l o d ó w
amerykańskich.Kompozycja
naturalnych składników oraz
wieloletnie doświadczenie
pozwoliły stworzyć nam produkt
najwyższej jakości.

waniliowe

GOFRY FLORYDA

GOFRY BĄBELKOWE

Koncentrat gofrów
bąbelkowych to najwyższej
jakości mieszanka do wypieku
tzw. Egg Bubble wafe.

ŚWIDERKI TWIST
Świderki TWIST to mieszanka lodów
amerykańskich jakości PREMIUM.
Kompozycja lodów na bazie
pełnego mleka oraz naturalnych
składników zapewnia pełny i
niepowtarzalny smak. Produkt
zadowoli najbardziej wymagających klientów.

1: 1,7 L wody
Czysta etykieta

waniliowe

Koncentrat gofrów Floryda to najwyższej jakości produkt
do wypieku gofrów. Stosowany głównie w gastronomii,
kawiarniach i lodziarniach.
Charakteryzują się lekkością, są chrupiące i mają
wyborny, biszkoptowy smak. Są łatwe i uniwersalne w
przygotowaniu, a czas pieczenia to tylko 2,5 min.

Zwycięzca konkursu na
najlepszy produkt
Sweet Targi 2018

Receptura: 1 kg koncentratu rozpuścić w 1 litrze wody i
wymieszać. Następnie po 5 minutach dodać 150 ml oleju i
dokładnie wymieszać.

Charakteryzują się chrupką i
kruchą strukturą oraz miękkim,
puszystym środkiem. Ich
delikatny smak idealnie
komponuje się z gałką lodów,
bitą śmietaną lub klasycznie z
cukrem pudrem.
Są łatwe i szybkie w przygotowaniu. Ich czas
wypiekania to tylko 4 minuty.

Receptura: 1 kg koncentratu
rozpuścić w 1 litrze wody i
wymieszać. Następnie po 5
minutach dodać 150 ml oleju i
dokładnie wymieszać.

