ОРИГИНАЛНИ
КУКИС

Характеристика:

1

Хрупкави бисквитки по оригинални американски продукти и рецепти.

1
ФЛОРЕНТИНИ

2

ФРЕНСКИ
МАКАРОН

3

Характеристика:

2

Филирани бадеми изпечени с карамел по немска технология.
(може да присъстват освен ядките, семена или фибри)
(може цялата или половината от флорентина да е потопена в белгийски
шоколад)

Характеристика:
Националния сладкиш на Франция.
Средиземноморски бадеми на прах с белтъци се пекът на фурна по френска
технология. Два френски макарон се залепват със специални кремове.
Френските макарон са кухи отвътре, хрупкави, със силен концентриран
естествен аромат на бадем.

3

ГРЪЦКИ
МАКАРОН

Характеристика:

Традиционен гръцки сладкиш. Бадемова паста от средиземноморски избелени бадеми
изпечени на фурна с белтъци и захар по гръцка технология.
Два гръцки макарон се залепват със специални кремове.

4

Гръцките макарон са плътни и леко меки отвътре, с хрупкава кора, много силен
концентриран естествен аромат на бадем.

4
ГРЪЦКИ
МАКАРОН
СКАРИДИ

Характеристика:

Гръцките макарон са плътни и леко меки отвътре и много силен концентриран
естествен аромат на бадем.

5

Тези сладки са външно изцяло покрити с филирани бадеми, които ги правят още по хрупкави и вкусни.

5
МАКАРОН
С КОКОС

6

Характеристика:
Традиционен гръцки сладкиш. Бадемова паста от средиземноморски избелени
бадеми изпечени на фурна с белтъци, кокосово брашно и захар по гръцка
технология.
Макарон с кокос са плътни и меки отвътре, с леко хрупкава кора, много силен
концентриран естествен аромат на бадеми и кокос.

6

САМПЛЕ
ПАТЕ СУКРИ
2010г.

7
ДРЕБНИ СЛАДКИ
ОДЕНС
2010г.

Вкусни хрупкави малки бисквитки, по френска рецепта.
Овкусени с делипейст ФАБРИ, бисквитките получават
невероятен аромат, вкус и цвят.
Френското масло БАУРАЛИЯ и сместта ПАТЕ СУКРИ играят
решаваща роля в рецептата.

Фирма «ОДЕНС» от Дания разработи неповторимата основа ОДЕНБЕЙК
за производство на много голяма гама от висококачествени дребни сладки
и бисквитки с бадемов вкус. Виж www.odense.com

8
ОБИКНОВЕНИ
АРОМАТНИ
БИСКВИТКИ
2010г.

9

7

8

Мекия маргарин ДРАГСБЕРК от Дания е магическия продукт който
осигурява лек вкус и приятен аромат на предложените рецепти.
Много голяма трайност.

9

АРОМАТНИ
БИСКВИТКИ
С КАНЕЛА
2010г.

Мекия маргарин ДРАГСБЕРК от Дания е магическия продукт който
осигурява лек вкус и приятен аромат на предложените рецепти.
Бисквитките с канела са хрупкави, с лек приятен аромат на канела
и голяма трайност.

10

10
ГРЪЦКИ
КУРАБИЙКИ
2010г.

11

СОФТ КУКИС ОВЕС
2012 г.

12

Традиционнен гръцки дребен сладкиш.
Благодарение на краве масло (БАУРАЛИЯ 82%), гръцките курабийки
са много вкусни, ароматни и хрупкави.
Целите изпечените бадеми в тестото осигуряват още по-голяма хрупкавост
и оригинален вкус.

11

Много ароматни, с изключителен вкус,
здравословни, овесени „софт КУКИС“.

12

СОФТ КУКИС
ВАНИЛИЯ
2012 г.

13
Много ароматни, с изключителен вкус,
здравословни, „софт КУКИС“ ванилия.

13

СОФТ КУКИС
ШОКОЛАД
2012 г.

Много ароматни, с изключителен вкус,
здравословни, „софт КУКИС“ шоколад.

14

Кайсиеви и бадемови смлени ядки (фарзипан)
с пшенично брашно и яйца, ДВОЙНО изпечени
по традиционна италианска технология,
с краве ароматно масло.
Възможност за различни вкусове и варианти.

15

14
КАНДУЦИНИ
2012г.

15

ТАРТАРУЦИНИ
2012г.

Много хрупкави бисквитени дребни сладки
основани на фардзипан
(смлени бадемови и кайсиеви ядки)

16

16

НАПОЛЕОНКИ
2012г.

17

Много хрупкави бисквитени дребни сладки
основани на фардзипан
(смлени бадемови и кайсиеви ядки)

17

