CHOCOLATES
شوكوال
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did you know...
It takes

5 years

for a cocoa tree to produce

its first seed pods

Real Milk Chocolate Buttons
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺷﻮﻛﻮﻻ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ

Real Dark Chocolate Buttons
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺷﻮﻛﻮﻻ ﺩﺍﻛﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ
307547000084

10 kg

Easy-melt buttons consisting of real dark chocolate
with 60% cocoa content. Ideal for enrobing, moulding,
panning and spinning.
تتكون من الشوكوال الداكن الحقيقي بنسبة
أزرار سهلة الذوبان
ّ
. الغسل والدوران،الصب
،مثالية للتلبيس
. من الكاكاو٪60
ّ
ّ

Compound Milk Buttons
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻣﺮﻛّﺏ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ
307547000122

10 kg

Easy-melt buttons consisting of real milk chocolate
with 35% cocoa content. Ideal for enrobing, moulding,
panning and spinning.
تتكون من الشوكوال الداكن الحقيقي بنسبة
أزرار سهلة الذوبان
ّ
. الغسل والدوران،الصب
،مثالية للتلبيس
. من الكاكاو٪35
ّ
ّ

Compound Dark Buttons
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻣﺮﻛّﺏ ﺩﺍﻛﻦ
10 kg

Premium range of compound easy-melt buttons (7%
cocoa) that offers sharp-melting, smooth and well-balanced flavours.
ّ
 كاكاو) التي٪7( المركبة سهلة الذوبان
مجموعة ممتازة من األزرار
. ناعمة ومتوازنة،حادة
ّ تقدم نكهات
ّ

307547000123

10 kg

Premium range of compound easy-melt buttons (17%
cocoa) that offers sharp-melting, smooth and well-balanced flavours.
ّ
 كاكاو) التي٪17( المركبة سهلة الذوبان
متميزة من األزرار
مجموعة
ّ
. ناعمة ومتوازنة،حادة
ّ تقدم نكهات
ّ

Compound Dark Chips
ﺭﻗﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛّﺏ ﺩﺍﻛﻦ

Real Dark Chocolate Chips
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺷﻮﻛﻮﻻ ﺩﺍﻛﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ
307547000124

307547000103

10 kg

Real dark chocolate chips with a content of 38 % cocoa. Can be used as inclusions or toppings for bakery
products such as cookies, muffins, biscuits, cakes etc.
 يمكن. كاكاو٪ 38 رقائق الشوكوال الداكن الحقيقي بنسبة
،استخدامه كملحقات أو أغطية لمنتجات المخابز مثل الكوكيز
. الكيك إلخ، البسكويت،المافنز

307547000086

10 kg

A premium range of dark compound chips with a content of
18 % cocoa. Can be used as inclusions or toppings for
bakery products such as cookies, muffins, biscuits, cakes etc.
ّ
٪ 38 المركب بنسبة
مجموعة ممتازة من رقائق الشوكوال الداكن
 يمكن استخدامه كملحقات أو أغطية لمنتجات المخابز مثل.كاكاو
. الكيك إلخ، البسكويت، المافنز،الكوكيز
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