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HITELESÍTETT 
ELKÖTELEZETTSÉG
A Fabbri mindig is elkötelezett volt minden vásárlója iránt, 
ezt igazolja, hogy komoly hangsúlyt helyez a társadalmi 
felelősségvállalásra. 
Ebben az évben széles választékban mutatunk be VEGAN 
OK hitelesítéssel termékeket, hogy kielégítsük a világszerte 
növekvő számú vegán-tudatos fogyasztók igényeit és az ő 
érzékenységüket a felelős élelmiszerfogyasztás iránt.

Több mint 600 glutén-mentes és 400 laktóz-mentes 
termékünkkel teszünk eleget azon emberek igényeinek, akik 
nem fogyaszthatnak, vagy nem akarnak fogyasztani bizonyos 
összetevőket, anélkül, hogy lemondanának a finom ízekről és 
minőségről. 
Fontos megjegyeznünk, hogy a  Fabbri termékek nem 
tartalmaznak hidrogénezett növényi zsírokat és pálmaolajt.

Meggyőződésünk, hogy társadalmi felelősségvállalással 
közelebb hozhatjuk egymáshoz a különböző igényeket és 
kultúrákat. Termékeink között 400 Kosher tanúsított termék 
található, mely megfelel a hagyományos zsidó élelmiszer 
előkészítési folyamatoknak, emellett 250 termékünk 
rendelkezik a muszlim tanúsítási intézmény által jóváhagyott 
Halal tanúsítvánnyal.

Alapanyagainkat és beszállítóinkat nagyon gondosan választjuk 
ki, ezzel is garantálva az élelmiszerbiztonságot a gyártási 
folyamatok során, teljesítve a nemzetközi szabványokat, 
mint az UNI EN ISO 9001:2008 , IFS Nemzetközi Élelmiszer 
Szabvány és BRC (Brit Kereskedelmi Konzorcium).

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM
 
A Fabbri elkötelezett a környezeti erőforrások 
megőrzésének érdekében. A természet védelme és 
környezetünk megóvása képezik etikai kódexünk fő 
építőköveit, és azon törekvésünk alapja, hogy víz- és 
energiafelhasználásunk mérséklésével csökkentsük az 
ökológiai lábnyomunkat. Meggyőződésünk, hogy termékeink 
minősége szoros összefüggésben van környezetünk 
tiszteletével.
www.fabbriperlambiente.com
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1915

Olaszországban és világszerte a fagylalt iparág legjobb szakemberei által választott Fabbri 
fagylalt és cukrászati termékek a cég alapítójának, Gennaro Fabbri kreativitásának és tudásának 
köszönhetően lettek kiemelkedőek, valamint annak a kis lepárlóüzemnek, melyet testvérei 
segítségével nyitott a Ferrara-i tartományban 1905-ben.

Ettől kezdve, az ismertté válás útja a piacon igen rövid volt, és a Fabbri család hamar a kézműves 
fagylaltalapanyagok iparának vezető cégévé vált, megelőzve a piaci trendeket az egyre növekvő 
innovatív termékválasztékával.

1915-ben, Bologna határában született meg a híres Marena con Frutto, amely máris  a Fabbri 
cég jelképévé vált. Tulajdonképpen épp abban az évben, amikor Rachel Buriani, Gennaro Fabbri 
felesége kitalálta azt a receptet, mely az Amarena Fabbri évszázados sikerének alapjául szolgált. 
Ezt a sikert segítette az a szimbólum is, ami mindvégig elkísérte: a híres kék-fehér edény, mely 
Gennaro szívből jövő ajándéka volt felesége részére.

Visszatekintve 1915-re, az Amarena Fabbri és az edény továbbra is az íz és az eredetiség ikonjai, azt 
a tradicionális olasz kultúrát és kiváló minőséget képviselve, melyet a Fabbri cég is megtestesít. 

A legédesebb cég egy évszázAdon át

Évszázados olasz tradíció
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Az 1950-es évek elején járunk, amikor a Fabbri forradalmasította a 
fagylalt világát a Cremolati nevű termékcsaládjával. Ez volt az első 
olyan félkész termék, melyet csupán tej hozzáadásával könnyedén 
kiváló fagylalttá lehetett alakítani.

Azóta, a kivételes Olasz Fagylalt minősége bárki számára könnyen 
elérhetővé vált, minden, a minőséget érintő kompromisszum nélkül. Ez 
teremtett Olaszországban egy olyan minőségi nívót, amely később a 
céget világszerte is híressé tette.

Ugyancsak ez vezetett a mai Simplé Gold termékek megalkotásához, 
ami egy vadonatúj választék, kizárólag természetes aromákkal és 
összetevőkkel, az ellenállhatatlan krémes állagú olasz kézműves 
fagylaltok elkészítéséhez. A Fabbri Simplé Gold glutén- és pálmaolaj 
mentes és a következő, a fogyasztók által különösen kedvelt, örökzöld 
ízekben elérhető: vanília, csokoládé, karamell, Tiramisú és mogyorós 
csokoládé. A címke grafikai tervezése is tükrözi a Fabbri azon 
szándékát, hogy a legjobb alapanyagokat kínálja a szakembereknek, 
megtartva a legjobb olasz fagylalt hagyományait.
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Az olasz hagyományok kiválóságának 
szimbóluma, a ginzeng aromájával 
gazdagított kávé, egy teljesen egyedi 
fagylaltízhez: ez az új Caffe Ginseng Simplé, 
az igazán keleties aromájú kávé ízhatás.

Az új Extra Étcsoki Simplé ízintenzitása 
és a kakaó testes illataromája megtölti és 
gazdagítja az eladóteret. Még vonzóbbá 
tehető néhány ízletes csokoládédarabkával a 
tetején.
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Extra étcsoki és 
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Feketeribizli
Amikor a feketeribizli savanykás jegyei a 
fagylalt édes ízével keverednek, az eredmény 
a Feketeribizli paszta, mely tartalmazza 
a gyümölcs természetes antioxidáns 
tulajdonságait, valamint a friss bogyók 
kellemes utóízét. A még ellenállhatatlanabb 
hatás eléréséhez adjon fagylaltjához még 
néhány szem feketeribizlit.
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A citromos süti a Fabbri új variegátója, 
mely ötvözi a citromkrém finomságát a 
sütemények illataromájával. Ezzel válik 
valóra minden fagylaltkedvelő álma: a 
citromkrém lágy állaga és a sütemények 
ropogóssága, egy egységes ízben.

Citromos süti

ÚJDONSÁGOK
2017



A TERMÉSZET 
FINOM AJÁNDÉKA
A méz édessége, a méhpempő, a virágpor energiája és a 
quinoa mag tápláló tulajdonságai egy páratlan ízben. 
A mézes Polly Paszta, a Crockoloso Méz és a Quinoa 
Variegato egy rendkívül eredeti, természetesen édes recept. 
A Polly Simple’ készpasztaként is elérhető.

PÁLMAOLAJ 

MENTES
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IGAZI 
KRÉMES 

ÍZ

MILLEFOGLIE 
(KRÉMES) 

Finom, csábító és tökéletesen krémes: 
egyszerre kiváló mint fagylalt és desszert. 
Az új Krémes paszta már önmagában  
ellenállhatatlan, de más ízekkel kombinálva is 
tökéletes. Adjon hozzá csokoládé darát vagy 
Amarena Fabbrit, hogy még érdekesebbé 
tegye fagylaltját.

PÁLMAOLAJ 

MENTES
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NUTS FOR

A Nutty elérhető 
az alábbi ízekben:

· Mogyorós-kakaós

· Fehércsokoládés

· Fekete

· Pisztácia

· Mogyorós-kakaó  
  gabonával

· Fehér csokoládé  
  gabonával

A Nutty termékcsalád a mai fagylalt-trend 
nélkülözhetetlen összetevője. 
Egy egyedülálló termék számtalan felhasználáshoz. 
Használja bevonónak a tölcsér belső felén, 
variegátóként számtalan fagylalt-ízhez, vagy 
tölteléknek desszertek, torták, palacsinták 
ízesítéséhez.
A Nuttyval minden íz tökéletes!

PÁLMAOLAJ 

MENTES

ÚJDONSÁGOK
2016
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A közkedvelt klasszikus ízek az egyre növekvő számú 
vegán fogyasztók igényeinek hivatottak megfelelni, 

VEGAN OK tanúsítvánnyal. 
A klasszikus fagylaltok szerelmeseinek: csokoládé, 

mogyoró, pisztácia, vanília, kávé.
A gyümölcs szerelmeseinek az ízletes vad eper és az 

eredeti citrom citrusos íze. 
A VEGAN OK tanúsítvánnyal rendelkező termékkínálatban, 

mindenki  találhat magának megfelelőt.

A VEGAN OK tanúsítvánnyal rendelkező Amarena 
Fabbri termékcsalád egyedi ízvilágot kölcsönöz minden 

fagylaltalapanyagnak és variegátónak.

Ez és még sok más egy folyamatosan bővülő kínálathoz.

Kívül klasszikus, 
belül vegán

LAKTÓZ 
ÉRZÉKENYEK IS 

FOGYASZTHATJÁK
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A Panettone pasztával és a mazsolás, kandírozott gyümölcsökben gazdag 
Panettone variegatoval készült fagylalttal a tradicionális milánói sütemény 
különleges ízvilágát és az ünnep varázsát kínálhatjuk egész 
szezonban.

A Panettone paszta és a Panettone Variegato nem 
tartalmaz hidrogénezett növényi zsírokat.

G. Cova & C. 
Panettone

PAnettone (kuglóf)

A Fabbri minden nap újabb és újabb termékeket fejleszt 
a cukrászat részére egy egyszerű filozófiát követve: 
azért, hogy megismerjük ezt a művészetet, folyamatosan 
támogatjuk a szakmát a legjobb cukrászok kreativitásának és tudásának 
felhasználásával fejlesztett különleges alapanyagok széles választékával, a tradíciók tiszteletben 
tartásával. Alapanyagaink széleskörűen felhasználhatók krémekhez, klasszikus és modern 
tortákhoz, sütőipari termékekhez, valamint desszertekhez, semifreddokhoz, parfait-hoz. A 
lehetőségeknek csak a fantázia szab határt.

Fabbri cukrászat

ÚJDONSÁGOK
2015
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breAd (kenyér)

A világ minden országának megvan a saját kenyere a saját történetével. 
A Fabbri kenyér pasztával készített kézműves fagylalttal a friss, házi 
kenyér ízét kínálhatjuk vendégeinknek. A Fabbri kenyér paszta nem 
tartalmaz hidrogénezett növényi zsírokat.

Lekváros kenyér, csokoládés kenyér, 
diós kenyér... csak néhány ötlet a számtalan 
kombináció közül. A Fabbri Variegatok 
széles választékából, a gyümölcsös, 
klasszikus ízek felhasználásával 
Ön is megalkothatja saját kenyér 
fagylaltját.

WAfer (náPolyi)
Egy roppanós ötlet a fagylaltpultban

Egy réteg roppanós ostya és egy réteg ellenállhatatlan mogyorókrém egy 
szóban: Nápolyi! Az új Wafer (Nápolyi) paszta és roppanós darabokkal 
dúsított, lágy mogyorókrémes Wafer (Nápolyi) variegato kombinációja 
már az első kóstolás alkalmával meghódítja, mivel tökéletesen visszaadja 
a klasszikus nápolyi ízét fagylalt formájában.

A Wafer Paszta és Wafer Variegato 
nem tartalmaz hidrogénezett 
növényi zsírokat.       

ÚJDONSÁGOK
2015
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Vattacukor 
Gyerekek és felnőttek kedvelt édessége a Vattacukor 
mostantól kapható fagylaltként is, mely kitűnően idézi fel a 
gyerekkor jellegzetes ízét.

Fabbri Vattacukor (kék és pink) nem tartalmaz hidrogénezett 
növényi zsírokat 

Mézeskalács 
A kedves mesefigura megérkezett…

A Fabbri Mézeskalács paszta és a krémes-roppanós, 
csokoládés Mézeskalács Variegato különleges, mesés 
ízvilágot ígér.

A Fabbri Mézeskalács Paszta és Variegato nem tartalmaz 
hidrogénezett növényi zsírokat

Rágógumi
A karakteres pink és kék szín azonnal vonzza a tekintetet és a 
klasszikus rágógumi íz sem okoz csalódást!

A Fabbri Rágógumi Paszta (Pink és kék) nem tartalmaz 
hidrogénezett növényi zsírokat 

A legfontosAbb PArtnereinknek
A mesék világa és a vakáció öröme az Ön fagylaltozójában

ÚJDONSÁGOK
2015
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A cukrászat művészete, mely minden 
ízlésnek megfelel. És még vegán is.

===

A Fabbri cukrásztermékeinek 
választéka egyre szélesebb, ezenkívül 

olyan eljárások illetve összetevők 
jellemzik, melyek a sütemény készítés 
művészetét ünnepiessé teszik, azzal, 

hogy kihangsúlyozzák az ízeket, legyen 
szó hagyományos vagy innovatív 
receptekről, még Vegán variációk 

esetén is.

Az Amarena Fabbri 2016-ban megkapta 
a VEGAN OK tanúsítványt, ezáltal 
bármilyen recepthez tökéletesen 

alkalmazható.
Fedezd fel, mennyire egyszerű új színt 

vinni a kreációid édes ízébe! 

Fabbri cukrásztermékek: 
széles választék, mely egyre 

ízletesebb lesz
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VEGAlisztikus
A Fabbrival, az ízletes kreációk 
lehetősége határtalan:  az apró 
süteményektől kezdve a töltött pitékig, a 
Fabbri kínálatában mindenki számára van 
megfelelő termék. Az innovatív „Vegán 
alap palacsintákhoz és omlós tésztákhoz” 
tökéletes különböző apró süteményekhez 
és összetettebb cukrász receptekhez, 
alkalmas bármilyen íz kialakítására.
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Egyenletességüknek és tökéletes vághatóságuknak 
köszönhetően, semmi sem szállhat versenybe a 
Fabbri glazúrjaival és tükörzseléivel, a briliáns 
cukrász és fagyasztott desszertek bevonásában. Ezt a 
termékcsaládot telt ízvilág jellemzi, továbbá az, hogy 
mind pozitív, mind negatív hőmérsékleten (-20°C - +4°C) 
áttetsző marad.

Válassz az ízek széles kínálatából: az időtlen Amarena 
Fabbri, csokoládé, eper, karamella, pisztácia és az 
univerzális semleges verziókból, ezzel kölcsönözve 
receptednek extra minőséget.

Glazúrok és tükörzselék (nappage), 
még több íz és ötlet kreációihoz
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AlAPok

Meleg eljáráshoz

NEVEMAX, az igazi „ magas” fagylalthoz

• NEVEPANN 50 C
• NEUTRO 10 C

hideg eljáráshoz

• NEVEPANN 50 F

hideg és Meleg eljárással  
egyaránt elkészíthető alapok

• NEVEPANN 100 CF
• NEVEPANN 100 SPCF
• NEVEPANN 50 CF
• BELPANNA 50 CF
• BELPANNA 100 CF

FÉLKÉSZ ALAPANYAGOK, ÍZESÍTŐK

A Fabbri kínálatában számos magas minőségű, azonnali használatra kész, tökéletesen 
oldódó por alapú félkész termék szerepel, melyekkel kiváló gyümölcsös, joghurtos 
valamint különleges alapú fagylaltok és cukrászati specialitások készíthetők.

ALAPPOROK GYÜMÖLCSFAGYLALTOKHOZ

A Fabbri gyümölcsfagylaltokhoz ajánlott alapkeverékeivel friss, könnyű, kiváló állagú 
fagylaltok készíthetők.

• NEVEFRUTTA 50
• NEUTRALFI VE FRUIT
• MORBIFRUTTA

Félkész porok

Liofilizált gyümölcsöt tartalmazó készítmények, 
könnyű, friss gyümölcsfagylaltokhoz.

• CITROM (Limone L) - 1 kg
• NARANCS (Arancio L) - 1 kg

joghurtos Fagylaltok és kréMek ízesítéséhez

• YOG 30 (lágy joghurt íz) - 1 kg
• FABBRIYOG (intenzív joghurt íz) - 1 kg

gran CioCColato

Krémes csokoládéfagylalt készítéséhez. 
Kiszerelés: 2,5 kg

new york CheeseCake 
Cheesecake (sajttorta) fagylaltok és desszertek 
készítéséhez.  
Kiszerelés: 1 kg

kalóriaszegény készporok

Ízletes, alacsony kalóriatartalmú fagylaltok 
készítéséhez.

• DIALIGHT CIOCCOLATO - 750 g
• DIALIGHT VANIGLIA - 750 g

MasCarpone alapú ízesítők

Mascarpone ízű fagylaltok, desszertek 
készítéséhez ajánlott liofilizált ízesítőporok.

• PAMATIS - 1 kg
• MASCARPONE 40 - 1 kg

élCsíkozók lágyFagylalthoz

• RAINBOW BLUE (Vanília) - 1,5 kg
• RAINBOW CIOCCOLATO (Csokoládé) - 1,5 kg
• RAINBOW FRAGOLA (Eper) - 1,5 kg

Felhasználási és adagolási javaslat tejes alapokhoz 
Az adagolás termékenként eltérő, mindig a címkén található gyártói 
javaslat az irányadó. Adagolás: gr/alap egy liter vízhez. 

ALAPPOROK TEJES FAGYLALTOKHOZ

Selymes fagylaltokhoz kifejlesztett alapkeverékeink használata garantálja a kiváló, 
krémes állagú fagylaltot, mely struktúráját a tégelyben, a tárolás során is hosszú ideig 
megőrzi. Hideg, meleg eljárással elkészíthető, valamint univerzális alapkeverékeink 
széles választékával minden elképzeléshez kínálunk megoldást.

FAGYLALT
18



PAszták

KLASSZIKUS ÉS KÜLÖNLEGES PASZTÁK

GYÜMÖLCSPASZTÁK

A válogatott alapanyagok és a legmodernebb gyártástechnológia garantálják a 
Fabbri klasszikus paszták minőségét és egyedi ízét. 
A széles választékban elérhető Fabbri klasszikus paszták fagylaltok és cukrászati 
készítmények, desszertek ízesítésére egyaránt alkalmasak.

A Fabbri gyümölcspaszták a friss gyümölcsök természetes ízével kiválóan 
alkalmasak gyümölcsfagylaltok, desszertek és egyéb cukrászati termékek 
készítéséhez. A válogatott alapanyagok, a modern gyártástechnológia együttesen 
jelentenek garanciát a kiváló minőségre.

• MANDULA - 1,35kg
• AMARETTO - 1,3 kg
• AZZURROKREM - 1,35kg
• BABA - 4,7 kg
• CSOKIS KEKSZ - 1,5 kg
• BREAD (Kenyér) - 1 kg (Újdonság 2015)
• BREAD (Kenyér) - 3,6 kg (Újdonság 2015)
• CAPPUCCINO - 1,4 kg
• KARAMELL - 1,5 kg
• CSOKOLÁDÉ - 4,1 kg
• KÁVÉ - 1,45 kg
• LINZER - 1,5 kg
• GIANDUIA - 4,3 kg
• MÉZESKALÁCS - 1,5 kg
• KÓKUSZ-MANDULA - 3,8 kg
• MALAGA - 1,5 kg
• MENTA - 1,5 kg
• FÖLDIMOGYORÓ - 3,8 kg
• PISZTÁCIA - 1,5 kg

• TIRAMISU - 1,25kg
• VANÍLIA - 1,5 kg
• VANÍLIA SUPER - 1,5 kg
• VANÍLIA FRANCIA - 1,5 kg
• DIÓ - 4 kg
• FEHÉR CSOKOLÁDÉ - 4,1 kg
• ANGOL PUNCS - 1,45 kg
• TOJÁSLIKŐR - 1,25 kg
• VANÍLIA BOURBON - 1,5 kg
• PISZTÁCIA 100% - 3,6 kg
• PANETTONE (Olasz kuglóf) - 1,5 kg (Újdonság 2015)
• PISZTÁCIA KRÉMES - 4,1 kg
• COTTON CANDY (Vattacukor) - 4,5 kg (Újdonság 2015)
• WAFER (Nápolyi) - 3,2 kg (Újdonság 2015)
• BUBBLE GUM (Rágógumi) - 4,5 kg (Újdonság 2015)
• HONEY POLLY (Mézes) - 1,4 kg (Újdonság 2016)
• MILLE FOGLIE (Krémes) - 1,4 kg (Újdonság 2016)

• AMARENA - 1,5 kg
• SÁRGABARACK - 1,5 kg
• BANÁN - 1,5 kg
• SZEDER - 1,5 kg
• ÁFONYA - 1,5 kg
• KÓKUSZ - 1,35 kg
• ZÖLDALMA - 1,5 kg
• KIWI - 1,5 kg
• MANDARIN - 1 kg
• MANGÓ - 1,5 kg

• SÁRGADINNYE - 1,5 kg
• NARANCS - 1,5 kg
• MARACUJA - 1,5 kg 
• ŐSZIBARACK - 1,5 kg
• ANANÁSZ - 1,5 kg
• MÁLNA - 1,5 kg
• EPER - 1,5 kg
• ERDEI GYÜMÖLCS - 1,5 kg
• FEKETERIBIZLI - 1,5 kg (Újdonság 2017)

Az adagolás termékenként eltérő, mindig a címkén található gyártói javaslat az irányadó.

made in
Italy

100%
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vAriegAto

VARIEGATO

CroCkoloso variegato-Család:

SIMPLÉ KÉSZTERMÉKEK

A Fabbri széles választékban kínál kiváló minőségű, klasszikus és gyümölcsös 
variegatokat. Fagylaltok rétegezéséhez és desszertek, cukrászati készítmények 
díszítéséhez, ízesítéséhez.

Klasszikus, krémes variegatok roppanós gabonával, kekszdarabokkal.

A Simplé termékek minden szükséges összetevőt tartalmaznak, így azonnal 
felhasználhatók. Tejjel vagy vízzel elkeverve akár lágyfagylaltgépben is gyorsan, 
kényelmesen elkészíthetők.

• AMARENA - 4,5 kg
• AMARENA LIGHT - 4,2 kg
• NARANCS - 4,5 kg
• MARACUJA  - 4,5 kg
• ŐSZIBARACK - 4,5 kg
• MANGÓ - 4,5 kg
• KÖRTE - 4,5 kg
• MÁLNA - 4,5 kg
• EPER - 4,3 kg
• ERDEI GYÜMÖLCS - 4,3 kg
• ANANÁSZ - 4,5 kg
• CSOKIS KEKSZ - 4,3 kg
• TEJKARAMELLA - 4,5 kg

• FÖLDIMOGYORÓ - 4,2 kg
• KARAMELLIZÁLT FÜGE - 4,5 kg
• STRACCIATELLA - 3,8 kg
• ÉTCSOKOLÁDÉ - 3,9 kg
• FEHÉR NUTTY MÜZLI - 3,6 kg
• SÓS VAJKARAMELL - 4,5 kg
• MÉZES MANDULA - 3,8 kg
• STRACCIATELLA FEHÉR - 3,8 kg
• NUTTY - 4,2 kg
• NUTTY NERO - 1 kg (Újdonság 2015)
• PANETTONE - 4,5 kg (Újdonság 2015)
• CITROMOS SÜTI - 3,8 kg (Újdonság 2017)

• CSOKIS KEKSZ CROCK - 3,9 kg
• FEHÉRCSOKOLÁDÉ CROCK - 4,2 kg
• KÁVÉ CROCK - 3,8 kg
• GIANDUIA CROCK - 3,8 kg
• MÉZESKALÁCS CROCK - 3,9 kg

• MANDULÁS-FENYŐMAGOS CROCK - 4 kg
• PISZTÁCIA CROCK - 3,8 kg
• HONEY & QUINOA (Mézes, Quinoa maggal) - 1,3 kg  
    (Újdonság 2016)
• WAFER (Nápolyi) - 3,5 kg (Újdonság 2016)

• KÖRTE - 1,5 kg
• EPER - 1,5 kg
• SÁRGADINNYE - 1,5 kg
• VATTACUKOR VILÁGOSKÉK - 1,5 kg
• VATTACUKOR PINK - 1,5 kg
• HONEY POLLY (Mézes) - 1,4 kg (Újdonság 2016)

• VÉRNARANCS - 1,25 kg
• LIME - 1,25 kg
• LIMONCELLO - 1,25 kg
• GRAPEFRUIT - 1,25 kg
• ÉTCSOKOLÁDÉ - 1,5 kg
• GINGZENGES KÁVÉ - 1,2 kg (Újdonság 2017)
• EXTRA ÉTCSOKOLÁDÉ - 1,5 kg (Újdonság 2017)

siMple’ készpaszták siMple’ készporok

Az adagolás termékenként eltérő, mindig a címkén található gyártói javaslat az irányadó. 
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AmArenA fAbbri

AMARENA FABBRI

ÖNTETEK, TOPPINGOK

A száz éve változatlan receptúra alapján készülő Amarena Fabbri világszerte a 
minőség és a tradíció jelképe. Egyedülálló ízvilágával ma már nélkülözhetetlen a 
modern és a tradicionális cukrászatban egyaránt.

Intenzív ízű, csillogó színű önteteinkkel vendégei kedve szerint díszítheti, ízesítheti 
desszertjeit, süteményeit, fagylaltjait. A felhasználási lehetőségekben  csak a 
fantázia szab határt.

• AMARENA MAGNUM 20/22 – 3,2 kg
• AMARENA 18/20 – 3,2 kg

• AMARENA 18/20 – 12,5 kg

• ZÖLDALMA
• MANGÓ
• MARACUJA
• KÓKUSZ
• BODZA
• ÉTCSOKOLÁDÉ

• MEGGY
• AMARETTO
• KÁVÉ
• KARAMELL
• FEHÉRCSOKOLÁDÉ
• CSOKOLÁDÉ

• TEJKARAMELLA
• EPER
• ERDEI GYÜMÖLCS
• KIWI
• MÁLNA
• ÁFONYA

• MENTA
• ŐSZIBARACK
• TOJÁSLIKŐR
• WHISKY

• CSOKOLÁDÉ - 780 gr
• FEHÉRCSOKOLÁDÉ - 780 gr

• CHIARAFRUTTA - 900 gr

gourMet sauCes: 

kroCCant: 

Hidegre dermedő öntetek.

Frissentartó:

FAGYLALT
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cukrászAti AlAPAnyAgok

MOUSSECREAM +5

BEVONÓZSELÉK (NAPPAGE)

PASTOVOCREM

TOP GELEE:

SELEN

A Moussecream +5 segítségével egyszerűen, gyorsan készíthetünk magas minőségű 
krémeket, desszerteket.

Kiszerelés: 1 kg

Intenzív ízű, csillogó színű bevonózselék, semifreddok, desszertek, modern torták 
készítéséhez.

Kiszerelés: 4,5 kg

Pasztőrözött tojássárgája krém cukorral. Krémek, tészták, fagylaltok, desszertek 
készítéséhez.

Kiszerelés: 1,4 kg

Azonnal felhasználható, áttetsző bevonózselé.

Kiszerelés: 1,4 kg

Krémpor desszertek, semifreddok, modern torták készítéséhez.

Kiszerelés: 1,25 kg

• MOUSSECREAM+5
• PANNAMOUSSE

• MASCARPIÚ (Intenzív Mascarpone íz)
• PANNAMOUSSE ZERO

• COTTON CANDY 
(Vattacukor) 

• CITROM 

• SÁRGABARACK 
• MEGGY 
• MARACUJA 

• PISZTÁCIA
• EPER
• SEMLEGES

• KARAMELL 
• CSOKOLÁDÉ

Az adagolás termékenként eltérő, mindig a címkén található gyártói javaslat az irányadó. 

made in
Italy

100%

STABILIZÁTOROK / ZSELATINOK

Base Veg (tojás és tejmentes sütemény alap) 
Kiszerelés: 350 g
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