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НОВІ ПРОДУКТИ: ФУНДУК (ЛІСОВИЙ
ГОРІХ)

Вироб
ництво

Світове виробництво фундука
становить близько 1000,000
ц/рік. Важливими країнами-
виробниками є Туреччина (70%: 
750,000 ц), Італія (13%: 130,000 
ц), США (4%), Іспанія (3%). 

Споживан
ня

Поживні, корисні для здоров’я та
органолептичні властивості лісових
горіхів визнані на міжнародному
рівні:
Джерело вітамінів E та B
Поліфеноли, які допомагають
знизити рівень холестерину
Сильний антиоксидант
Джерело заліза, міді, цинку та
селену
Джерела мінералів: калію, 
кальцію, фосфору, магнію



Обсмажування
Відбірні, очищені

горіхи

Розфасовування



НОВІ ПРОДУКТИ: ФУНДУК (ЛІСОВИЙ
ГОРІХ)

ОбсмажуванняВідбірні, 
очищені
горіхи

Гранулювання

Розфасовування

Розфасовування



НОВІ ПРОДУКТИ: ФУНДУК (ЛІСОВИЙ
ГОРІХ)

ОбсмажуванняОчищені горіхи

Подрібнення
Рафінування

Розфасовування



ГоріхиГоріхи

На додаток до відмінних корисних для здоров’я
і органолептичних властивостей, тонкий смак
робить фундук незамінним додатком в
кондитерському виробництві та виробництві
морозива.
«Le Toste», нова лінія Мастер Мартіні, є новою
серією високої якості, що реалізуються в
процесі виробництва,поєднує в собі традиції та
інновації.
Завод облаштований виробничою лінією
останнього покоління , внаслідок чого
зберігаються поживні та органолептичні
властивості фундука.



LE TOSTE: LE TOSTE: ОбгорткаОбгортка



НОВІ ПРОДУКТИ:
ФУНДУК

(ЛІСОВИЙ ГОРІХ)

Подрібнення відбувається за допомогою
системи ножів, які запобігають вивільненню
олії для збереження та забезпечення цілісності
продукту: крихкість, колір, аромат.  
Торгова марка Мастер Мартіні (Master Martini) 
Найменування
лінії

ТОСТИ

Розмір 1/3
2/4
4/6

Використання Оформлення, наповнювання, 
покриття
«Снек», тороне, шоколад, морозиво, 
креми

Упаковка Вакуумна упаковка по:
1 кг
5 кг
20 кг

Замовники Кондитерська, пекарня, морозиво, 
лабораторії, ресторації, Хо.Ре.Ка
(Ho.Re.Ca) 



НовіНові продуктипродукти: : ГОРІХИГОРІХИ

HAZELNUT PASTE 100% 
2 різні версії- темна та світла –для
альтернативних смаків та ароматів.
Бренд Gelat’è – Master Martini 
Характеристики: Відмінна та м’яка
- «100% горіхова»
- Унікальний горіховий смак
- Більш «смажений» смак для темної
Використання: Мусси, крема, морозиво, 
випічка
Пакування Відро: 3 kg - 5 kg - 25 kg 

Ціль Виробники кондитерських виробів, 
морозива, Ho.Re.Ca 



CENTRAMERICA CENTRAMERICA кольоровікольорові тата
ароматизованіароматизовані глазуріглазурі

5 нових продуктів зі
смаком :
Полуниця
Лимон
Апельсин
Фісташка
Нейтральний
(блакитного
кольору)



CENTRAMERICA CENTRAMERICA кольоровікольорові тата
ароматизованіароматизовані глазуріглазурі

 Кольорові і ароматизовані замінники шоколаду
 Що це таке? Це продукт з певним кольором і смаком
 Застосування: бісквіти, torroni, покриття для пончиків
 Ціль Хлібобулочні та кондитерські заклади
 Brand Master Martini Centramerica
 Лінійка
 •Полуниця Compound; 
 •Лимон Compound; 
 •Апельсин Compound; 
 •Фісташка Compound; 
 •Блакитний Compound 
 Переваги
 •Без гідрогенізованих жирів
 •Натуральні ароматизатори
 • Натуральні барвники
 •З лецитинами соняшника
 Форма диски
 Пакування 1 kg пакет ( 10 kg у коробці)



CENTRAMERICA CENTRAMERICA кольоровікольорові тата
ароматизованіароматизовані глазуріглазурі

 Як застосовувати :
 1. Розтопити глазур в мікрохвильовій
печі або на водяній бані до 40 - 45 ° C

 2. Покрити виріб



AribaAriba шоколаднішоколадні прикрасиприкраси

 З великим досвідом
Ariba в шоколаді, ми
представляємо

 шоколадні прикраси!
 Вони зроблені з
темного і

 молочного шоколаду
для ідеального
блиску!



Ariba: 5 kg bagsAriba: 5 kg bags

 Якість Ariba тепер
доступна в 5 кг
мішках!

 Нова лінійка Ariba 
спеціально
розроблена для
задоволення потреб
виробників, будь-то
кондитерські або
пекарні



AribaAriba: 5 kg : 5 kg пакетпакет

 Позиціонування - верхня
частина діапазону

 Характеристики 100% 
натуральний

 Ціль: виробники шоколаду, 
кондитерські

 Канал збуту Bakery
 Типи Діаманти
 Диски
 Крапельки

 Кількість штук в коробці 2
пакета по 5 кг



ТемніТемні шоколаднішоколадні пластівціпластівці

 Позиціонування –верхня частина
діапазону

 Мета – Виробники шоколаду, 
кондитерські, Ho.Re.Ca.

 Характеристики :
 вишуканий смак
 винятковий блиск
 приємна структура
 неправильна форма
 38,4% какао
 100% натуральний ваніль
 Розмір
 1,5 - 3,0 мм
 Застосування:
 Оздоблення: трюфелі, цукерки, тістечка, 
десерти і кондитерські вироби.

 Пакування : 1 кг мішки
 Кількість штук в коробці 10.



ТемнаТемна шоколаднашоколадна вермічеллівермічеллі

 Позиціонування- верхня частина
діапазону

 Мета – виробники шоколаду, 
кондитерські, Ho.Re.Ca.

 Характеристикі :
 вишуканий смак
 винятковий блиск
 хрусткі
 43,1% какао
 100% натуральний ваніль
 Розмір
 0,8 - 2,7 мм
 Застосування:
 Оздоблення: цукерки, тістечка, 
десерти і окремі частини виробів

 Пакування :1 кг мішки
 Кількість штук в коробці 10.



ЧорнийЧорний шоколадшоколад ШматкиШматки

 Позиціонування - верхня частина
діапазону

 Мета – виробники шоколаду, кондитерські, 
Ho.Re.Ca.

 Характеристики :
 термостабільний
 відмінний смак
 хрусткі
 39,1% какао
 100% натуральний ваніль
 Розмір
 8 х 6 х 6 мм
 Застосування:
 Для кондитерських та хлібо-булочних виробів
 Пакування :1 кг мішки
 Кількість штук в коробці – 10.



ЦукровіЦукрові пастипасти((мастикамастика))



ЦукровіЦукрові пастипасти((мастикамастика))



ЦукровіЦукрові пастипасти((мастикамастика))длядля
моделюваннямоделювання



ЦукровіЦукрові пастипасти((мастикамастика))

Вперше використовувались в США і Великобританії, а тенденції
моди, дизайн торта швидко став складовою частиною традиційної
випічки.
Завдяки мастиці ми можемо створити дизайн кондитерьського
виробу.
Це еластична біла або кольорова паста для моделювання.
Є два види цукрової пасти, які відповідають двом різним
застосування:
• Покриття
• Моделювання
Як використовувати:
1) Пом'якшити продукт руками
2) Розкатати пасту качалкою або машиною
3) Придати форму пасті
4) Покрити пастою виріб і обрізати зайві шматки
5) Прикрасити виріб
(Ви також можете пофарбувати пасту з розпилювача)



ЦукровіЦукрові пастипасти((мастикамастика))

 Для покриття
 • Ідеально підходить паста з ніжним
смаком ванілі, що не змінює
оригінальний смак виробу.

 • Відмінна пластичність, що дозволяє
отримати дуже тонкі пласти, навіть до
кількох міліметрів.

 • Легко наноситься
 • Ідеально підходить для
моделювання

 • Більш тверда,ніж паста для покриття
 • Стабільна і пружна, вона відмінно
зберігає свою форму

 • Не виділяє вологу під час
моделювання

 • Висихає дуже швидко. Не крихка
 • Простота у використанні, ідеально
підходить для будь-якого виду
моделювання



ЦукровіЦукрові пастипасти((мастикамастика))

Кольори:
Біла,блакитна,рожева,червона,жовта,
зелена,помаранчева.
Не містить глютен
Не молочна
Без гідрогенізованих жирів
Пакування:
• 250 гр лист
• 1 кг лист
• 2 кг лист



MirallMirall



Mirall  Mirall  

Ідеально підходить для яскравих і блискучих покриттів
охолодженних і заморожених напівфабрикатів. Вони ідеально
підходять для підвищення престижу вашого творіння і дають
можливість зробити їх унікальними.
Характеристика:
• не замерзає, зберігає свою еластичність до - 35 ° C
• Зберігає «дзеркальний ефект» навіть на заморожених
продуктах
• Виглядає блискуче навіть після заморожування
• Ідеально гладка фактура навіть навколо боків торту
• не потребує розведення
• Ідеальні покриття, вони не стікають, без бульбашок на поверхні
• Гарантується чистий зріз
• Збалансований і витончений смак
Застосування:
Торти, bavarois, муси, пироги, тістечка, semifreddi, морозиво



MirallMirall

Лінійка:

-Гіркій шоколад Прозорий, має ніжний смак.

-Темно-шоколадний 30% шоколаду! Надзвичайний
смак, без барвників.                      "Темний шоколад Глазур"

-Білий шоколад 30% білого шоколаду! Яскравий
ефект. "Білий шоколад глазурі"

-Лимон Прекрасно збалансований смак, що
містить в своєму складі лимонний сік і цедру лимона

-Полуниця Напівпрозорий і глянцевий ефект

Пакування:
5 кг відро

• 12 кг відро



MirallMirall



MirallMirall



MirallMirall



ТількиТільки спробуйтеспробуйте нене продатипродати
ціці чудовічудові продуктипродукти!!!!!!

ДякуюДякую заза увагуувагу!!


