Od ponad 23 lat zaopatruje piekarnie,
cukiernie i gastronomię
w produkty wysokiej jakości.
W lodziarskiej ofercie firmy Ambasador 92 (przedstawiciela
Fabbri) będzie w tym sezonie
kilka ciekawych i smacznych
propozycji. Jedną z nich na pewno będzie propozycja lodów dla
osób, które są weganami. Będą
to lody à la śmietankowe i czekoladowe dla wegan.
Baza Belpanna 50CF
i 100CF – Baza nie zawiera
tłuszczu zwierzęcego. Wystarczy połączyć ją z mlekiem
sojowym, ryżowym lub kokosowym, dodać śmietanę
roślinną – i gotowe. Drugim
smakiem będą lody wegańskie czekoladowe – wystarczy
do bazy Simple Ciemna Czekolada dodać wodę – produkt
nie zawiera tłuszczów zwierzę-
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cych oraz w 100% nie zawiera
glutenu.
Kolejną propozycją będą lody
o smaku Babki Panettone,
pysznego tradycyjnego włoskiego ciasta bożonarodzeniowego
– Zestaw tworzy Pasta Panettone oraz Variegato Panettone,
która zawiera rodzynki w rumie
i owoce kandyzowane.
Lody Waflowe – lody o smaku
wafelków orzechowych. Kompozycję smakową tworzą Pasta
Waflowa oraz Crockoloso Wafel,
która zawiera chrupiące i delikatne kawałki wafelków.
Firma Fabbri nie zapomniała
w tym roku również o dzieciach
i ich ulubionych smakach. Te-

Firma wysokich standardów

raz będą mogły cieszyć się
lodami o smaku gumy balonowej – do wyboru w dwóch
stonowanych kolorach. Pasta
Guma Balonowa może być różowa lub niebieska. Obydwie
pasty nie zawierają sztucznych
barwników.
Sosy Gourmet to dobrze
już znane na rynku polewy
do dekoracji lodów, deserów
na talerzu, mające również
zastosowanie w produkcji: koktajli, smoothies czy kaw. W tym
roku doszły dwa nowe smaki
do linii GOURMET GOLD – topowa Wiśnia Amarena, teraz
z kawałkami owoców, oraz Sos
Gourmet Biała Czekolada – aksamitny topping o smaku 100%
białej czekolady.

MixyBar – wspaniałe syropy
do drinków, koktajli – nowe tegoroczne smaki to Chai – Imbir
z cynamonem, Owoce Leśne
oraz Marakuja – tak lubiany
i ceniony smak wśród klientów.
Nowe smaki z linii MixyFruit zawierające pulpę owocową to:
Grenadina, Papaya oraz Melon.
Wszystkie nowości oraz najpopularniejsze produkty
znajdujące się w ofercie firmy
Fabbri zostaną zaprezentowane na tegorocznych targach
Expo Sweet na stoisku
nr 76 „Ambasador 92”.

