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H Εταιρεία μας
Η εταιρεία Sweet Ice δραστηριοποιείται εισαγωγικά και εμπορικά στον χώρο των επαγγελματικών μηχανημάτων και των πρώτων υλών
ζαχαροπλαστικής.
Σκοπός μας είναι η προμήθεια των πελατών μας
με εξειδικευμένες και ποιοτικές πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής καθώς και με σύγχρονα, παραγωγικά και αξιόπιστα μηχανήματα.
Στελεχωμένη από ικανούς συνεργάτες που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της
ζαχαροπλαστικής, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε υπεύθυνα την παραγωγική δραστηριότητα κάθε εργαστηρίου τόσο σε επίπεδο πρώτων υλών, όσο και σε επίπεδο μηχανολογικού
εξοπλισμού.
Η Sweet Ice πρωτοπορεί συνδυάζοντας τον τομέα των πρώτων υλών με εκείνο του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Για τον λόγο αυτό είμαστε σε θέση όσο καμία
άλλη εταιρεία να αφουγκραζόμαστε τις καθημερινές ανάγκες του επαγγελματία. Στόχος μας
είναι να τον προμηθεύουμε με τις πρώτες ύλες
αλλά και τα μηχανήματα που θα τον βοηθήσουν να εκσυγχρονίσει την παραγωγή του και
να βελτιώσει την επιχείρησή του.

-2-

ΑΜΥΓΔΑΛΟΠΑΣΤΑ
MOCAT - Πάστα αμυγδάλου με 65% περιεκτικότητα σε καρπό αμυγδάλου και 35% ζάχαρη

1X12,5kg

PB - Πέρσιπαν - με 65% περιεκτικότητα σε πυρήνα από βερύκκοκο και 35% ζάχαρη μπορεί
να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ή αντικαθιστώντας πλήρως το μαρτσιπαν

1X12,5kg

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ
Σοκολάτα 70/30/41 Κουβερτούρα υγείας μπίτερ σε πλάκα με 70% συνολικά στερεά κακάο

1X12,5kg

Danube 60/40/38 Κουβερτούρα υγείας σε πλάκα με 60% συνολικά στερεά κακάο

1X12,5kg

Danube 60/40/38 ΣΤΑΓΟΝΑ Κουβερτούρα υγείας σε σταγόνες με 60% συνολικά στερεά κακάο

1X12,5kg

Κουβερούρα γάλακτος με 35% συνολικά στερεά κακάο

1X12,5kg

Λευκή σοκολάτα κατάλληλη για όλες τις χρήσεις

1X12,5kg

Σοκολάτα Υγείας 55% στερεά κακάο

1X12,5kg

ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ
Πραλίνα φουντουκιού (41 % φουντούκι) κατάλληλη για φορμαριστά γλυκά και σοκολατάκια

1X12,5kg

Πραλίνα αμυγδάλου (48% αμύγδαλο) κατάλληλη για φορμαριστά γλυκά και σοκολατάκια

1X12,5kg

Πραλίνα φουντουκιού Mousselin (25% φουντούκι), κατάλληλη για γεμίσματα
σε φορμαριστά γλυκάκαι σοκολατάκια

1X12,5kg

Δίχρωμη πραλίνα φουντουκιού (38% φουντούκι)

1X12,5kg

Πραλίνα φουντουκιού με ολόκληρο καρπό σε μπαστούνι (56% φουντούκι)

1X12,5kg

Πραλίνα φουντουκιού χωρίς ζάχαρη (98% φουντούκι) Αγνό και καθαρό προϊόν
χωρίς ζάχαρη ιδανική για εφαρμογή στη ζαχαροπλαστική αλλά και στο παγωτό

1X12,5kg

Soft πραλίνα με 49% φουντουκι, σε ρευστή μορφή κατάλληλη
για όλες τις χρήσεις στην ζαχαροπλαστική

1X12,5kg

Soft πραλίνα με 50% φουντούκι, σε ρευστή μορφή κατάλληλη
για όλες τις χρήσεις στην ζαχαροπλαστική

1X12,5kg
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ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑ
Φλωρεντίνα μελιού

20 κιλά

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ κατάλληλη για προϊόντα που ψήνονται, χωρίς να αφυδατώνεται ή να πετσιάζει
Μαρμελάδα βερύκκοκο

2X3,5kg

Μαρμελάδα φράουλα

2X3,5kg

Μαρμελάδα βατόμουρο

2X3,5kg

Μαρμελάδα πορτοκάλι

2X3,5kg

ΚΡΕΜΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ- ΖΩΙΚΕΣ- ΚΡΕΜΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Caselle φυτική σαντιγύ

12X1tetra pack

Estel φυτική σαντιγύ

12X1tetra pack

ROSELLE - φυτική κρέμα με λιπαρά γάλακτος

12X1tetra pack

Millac Gold άγλυκη ανάμικτη κρέμα γάλακτος με 34% λιπαρά

12X1tetra pack

Ζωική κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

12X1tetra pack

ΧΩΝΑΚΙΑ- ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ
Χωνάκι για 1 μπάλα

ΚΙΒ 324 ΤΕΜ

Χωνάκι για 2 μπάλα

ΚΙΒ 225 ΤΕΜ

Χωνάκια Gluten free (συσκευασμένα ατομικά)

ΚΙΒ 100 ΤΕΜ

Χωνάκι κακάο

ΚΙΒ 200 ΤΕΜ

Μπισκότα παγωτού διακοσμητικά

ΚΙΒ 1000 ΤΕΜ

Μπισκότα παγωτού διακοσμητικά κακάο

ΚΙΒ 1000 ΤΕΜ

Μπισκότα παγωτού διακοσμητικά με λογότυπο

ΚΙΒ 1000 ΤΕΜ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ
ΒΑΣΕΙΣ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Cuordilatte 50 Βάση 50 γραμμαρίων με υψηλή
περιεκτικότητα σε πρωτείνες γάλακτος - για παγωτό με μεγάλη διόγκωση

6Χ2 kg

Base Classic 50 - Κλασική βάση 50 γραμμαρίων, χωρίς φυτικά
λιπαρά για καλή δομή και μεγάλη διάρκεια στην βιτρίνα

6Χ2 kg

Οικονομική βάση 50 γρ για χαμηλά κοστολόγια- κατάλληλη για κρύα και ζεστή μέθοδο παρασκευής

6Χ2 kg

Cuordilatte 100 Βάση 100 γραμμαρίων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτείνες γάλακτος για παγωτό με μεγάλη διόγκωση

6Χ2 kg

Base Classic 100- κλασική βάση 100 γραμμαρίων για καλή σταθερότητα και βαρύ, παραδοσιακό παγωτό

6Χ2 kg

Βάση 100 γραμμαρίων για κρύα και ζεστή μέθοδο παραγωγής

6Χ2 kg

Base Ambra Latte 100- Βάση “καθαρής ετικέτας” χωρίς φυτικά λιπαρά, χωρίς γαλακτοματοποιητές
και χωρίς πρόσθετα συστατικά “Ε”

4Χ5 kg

ΒΑΣΕΙΣ- ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΡΜΠΕ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ)
Frutta Golosa - βάση φρούτων 100 γραμμαρίων καθαρής ετικέτας” χωρίς φυτικά λιπαρά,
χωρίς γαλακτοματοποιητές και χωρίς πρόσθετα συστατικά “Ε”

8Χ2 kg

Base Fructifruit 50 - Βάση 50 γραμμαρίων για σορμπέ- γρανίτες

8Χ2 kg

Base Tutta Frutta - Πλήρες βάση παγωτού χωρίς ζάχαρη για σομπρέ και surarfree παγωτά

8Χ2 kg

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
Fructimilk (πρωτείνες γάλακτος)

3Χ2 kg

Fructifibra (φυτικές ίνες)

3Χ2 kg

Fructisoft (βελτιωτικό υφής-κάνει το παγωτό πιο κρεμώδες στο σερβίρισμα)

3Χ2 kg

ΠΑΣΤΕΣ- ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ & ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
Πάστα Λευκής σοκολάτας
Γεύση σοκολάτας μπίτερ

2Χ4 kg
2Χ4 kg

Αράπικο φυστίκι 100%
Bacio Bianco (λευκή σοκολάτα με κομμάτια φουντουκιού)

2Χ3,5 kg
2Χ4 kg

Bezo Ciock (τζιαντούγια με κομμάτια φουντουκιού)
Τζιαντούγια Amara Premium

2Χ4 kg

Τζιαντούγια dolce premium (με 46% φουντούκι)

2Χ4 kg

2Χ4 kg
2Χ3,5 kg

Krem Rafael (λευκή σοκολάτα, αμύγδαλο και καρύδα)
Krem Rok (σοκολάτα και γκρανέλα φουντουκιού)

2Χ3,5 kg
2Χ3,5kg

Mandorla Gelateria 100% Premium
Φουντούκι Nocciola Italia
Φουντούκι IGP
Πέστο φουντουκιού

2Χ3,5 kg
2Χ3,5 kg
2Χ3,5 kg
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Φυστίκι export
Φυστίκι 100% Selezione

2Χ4 kg
2Χ3,5 kg

Φυστίκι 100% Puro
Πέστο Φυστικιού		

2Χ3,5 kg

Torroncino con Pistacchi		

2Χ2,5 kg

Torrone Italia Premium		
Frollino- γεύση μπισκότου		

2Χ2,5 kg

2Χ3,5 kg

2Χ3,5 kg

Bubble gum Blu γαλάζια τσιχλόφουσκα		
Café Premium 100% arabica		
Αλμυρη καραμέλα βουτύρου

2Χ4 kg

Πάστα καραμέλα		
Chantilly (γεύση κρέμας σαντιγύ)
Dulce de leche
Lemon Cake

2Χ3,5kg

2Χ4 kg
2Χ3kg
2Χ4kg
2Χ4kg
2Χ4kg

Malaga

2Χ4kg

Marron Glace

2Χ4kg

Mέντα Λευκή

2Χ4kg

Μέντα Πράσινη (χωρίς χρωστικές)

2Χ4kg

Πανακόττα

2Χ3,5kg

Crema vaniglia
Vanilgia classic (κίτρινη χωρίς σπόρους)
Vaniglia Pura top (κίτρινη με σπόρους)
Zabaione
Tiramisu

2Χ3,5kg
2Χ4kg
2Χ4kg
2Χ4kg
2Χ4kg

Zuppa Inglese
Speculoos

2Χ4kg

Irish Cream
Γιαούρτι

2Χ4kg

Μασκαρπόνε

3Χ1,5kg

Cheesecake

6Χ1,5kg

Panna Piu (για ενδυνάμωση γεύσης fiordilatte)

3Χ1,5kg

2Χ4kg
3Χ2kg

Γεύσεις Φρούτων
Φράουλα
Μπανάνα
Ανανάς

2Χ3,5 kg

Πεπόνι

2Χ3,5 kg

2Χ3,5 kg
2Χ3,5 kg

Πορτοκάλι

4Χ2 kg

Μανταρίνι

4Χ2 kg
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Λεμόνι
Ρόδι
Φρούτα του δάσους
Μάνγκο
Πράσινο Μήλο
Ροδάκινο
Βατόμουρο
Καρύδα

4Χ2 kg
4Χ2 kg
4Χ2 kg
4Χ2 kg
4Χ2 kg
4Χ2 kg
4Χ2 kg
4Χ2 kg

VARIEGATI - ΡΙΠΛΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
Variegato φρούτα του πάθους
Variegato Goji e lampone (γκοτζι μπέρι & βατόμουρο)

2Χ3 kg

Variegato ρόδι

2Χ3 kg

Variegato pescarancia (πορτοκάλι-ροδάκινο)
Variegato φράουλα

2Χ3 kg

Variegato αμαρένα
Variegato αμαρένα TOP

4Χ3 kg

2Χ3 kg

2Χ3 kg
2Χ3,5 kg

Variegato αγριοφράουλα
Variegato πορτοκάλι

2Χ3,5 kg
2Χ3,5 kg
2Χ4kg

Variegato σύκο
Variegato βατόμουρο

2Χ4kg

Variegato μάνγκο
Variegato ροδάκινο

2Χ4kg

Variegato φρούτα του δάσους

2Χ4kg

2Χ4kg

VARIEGATI - ΡΙΠΛΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ & ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
Variegato Mπισκότο

2Χ4 kg

Variegato Frollino (κατάλληλο για BUENO)

2Χ4 kg
2Χ3,5 kg

Στρατσατέλλα
Buenissimo (κρέμα κακάο & φουντούκι με κομμάτια βάφλας)

2Χ4 kg

Crunchy Peanut (με τραγανό φυστίκι αράπικο)

2Χ4 kg

Fiocchi Crunchy (σοκολάτα γάλακτος με τραγανά δημητριακά)

2Χ4 kg

Giandujetta (κρέμα φουντουκιού & σοκολάτας)
Sorriso al latte (τραγανό ρύζι σε λευκή σοκολάτα)

2Χ4 kg

Sorriso al cioccolato (τραγανό ρύζι σε σοκολάτα υγείας)
Variegato Cointreau (με κομμάτια σοκολάτας & φλούδα πορτοκαλιού)

2Χ4kg
2Χ4kg

Variegato Dulce de leche

2Χ4kg

Variegato Krem Rafael (λευκή σοκολάτα, αμύγδαλα, καρύδα & τραγανές γκοφρέτες)

2Χ4kg

Variegato Krem Rok (σοκολάτα με γκρανέλα φουντουκιού & τραγανές γκοφρέτες)
Variegato lemon Cake (κρέμα λεμονιού με μπισκότα βουτύρου)

2Χ4kg

2Χ4 kg
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2Χ4kg

Variegato Mandorlato (με γκρανέλα τραγανού αμυγδάλου)

2Χ4 kg

Variegato pistachio (με γκρανέλα τραγανού φυστικιού)

2Χ4 kg

Variegato Speculoos (με αυθεντικά μπισκότα Lotus)

2Χ4 kg

Variegato Irish Cream

2Χ4 kg

Variegato Ambrogio (κρέμα σοκολάτας φουντουκιού με τραγανές γκοφρέτες)

2Χ4 kg

Variegato Gran Tiramisu (με μπισκότα σαβουαγιάρ και καφέ)

2Χ4 kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ - ΕΤΟΙΜΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Istant Fragola (φραούλα)

8Χ1,500γρ

Istant Anguria (καρπούζι)

8Χ1,500γρ

Ιstant limone (λεμόνι)

8Χ1,500γρ

Ιstant mandarino (μανταρίνι)

8Χ1,500γρ

Ιstant frutti di bosco (φρούτα του δάσους)

8Χ1,500γρ

Istant melone (πεπόνι)

8Χ1,500γρ

Istant Pesca (ροδάκινο)

8Χ1,500γρ

Istant Ace (εσπεριδοειδή)
Istant the verde (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ)

8Χ1,500γρ
8Χ1,500γρ

ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΑΡΕΝΑΣ
Αμαρενάτα καρπός

4Χ5,6κιλά

LINEA PERFETTA - ΚΡΕΜΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ CREMINO - ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΡΕΜΩΔΕΙΣ KAI ΜΑΛΑΚΕΣ ΣΤΟΥΣ -15oC
Piu che perfetta (χωρίς γάλα & παράγωγα - χωρίς ζάχαρη)
Perfetta

2X4kg

Cioccolato bianco

2X4kg

Perfetta nocciola
Perfetta caramel

2X4kg

Perfetta Pistachio

2X4kg

Perfetta café

2X4kg

2X4kg

2X4kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ VEGAN & STEVIA
Latte Stevia- βάση παγωτου με στέβια

9X1kg

Bianca vega- βαση παγωτού vegan

6X1,5kg

YoVega- βαση παγωτού γιαούρτι vegan

6X1,5kg

Bianca Vega & Stevia - βαση χωρίς γάλα, παράγωγα & χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

6X1,5kg

Ciocco Vega & Stevia

8X1,65kg

YoVega & stevia

6X1,5kg

Frutta Vega & stevia

9X1,05kg

Lemon Vega & Stevia

12X1,25kg

ΓΛΑΣΣΑΖ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ - ΦΑΡΤΣΙΤΟΥΡΕΣ
Morbiciocco (γλασάζ φουντουκιού)

2X3 kg

Γλασσάζ σοκολάτας

4Χ2KG

Γλασσάζ λευκό

4Χ2KG

Γλασσάζ φράουλα

4Χ2KG

Γλασσάζ λεμόνι

4Χ2KG
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ΓΛΑΣΣΑΖ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ - ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Επικάλυψη σοκολάτας υγείας

4Χ2kg

Επικάλυψη λευκής σοκολάτας

4Χ2kg

Επικάλυψη φουντουκιού

4Χ2kg

Επικάλυψη φυστίκι

4Χ2kg

TOPPINGS- ΣΙΡΟΠΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ
Topping αμαρένα

4Χ1kg

Topping καραμέλα

4Χ1kg

Topping κακάο

4Χ1kg

Topping φράουλα
Topping μέλι

4Χ1kg
4Χ1kg

Topping Αλμυρή καραμέλα		

4Χ1kg

ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΔΡΟΔΥΑΛΥΤΑ
κόκκινο

260 ml

πράσινο

260 ml

μπλε

260 ml

κίτρινο

260 ml

λευκό

260 ml

Μαύρο

260 ml

μωβ

260 ml

ροζ
σομών

260 ml
260 ml
260 ml

καφε

260 ml

πορτοκαλί

ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΛΙΠΟΔΥΑΛΥΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
κόκκινο

40 gr

λευκό

80 gr

πορτοκαλι
μπλε

40 gr
35 gr

πρασινο

45 gr

κιτρινο
κίτρινο (φυσικές χρωστικές)

45 gr
55 gr

κόκκινο (φυσικές χρωστικες)

45 gr

ΧΡΩΜΑΤΑ 100% ΦΥΣΙΚΑ (ΑΠΌ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΛΙΠΟΔΥΑΛΥΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Ροζ

120gr

Κίτρινο

120gr

Μπλε
Μωβ

120gr
120gr

Πράσινο

120gr
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ΧΡΩΜΑΤΑ 100% ΦΥΣΙΚΑ (ΑΠΌ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΥΔΡΟΔΥΑΛΥΤΑ
Κόκκινο

250gr

Πορτοκαλί

250gr

Μπλε
Μωβ

250gr
250gr

Κίτρινο

250gr

Πράσινο

ΒΑΦΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Βάφλες εκτύπωσης Α3

24 τμχ

Βάφλες εκτύπωσης Α4

24 τμχ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σακούλες γαρνιρίσματος μιας χρήσης μικρές

100 τμχ

Σακούλες γαρνιρίσματος μιας χρήσης μεγάλες

100 τμχ

ΚΡΕΜΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ TYΠΟΥ BAVARIAN
Artecrem soft choco (κρέμα μπαβάριαν σοκολάτα)

10 kg

Artecrem soft vanilla (κρέμα μπαβάριαν βανίλια)

10 kg

Artecrem soft λεμόνι (κρέμα μπαβάριαν λεμόνι)
Termicrem chocolate (ψηνόμενη μπαβάριαν σοκολάτα)

10 kg
10 kg

Termicrem vanilla (ψηνόμενη μπαβάριαν βανίλια)

10 kg

Termicrem lemon (ψηνόμενη μπαβάριαν λεμόνι)

10 kg

ΚΑΚΑΟ ΑΝΤΙ - ΥΓΡΑΣΙΑΚΟ
15kg

Caofas Αντι-υγρασιακο κακάο

ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΕΪΚ
Sabor βανίλια (Μίγμα για κέικ με νερό-λάδι-αυγά)

15kg

Sabor σοκολάτα (Μίγμα για κέικ με νερό-λάδι-αυγά)

15kg

Valencia βανίλια (Μίγμα για κέικ με νερό-λάδι)

15kg

Valencia σοκολάτα (Μίγμα για κέικ με νερό-λάδι)

15kg

Mix red velvet

15kg

ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
15kg

Frivel (κρύα κρέμα)

ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙΑ
Παντεσπάνι λευκό

15kg

Παντεσπάνι σοκολάτα

15kg
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Προσφέροντας μια πλούσια ποικιλία από σοκολατένια
διακοσμητικά, κατάλληλα για όλες τις περιστάσεις, η
Hillbo αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για τα ντεκόρ σας. Τα διακοσμητικά της ισπανικής εταιρείας
Hillbo φτιάχνονται από εξαιρετικής ποιότητας κουβερτούρες, προσθέτουν αξία στις δημιουργίες σας
και προσφέρουν ένα αισθητικά άριστο αποτέλεσμα.
Οι συσκευασίες μεταφοράς είναι εργονομικά σχεδιασμένες, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν στον τελικό
παραλήπτη σε άριστη κατάσταση και χωρίς απώλειες.
✓ Κουβερτούρα υγείας χωρίς λεκιθίνη
✓ Σοκολάτα γάλακτος και λευκή με λεκιθίνη
GMO-free
✓ Χρωστικές Azo-free
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Η Hillbo δημιουργεί λογότυπα με την επωνυμία σας, σε μεγάλη ποικιλία
σχεδίων και χρωμάτων αποδίδοντας με άριστο τρόπο την ταυτότητα του
καταστήματος σας και αναδεικνύοντας την υπογραφή σας πάνω σε όλες τις
δημιουργίες σας.

- 12 -
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Η βελγικής προέλευσης Chocolate World διαθέτει
μια πλούσια ποικιλία από καλούπια σοκολάτας σε
εκατοντάδες σχήματα, μεγέθη και θέματα για εντυπωσιακές σοκολατένιες δημιουργίες. Τα καλούπια είναι
φτιαγμένα από πολυάνθρακα και προσφέρονται για
πολλαπλές χρήσεις , χαρίζοντας εξαιρετική γυαλάδα
στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που κάνει την Chocolate
World να ξεχωρίζει είναι κυρίως τα μοντέρνα σχέδια
που διαθέτει, ακολουθώντας τις τάσεις της μόδας και
της κάθε εποχής.
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Η CIAM είναι μια Ιταλική εταιρεία κύρους που παρέχει εξοπλισμό και σχεδιασμό για μπαρ, ζαχαροπλαστεία και τζελατερίες.
Από το 1977 η εταιρεία έχει διακριθεί για την αξιοπιστία, την
ακρίβεια και την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της.

pozzetti station

CIAO straight glasses ice cream
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Η παγωτομηχανή Multifreeze PRO διαθέτει πλέον οπή
για την είσοδο του μίγματος του παγωτού επάνω στην
πόρτα. Τηρώντας τη παραδοσιακή βασική αρχή της απόλυτης θερμομόνωσης σε όλα τα μηχανήματα Cattabriga,
η συγκεκριμένη πόρτα είναι με διπλά τοιχώματα και κενό
αέρος ενδιάμεσα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες ψύξης και η κρυσταλοποίσηη του αέρα στην επιφάνεια της.
Διαθέτει μεταλλικές ξύστρες κάδου, μεταλλικό αναδευτήρα και όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν τη MultiFreeze την πιο πλήρη παγωτομηχανή της
αγοράς. Με 2 inverter δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή
της να ελέγχει την ένταση της ψύξης αλλά και την ταχύτητα της ανάδευσης, καθορίζοντας έτσι το τελικό προφίλ
του παγωτού και επηρεάζοντας την διόγκωση ή την ελαστικότητα του. Είναι η τελειότερη μηχανή παγωτού στην
αγορά γατί διαθέτει ΟΛΑ τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
• Το μοναδικό σύστημα ελέγχου της σκληρότητας
“HARDOMATIC” το οποίο μας εγγυάται παγωτό με την
ίδια σκληρότητα ανεξάρτητα από την ποσότητα μέσα
στον κάδο και τη συνταγή.
• Σύστημα θερμανσης του κάδου μέχρι τους 40 C το
οποίο βοηθάει στον καθαρισμό της μηχανής με ζεστό
νερό μετά από κάθε χρήση και επιπλέον ανεξάρτητο
ντούς.
• Σύστημα ψυχόμενης εξαγωγής του παγωτού.
• Variegato extraction. Slow Motion – Αργή κίνηση
αναδευτήρα χωρίς να βγαίνει το παγωτό για να σας δίνει χρόνο να διακοσμείτε με variegato.
• Ανοξείδωτο αναδευτήρα με μεταλλικές ξύστρες κάδου.
• Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου είναι σχηματοποιημένος βοηθώντας ακόμα και κάποιον χειριστή με μηδαμινή εμπειρία.
• Μεγάλη οπή για εύκολη τροφοδοσία του μίγματος.
• Νέο ανακλινόμενο ράφι για οικονομία χώρου.
• Ενεργή σειριακή θύρα για εύκολη σύνδεση με υπολογιστή έτσι ώστε να καταγράφονται οι λειτουργίες της
μηχανής (μαύρο κουτί) αλλά και να αναβαθμίζεται το
software.
• Το σύστημα παρακολούθησης DIALOG παρέχει στη
μηχανή ένα ενσωματωμένο modem και κάρτα SIM για
τη διάγνωση βλαβών και τη συνεχή επικοινωνία με την
Cattabriga.
• Ρυθμιζόμενοι κύκλοι παραγωγής οι οποίοι μπορούν
να διαφέρουν όσο αναφορά στην ένταση της ψύξης,
την ταχύτητα ανάδευσης και την διάρκεια ανάδευσης.
• Μεγαλύτερη ψυκτική και μηχανική ισχύ για υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας
• Απίστευτα χαμηλό επίπεδο θορύβου
• Χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος
• Χαμηλότερη κατανάλωση νερού
•Μικρότερη φθορά των ανταλλακτικών διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους
Διατίθεται σε 3 μοντέλα με χωρητικότητα κάδου 8, 12 και
18 κιλά και κύκλους παραγωγής 6 λεπτών περίπου!

H Iceteam 1927 Ali Spa είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος ιδρύθηκε για να στεγάσει κάτω από
την ίδια σκεπή τέσσερα ιστορικά brands. Πρώτη και
κυριότερη η Cattabriga, ο ακρωγωνιαίος λίθος του
εγχειρήματος. Το 1927 ο Otello Cattabriga, ένας ταλαντούχος μηχανικός, πατεντάρισε το μηχανικό σύστημα παραγωγής παγωτού ιταλικού τύπου. Το σύστημα
αυτό για την ακρίβεια μιμούταν τη κίνηση που έκαναν
χειρονακτικά οι τζελατιέριδες μέχρι εκείνη την εποχή.
Από τότε η Cattabriga είναι συνυφασμένη με την υψηλή ποιότητα στο παγωτό και τα μεγάλα τεχνολογικά
άλματα στη βιομηχανία. Από το ξεκίνημά της Iceteam
1927, η Cattabriga έχει αναπτύξει και διατηρήσει ένα
όνομα το οποίο είναι συνώνυμο της υψηλής τεχνολογίας και της ποιοτικής γκάμας εξοπλισμού.

Παγωτομηχανή Multifreeze pro
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Ειδικά για τους λάτρεις του παραδοσιακού παγωτού
η Cattabriga διατηρεί στην παραγωγή από το 1927
την Effe η οποία με τον μοναδικό τρόπο ανάδευσης
του μίγματος προσδίδει στο παγωτό:
• Tην μικρότερη δυνατή διόγκωση.
• Μια μοναδική «μαστιχωτή» υφή.
• Τη δυνατότητα να προσθέσετε μεγάλα κομμάτια
από γαρνιτούρες χωρίς αυτές να σπάσουν.
• Τη δυνατότητα να φτιάξετε δύσκολα παγωτά
δοκιμάζοντας τα όρια των συνταγών σας.
Οι μηχανές διατίθενται με κάδο χωρητικότητας 4 ή 6
λίτρων μίγματος.

Οι παστεριωτές PSK της CATTABRIGA είναι οι μοναδικοί στην αγορά οι οποίο χρησιμοποιούν σύστημα
bain-marie για την θέρμανση του μίγματος. Με τον
τρόπο αυτό η μετάδοση της θερμότητας είναι τόσο
ομαλή ώστε να μην καίγονται τα στερεά συστατικά
του μίγματος όπως οι πρωτεΐνες του γάλακτος και η
λακτόζη. Επίσης οι παστεριωτές διαθέτουν και ειδική ενσωματωμένη αντλία με την βοήθεια της οποίας
μπορεί να μεταφερθεί το μίγμα του παγωτού είτε σε
ένα σιλό ωρίμανσης είτε σε μια παγωτομηχανή. Προαιρετικά μπορούν να εξοπλισθούν με σύστημα ομογενοποίησης υψηλής ταχύτητας περιστροφής. Οι παστεριωτές προσφέρονται σε 3 μοντέλα με δυνατότητα
παστερίωσης 30, 65 και 125 λίτρων ανά 1,5 με 2 ώρες.

Κάθετη παγωτομηχανή Effe

Παστεριωτής PSK pro
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Η Coldelite είναι πάντα συνδεδεμένη με καινούριες προκλήσεις στον τεχνολογικό τομέα. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη
την Coldelite είναι η άμεση και εποικοδομητική σχέση που έχει με τους τζελατιέριδες δημιουργώντας έναν συνεχές διάλογο με την αγορά με αποτέλεσμα την βελτίωση του προϊόντος. Το 2011 η Iceteam πάντρεψε την πατέντα
του multifreeze της Cattabriga με την Coldelite Compacta combo unit. Το αποτέλεσμα είναι η Compacta Vario η
πιο γρήγορα ανερχόμενη μηχανή της αγοράς.

Μια εναλλακτική λύση στην παραγωγή παγωτού είναι
αυτό που προτείνουν οι σύνθετες μηχανές Compacta.
Οι μηχανές αυτές βράζουν στο επάνω τμήμα τους μια
συγκεκριμένη ποσότητα μίγματος παγωτού και στην
συνέχεια μέσω μιας βαλβίδας μεταφέρουν την ποσότητα αυτή στον κάδο ανάδευσης όπου το μίγμα ψύχεται και πήζει. Σε αυτήν την μηχανή η παστερίωση
πραγματοποιείται μέσω του απότομου περάσματος
του μίγματος από τις υψηλές θερμοκρασίες στις χαμηλές.
Ο κύκλος παραγωγής της πρώτης παρτίδας παγωτού
διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Στην συνέχεια όμως λόγω
της κυκλικής ροής ο καθαρός χρόνος μειώνεται στα
10 λεπτά.
Οι μηχανές Compacta διατίθενται και στην έκδοση
Top. Η έκδοση αυτή δίνει στον επαγγελματία την δυνατότητα να προετοιμάσει και προϊόντα ζαχαροπλαστικής όπως κρέμας πατισερί, μαρμελάδας, σοκολάτας, κρέμας γαλακτομπούρεκου κ.α. Οι διαφορετικές
εκδόσεις διαθέτουν κάδους των 4, 8, 10 και 16 λίτρων.

Compacta Vario Pro
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Μια προσιτή λύση για την παραγωγή του παγωτού
αποτελούν οι παγωτομηχανές της σειράς Stargel. Η
σειρά μηχανών συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1 Χρόνος παραγωγής παγωτού σε 8 λεπτά περίπου.
2. Μεταλλικός αναδευτήρας με πλαστικές ξύστρες
3.Πλαστική ή μεταλλική πόρτα (έκδοση Pro)
με άνοιγμα για το γέμισμα του μίγματος
4. Ηλεκτρονικός πίνακας με δυνατότητα ελέγχου
της σκληρότητας του παγωτού ανεξαρτήτως
ποσότητας ή τύπου μίγματος.
Διατίθεται σε 3 μοντέλα με χωρητικότητα κάδου 5, 7,5
και 12 κιλά παγωτού.

Οι παστεριωτές Easymix αποτελούν την πιο προσιτή
και αξιόπιστη επιλογή όσο αναφορά στην παστερίωση
του μίγματος του παγωτού. Θερμαίνοντας τον κάδο με
τη βοήθεια αντιστάσεων, δίνεται η δυνατότητα στον
χειριστή να επιλέξει το ανάλογο πρόγραμμα παστεριώνοντας μόνο την ποσότητα μίγματος που έχει τοποθετήσει μέσα στον κάδο, κάνοντας έτσι οικονομία
ρεύματος αλλά και νερού.
Διαθέτει 3 προγράμματα παστερίωσης
• +65 C χαμηλής παστερίωσης
• +85 C κανονικής παστερίωσης
• +90 C υψηλής παστερίωσης για μίγμα κακάο
ή παραδοσιακό καιμάκι
Διατίθεται σε 3 μοντέλα. Χωρητικότητας 30 λίτρων, 60
λίτρων και χωρητικότητας 60 + 60 λίτρων με εναλλάξ
λειτουργία για μεγαλύτερη παραγωγή στο 8ωρο.

Οριζόντια παγωτομηχανή Stargel
Παστεριωτής easymix 60
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Η G1 είναι μια μικρή και ευέλικτη μηχανή η οποία
μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες μιας επιχείρησης επιτρέποντας της να προσφέρει παγωτό
SOFT στην πελατεία της.
Είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση, στη λειτουργία και στον καθαρισμό της. Απαιτεί ελάχιστες
υποδομές αφού είναι μονοφασική με απλή πρίζα
και μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και ανάμεσα
σε άλλα μηχανήματα αφού εξ’ αιτίας του έξυπνου
σχεδιασμού της μπορεί να αερίζεται πλήρως (αερόψυκτη).
Αν κρίνετε οτι μπορείτε να πουλήσετε περισσότερα απο 30 παγωτά την ημέρα μην διστάσετε να την
επιλέξετε!

Στο τέλος του 2013 η Iceteam ανέπτυξε τη δική της σειρά μηχανών soft και frozen yogurt την BIB. Οι BIB έχουν υψηλή
ποιότητας λειτουργία, είναι εύκολες στη συντήρησή τους και
εξοπλισμένες με τελευταίας γενιάς εργαλεία και ηλεκτρονικά
συμπεριλαμβάνοντας χειρισμό με κομπιουτεράκι και εκτεταμένο σύστημα καθαρισμού.
Η σειρά BIB της ICETEAM SOFT πρωτοτυπεί στις παγωτομηχανές SOFT εξοπλίζοντας όλα της τα μοντέλα με:
1. Νέου τύπου περισταλτική αντλία διόγκωσης η οποία
διευκολύνει αφάνταστα την τακτική της καθαριότητα
μόλις 4 εξαρτήματα για καθαρισμό.
2. Δοχείο μίγματος τοποθετημένο το κάτω μέρος της
μηχανής πλήρως αποσπώμενο για εύκολο έλεγχο
και καθαρισμό χωρίς τη σωματική επιβάρυνση
του χειριστή.
3. Προαιρετικό αναδευτήρα μίγματος (μίγμα frozen yogurt)
4. Αυτόματο διαγνωστικό σύστημα με οδηγίες τακτικής
συντήρησης. (αντικατάσταση φθαρμένων ανταλλακτικών,
τακτική καθαριότητα με απολυμαντικό διάλυμα.
5. Σύστημα καθαριότητας C1M για πλήρη καθαρισμό
μία φορά τον μήνα.
6. Σταθερή απόδοση στη διόγκωση του παγωτού με
τη βοήθεια ειδικού ακροφυσίου το οποίο εγγυάται τη
σταθερή είσοδο του αέρα στο μίγμα.

επιτραπέζια μηχανή soft G1
Μηχανή Soft BIB
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Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1977 από τον Wolfgang
Krumbein και δεν άργησε να εδραιώσει την
άριστη φήμη της στην βιομηχανία των τροφίμων. Η δραστηριότητα της KRUMBEIN περιλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή και διανομή ειδικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
για αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία καθώς και
για συναφείς εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων. Αυτά περιλαμβάνουν τις οριζόντιες κοπτικές μηχανές HGS, τις μηχανές κοπής κέικς
KSSM, τις συσκευές δοσομέτρησης και ψεκασμού DSM, τις μηχανές κοπής ψωμιού BBS,
τις μηχανές κοπής τούρτας TKSM. Επίσης η
εταιρεία αναλαμβάνει την κατά παραγγελία
κατασκευή ειδικών μηχανημάτων καθώς και
ειδικού εξοπλισμού, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.
Οι μηχανές της σειράς HGS δίνουν την δυνατότητα ακόμα και σε έναν ανειδίκευτο χειριστή, να κόβει σταθερού πάχους φύλλα παντεσπανιού πολύ γρήγορα.
Είναι εφοδιασμένες με 1,2,3 ή 5 διπλής όψης
μαχαίρια (ανάλογα με το μοντέλο) τα οποία
κινούνται παλινδρομικά αντιγράφοντας την κίνηση του ανθρώπινου χεριού και κόβουν με
ακρίβεια και ταχύτητα το παντεσπάνι σε όσα
φύλλα επιθυμεί ο χειριστής. Η ρύθμιση και ο
έλεγχος του ύψους των μαχαιριών, της ταχύτητας κοπής και του αριθμού των φύλλων παντεσπανιού ελέγχεται είτε με την βοήθεια ενός
υπολογιστή είτε χειροκίνητα με μανιβέλες..

μηχανή κοπής παντεσπανιού HGS
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Η FoodTools ιδρύθηκε το 1983 για να λύσει το πρόβλημα ενός αρτοποιού: να βρει έναν ταχύτερο
τρόπο για να κόψει τα κέικ και να βάλει διαχωριστικά χαρτιού ανάμεσα σε κάθε κομμάτι. Από τότε
η εταιρεία πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη λύσεων μερίδας και πρωτοπορεί με τις καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρουν αυξημένες ταχύτητες, βελτιωμένη ποιότητα, συνέπεια και ακρίβεια για τους
ιδιοκτήτες αρτοποιίων και τις μονάδες παραγωγής τροφίμων

Τα μηχανήματα της σειράς αυτής καλύπτουν τις ανάγκες κοπής από 5 έως 600
κατεψυγμένες τούρτες την ημέρα ενώ
παράλληλα επιτρέπουν τη εισαγωγή διαχωριστικών χάρτινων χωρισμάτων έτσι
ώστε να μην ξεραίνονται τα προϊόντα.
Προσφέρονται για τούρτες διαφόρων διαμέτρων και ύψους και κατασκευάζονται
κατόπιν απαίτησης και σύμφωνα με τις
ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγελματία.

CS4-AAC κοπτικο τουρτών
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Η FBM είναι μία ιστορική Ιταλική εταιρεία που κατασκευάζει
και διανέμει σοκολατομηχανές παγκοσμίως.
Το μότο της εταιρείας “From bean to bar” (από τον καρπό
σοκολάτας στην μπάρα), θέλει να τονίσει την δυνατότητα της
να καλύψει τις ανάγκες κάθε παραγωγού που επιθυμεί είτε
να φτιάξει την δική του σοκολάτα ξεκινώντας από τον καρπό
του κακάο, είτε απλά να επεξεργαστεί την σοκολάτα για τις
ανάγκες του εργαστηρίου και του καταστήματός του.

PROXIMA
Με την χρήση επαγωγής για να θερμάνει την σοκολάτα η PROXIMA αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της
τεχνολογίας προσφέροντας στον χειριστή της ταχύτητα και τεράστιο ενεργειακό όφελος αφού η μηχανή
δεν θερμαίνει με αντιστάσεις. Επιπλέον η νέα αυτή
διάταξη εξοικονομεί πόρους από την κατασκευή της
με αποτέλεσμα η μηχανή να είναι πιο οικονομική. Διαθέτει κάδο χωρητικότητας 25 κιλών και μπορεί να
προσφέρει πάνω από 100 κιλά στρωμένης σοκολάτας την ώρα.
Επιπλέον μπορεί να προσαρμοστεί επάνω της επικαλυπτική ταινία πλάτους 18 εκ. η οποία διαιρείται σε 3
τμήματα και μπορεί να πλυθεί με ευκολία ακόμη και
σε επαγγελματικό πλυντήριο.

AURA
Eπιτραπέζιος στρωτήρας σοκολάτας AURA με δυνατότητα στρωσίματος 10 κιλών σοκολάτας την ώρα. Η
θέρμανση της σοκολάτας γίνεται με την βοήθεια ενός
συστήματος μπεν μαρί ενώ η κίνηση και η κυκλοφορία της εξασφαλίζεται μέσω μιας σπειροειδούς αντλίας. Το στρώσιμο της σοκολάτας γίνεται με την βοήθεια
του ενσωματωμένου ψυκτικού μηχανήματος και την
ψύξη της σοκολάτας στη διαδρομή της προς την έξοδο. Ο κάδος λιωσίματος έχει χωρητικότητα 4 κιλών.

Επιτραπέζιος στρωτήρας AURA
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