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10951 Mjöl Menu Italiano Blu 25Kg
Finmalt vetemjöl av typen ”00”, som ger pizzan en krispig yta och en lätt och 
luftig insida. ”Blu” är väl balanserad för en lagom elastisk deg, och passar till 
lång kalljäsning.

W:310 | P/L:0,6 +/- 0,15

269,00 kr/stk
10948 Mjöl Menu Italiano Rossa 25Kg
Mjukt finmalet vetemjöl ”typ 00”, med hög jässtyrka, tack vare ett högt 
proteininnehåll. Ger en elastisk deg, som blir mjuk, aromatisk och smälter i 
munnen vid bakning.

W:340 | P/L:0,6 +/- 0,15

269,00 kr/stk

Coca Cola Signature Mix
Coca Cola lanserar en helt ny serie kolsyrade drycker, som passar perfekt till 
att blanda drinkar med whiskey, rom eller tequila. De är även goda att dricka 
direkt som en läskande dryck.

OBS! Beställningsvara!

58640 Coca-Cola Signature Mix Smoky 200ml (12stk)
Toner av ylang-ylang, ambrettefrö, perubalsam, ekextrakt, guaiacträ. 

58641 Coca-Cola Signature Mix Spicy 200ml (12stk)
Lime, ingefära, kryddig jalapeno, rosmarin och aromatisk jasmin. 

58642 Coca-Cola Signature Mix Woody 200ml (12stk)
Patchouli, citrusig yuzu och aromatisk basilika.

166,90 kr/krt

Royal Bliss Tonic
En helt ny serie tonics med en modern twist. Utmärkta till att blanda drinkar, 
eller som en uppfriskande dryck.

OBS! Beställningsvara!

58650 Royal Bliss Creative Tonic 200ml (24stk)
Tonic med lätt bitterhet, uppfriskande och välbalanserad. 

58651 Royal Bliss Berry Sensation 200ml (24stk)
En innovativ mixer där toner av skogens frukter och stenfrukter möts.

58652 Royal Bliss Vibrant Tonic 200ml (24stk)
Komplex smak av syrlig bitterhet från citrusfrukten yuzu.

58653 Royal Bliss Ginger Beer 200ml (24stk)
En tydlig och frisk ingefärssmak som elegant integrerar citrus.

263,90 kr/krt
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Mjukglass till Sommaren

91380 Mjukglassmaskin Quick-gel 6 Liter
Quickgel är en modern och innovativ mjukglassmaskin som ger en krämig, fin 
glass. Kompakt, elegant och mycket lättanvänd med en modern touch-display 
med lättbegripliga ikoner. Perfekt för restauranger eller caféer som vill kunna 
erbjuda glass utan att investera i en stor, dyr och skrymmande maskin. Denna 
maskin är endast 73 cm hög och 26 cm bred, och kan lätt installeras på en 
bänk.

240V | 50 Hz | Decibel <70

30 000,00 kr/stk

Mjukglas Mix
Välj mellan klassisk Fior di Latte, eller Yoghurt som ger en sötsyrlig och frisk 
ton. Pulvret kan användas i mjukglassmaskin, eller till kalla desserter som 
mousse eller semifreddo. Tillsätt bara mjölk eller grädde.

6 stk/kolli

49380 Pulvermix Mjukglass 750g  119,00 kr/stk
49381 Pulvermix Frozen Yoghurt 1,1Kg 149,00 kr/stk

Topping
Till glassen erbjuder vi flera läckra såser. Dessa går naturligtvis lika bra att 
använda till andra desserter eller bakverk!

6 stk/kolli

44110 Topping Hasselnöt & Chokladsås 900ml 129,00 kr/stk
44111 Topping Karamellsås 900ml 109,00 kr/stk
44112 Topping Skogsbärssås 900ml 109,00 kr/stk

Psst! Glöm inte bort att vi har Chokladsås, Mörk Chokladsås Croccante samt 
Zabaoine i samma serie sedan tidigare!

Hackade Nötter
Läckert alternativ till sås som topping på glass, mjukglass, desserter eller 
andra bakverk. 

4 stk/kolli

44130 Hasselnötter Rostade Hackade 500g 109,00 kr/stk
44131 Pistagenötter Hackade 500g 299,00 kr/stk


