Stand & Overrun
Õhuline, 35%ne vahukoor baieri
kreemi, mousse, jäätise, kreemi
jm valmistamiseks.

• Rikkalikum koostis
kui tavalisel 35%sel
vahukoorel
• Hea püsivus, nii et ei
pea muretsema kokku
või laiali vajumise
pärast
• Rikkalik suussulav
kooremaitse
• Alati garanteeritud
püsiv kvaliteet ja hea
lõpptulemus

Debic Stand & Overrun on töötatud välja kõikide kondiitritoodete
kaunistamiseks või täitmiseks. Selle hea püsivus teeb ta sobivaks
kondiitritoodete kaunistamiseks ning veelgi enam sobib see täiuslikult
näiteks baieri kreemi, vahukreemide, jäätise jms valmistamiseks, kuna
sellel on hea püsivus ja rikkalik koostis.

Debici kvaliteet tagab:
• Spetsiaalselt professionaalsele turule
• Naturaalsed tooted, mis on valmistatud
rangelt kontrollitud tingimustes
• Toodete pakendil on selge
tooteinformatsioon ja koostis

Stand & Overrun
Debic Stand & Overrun vahukoor, millel on hea püsivus ja rikkalik
koostis, on mõeldud spetsiaalselt kaunistamiseks ja täidiseks.
Omadused
• Rikkalik koostis

täiesti terviklik kett, et tagada
rohkem kui ainult tervisele ohutu toit.

• Hästi pritsitav
• On püsiv, nii et ei pea muretsema kokku või laiali vajumise pärast
• Suurepärane suussulav kooremaitse
• Vahukoor on külmutus- ja sulatamiskindel

Friesland Foodsi talupiima Qarant
kvaliteedisüsteemiga tagab Debic, et piim
vastab alati kõrgetele kvaliteedinormidele.
Tervikliku keti, pideva tootmise ja
hoiustamise jälgimise ning rangete
transpordinõuete abil tagab Debic hõlpsa
jälgitavuse.

• Võib vahustada kasutades vahukooremasinaid
Kasutamine
• Tortide, kookide, jäätise kaunistamiseks
• Vahustatuna täidiseks, moussede või baieri kreemi sisse
Säilitamine
• Säilitada külmkapis temperatuuril kuni 7 ºC
• Avatuna säilitada külmkapis ja kasutada 4 päeva jooksul
• Optimaalne kasutustemperatuur +2 ºC kuni +7 ºC

SORTIMENT

PAKEND

TOODE

STAND & OVERRUN

Ühes pakendis

1 liiter

Pakend

Pudel

Kogus pappkarbis

6

Pappkarpe alusel

126

Artikkel

7221203

Pakendi EAN

54 10488 014348

Pappkarbi EAN

54 10488 014355

Säilivusaeg

136 päeva

Säilitamine

külmutatult

TOITEVÄÄRTUS 100g kohta

TOODE

STAND & OVERRUN

Pappkarbi mõõtmed mm
(p x l x k)

244 x 156 x 256

Pappkarbi kogukaal kg

6,50

Aluse kogukaal kg

820

Aluse mõõtmed mm
(p x l x k)

120 x 80 x 168

TOODE

STAND & OVERRUN

kJ

1413

Kcal

338

Valku

2g

Süsivesikuid

3g

Rasva

35 g
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