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 قطع الشوكوالتة

 مقرمشات غامقة 
ملم 4×  10×  10  

كغ لكل كرتون 8  
 صنع في بلجيكا 

 

  بالحليبمقرمشات 
ملم 4×  10×  10  

كغ لكل كرتون 8  
 صنع في بلجيكا 
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 شوكوالتة بلجيكية

  % 58كوفرتور غامق 
  كغ لكل كرتون 10

 
 

  % 40كوفرتور بالحليب 
  كغ لكل كرتون 10

 
 

% 29كوفرتور أبيض   
  كغ لكل كرتون 10
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 شرائح الشوكوالتة الغامقة
كيلو لكل كرتون 2.5  

 صنع في بلجيكا 
 

 بودرة كاكاو، مارون
كيلو لكل كيس 2.5  

 صنع في ايطاليا 
 

كاكاو بودرة/ شرائح شوكوالتة   
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بيضاء )بلوسوم(لفائف   
بلجيكا كغ لكل كرتون ، صنع في 4  

 

بالحليب) بلوسوم(لفائف   
كغ لكل كرتون ، صنع في بلجيكا 4  

 

غامقة) بلوسوم(لفائف   
كغ لكل كرتون ، صنع في بلجيكا 4  

 

 لفائف الشوكوالتة 
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عصي الشوكوالتةرقائق الشوكوالتة و  

 عصي الشوكوالتة 

%44سم،  8  
كغ كرتون 1.6  

 صنع في فرنسا  
 

 رقائق الشوكوالتة 
كغ كرتون 10/  7500  

 صنع في بلجيكا 
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 كوب قهوة بالحليب
ملم 17× 31  

قطعة لكل كرتون 540  
 صنع في المانيا

 كوب قهوة غامق
ملم 17× 31  

قطعة لكل كرتون 540  
 صنع في المانيا

 كوب قهوة
ملم 21× 44  

قطعة لكل كرتون 312  
 صنع في بلجيكا

 

  رتشكيلة بيتي فو
ملم 15×  50  

قطعة لكل كرتون 312  
 صنع في بلجيكا

 
 

 أكواب الشوكوالتة
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 القبائب
.ملم 31غ لكل قطعة،  4.9  

.قطعة لكل كرتون 216  
 

 غامقة مزخرفة 
 غامقة مع نجوم

 بالحليب مع نجوم
 بيضاء مع خطوط
 صنعت في المانيا 

تةأصداف الشوكوال  
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 أصداف الشوكوالتة

 ترفل أصداف بيضاء
.ملم 25.5غ لكل قطعة،  2.7  

قطعة لكل كرتون 504  
 صنع في المانيا 

 

 ترفل أصداف بالحليب
.ملم 25.5غ لكل قطعة،  2.7  

قطعة لكل كرتون 504  
 صنع في المانيا 

 

 ترفل أصداف غامقة
.ملم 25.5غ لكل قطعة،  2.7  

قطعة لكل كرتون 504  
 صنع في المانيا 
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 شوكوالتة ديكور

 رقائق غامقة
 

ملم  4 – 2  
.كغ لكل كرتون 2  

. صنع في المانيا  
 

 رقائق بيضاء
 

ملم  4 – 2  
.كغ لكل كرتون 2  

. صنع في المانيا  
 

 مقرمشات بيضاء
من % 8مغطاه ب 

 الشوكوالتة البيضاء
ملم  4.5 – 4  

.كغ لكل كرتون 1.5  
. صنع في المانيا  

 

 مقرمشات غامقة
من % 8مغطاه ب 

 الشوكوالتة الغامقة
ملم  4.5 – 4  

.كغ لكل كرتون 1.5  
. صنع في المانيا  
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 مثلث راجيا
.ملم  35×  55  

قطعة لكل كرتون 490  
 صنع في بلجيكا 

 

 شوكوالتة ديكور

 مستطيل لينيا
.ملم  25×  40  

قطعة لكل كرتون 350  
 صنع في بلجيكا 

 مثلث لينيا
.ملم  35×  55  

قطعة لكل كرتون 490  
 صنع في بلجيكا 

أسود-مراوح، أبيض  
ملم 45×  60  

قطعة لكل كرتون 165  
.صنع في بلجيكا   

 مراوح، صغيرة، رخامي
ملم 22×  30  

قطعة لكل كرتون، صنع في  185
.بلجيكا  
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تة ديكورشوكوال  

 شوكوالتة ديكور مخرمة
ملم 60  

.قطعة لكل كرتون 575   
. صنع في بلجيكا  

 

 مروحة شرقية
ملم 34×  59  

.قطعة لكل كرتون 400   
. صنع في بلجيكا  
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شوكوالتة رمحيه بيضاء
.قطعة لكل كرتون

شوكوالتة ديكور

Heidelore Knirr GmbH 

www.european-gourmet

 

.قطعة لكل كرتون

شوكوالتة رمحيه غامقة
.قطعة لكل كرتون

 شوكوالتة رمحيه بيضاء
قطعة لكل كرتون 300سم،  20  

. صنع في بلجيكا  
 

.قطعة لكل كرتون

 شوكوالتة ديكور
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أسود-اقالم أبيض  
قطعة لكل كرتون 120سم،  20  

. صنع في بلجيكا  
 

 شوكوالتة رمحيه غامقة
قطعة لكل كرتون 300سم،  20  

. صنع في بلجيكا  
 

أبيض-اقالم أسود  
قطعة لكل كرتون 120سم،  20  

. صنع في بلجيكا  
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 كريم بورليه
:الوصفة  

غ  كريمة طازجة سائلة 500  
غ حليب 300  
غ  خليط كريم بورليه 150  

 
كغ كرتون، صنع في  5

.المانيا  
 
 

 خليط فلورنتينا
دامبودرة جاهزة لالستخ  

غ كيس  500× 10كغ كرتون مع  5  
 صنع في المانيا 

 

و خليط الفلورنتينا حلويات  
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بسكويت مقرمش 
 بالكراميل 

غ كيس في كل  500×  16
 كرتون

 صنع في المانيا
 

بسكويت غامق مع 
حشوة الكريمة 

 المقرمشة 

تونكغ كر 5  
 صنع في المانيا

 

)زبدة ( رقائق ويفر   

كغ كرتون 2.5  
 صنع في فرنسا

 

 

 بسكويت مقرمش و رقائق الويفر 
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 حشوة موز

 حشوة ليمون

 حشوة فانيال 

كغ سطل ، صنع في اليونان 12  

 

فريجاتو/ حشوات   

 بسكويت شوكوالتة

 شوكوالتة مفتتة

 شوكوالتة مقرمشة

كغ سطل ، صنع في اليونان 4.5  

 

European Gourmet Export 

Your Source for Fine European Food 

Heidelore Knirr GmbH  |  Reuterweg 65  |  60323 Frankfurt a.M.  |  Germany 

www.european-gourmet-export.de  |  info@european-gourmet-export.de 



 

  

 شوكوالتة بالبندق 
كغ سطل 10  

صنع في اليونان   
 

)جاهزة لالستخدام ( حشوات   

 شوكوالتة بيضاء 
كغ سطل 6  
صنع في اليونان   
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 ألوان معدنية

  فضي ذهبي

 

  برتقالي برونزي
 

 أحمر نحاسي
 

 أحمر روبي
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 شوكوالتة
كغ كرتون  10%                   49كوفرتور غامق  نيرانا  
كغ كرتون 10      %              40كوفرتور حليب التانا   

كغ كرتون 10              %   29كوفرتور أبيض بايوندا    
كغ كرتون 10                 7500قطع شوكوالتة، حجم  

تونكغ كر 1.6سم                       8عصي شوكوالتة،   
كغ كرتون  8)           ملم 4×  10×  10(غامق قطع   
كغ كرتون 8                )ملم 4×  10×  10(حليب قطع   

كغ كرتون 2.5                               شرائح شوكوالتة غامقة  
كغ كيس 2.5                                         كاكاو بودرة مارون  

كغ كرتون   4قة                           غامنيرانا بلوسوم   
كغ كرتون   4حليب                             التانا بلوسوم   

كغ كرتون    4    أبيض                      بايوندا بلوسوم   
     

كواب وأصداف الشوكوالتةا  
    قطعة لكل كرتون  312         أكواب قهوة                            

قطعة لكل كرتون 540    أكواب قهوة صغيره، غامقة               
قطعة لكل كرتون  540     أكواب قهوة صغيره، بالحليب            
قطعة لكل كرتون 312    شوكوالتة بتيفور صغيرة                   

قطعة لكل كرتون  216ملم             31بون بون غامق، نجوم   
قطعة لكل كرتون 216    ملم               31بون بون مزخرف   

قطعة لكل كرتون 216     ملم      31بون بون بالحليب، نجوم   
قطعة لكل كرتون 216  ملم         31بون بون خطوط بيضاء   

قطعة لكل كرتون 504ملم               25ترفل اصداف غامقة   
لكل كرتونقطعة  504ملم              25ترفل اصداف بالحليب   

قطعة لكل كرتون  504ملم                25ترفل اصداف بيضاء   
 

شوكوالتة ديكور   
كغ لكل كرتون  2شوكوالتة بيضاء مقرمشة                    
كغ لكل كرتون  2شوكوالتة غامقة مقرمشة                   
كغ لكل كرتون   1.5مقرمشات بيضاء                               

كغ لكل كرتون   1.5قرمشات غامقة                             م  
قطعة لكل كرتون      185ملم         30مروحة، رخامي، صغيرة،   

قطعة لكل كرتون 165ملم              60أسود، -مروحة، أبيض  

قطعة لكل كرتون 490      مثلث بونتا                             
قطعة لكل كرتون  490           مثلث راجيا                       

قطعة لكل كرتون  490مثلث ال كريما                               
قطعة لكل كرتون  490مثلث مخطط                               

قطعة لكل كرتون  350      مستطيل مخطط                    
قطعة لكل كرتون     350         غامق           –معين أبيض   

قطعة لكل كرتون 300          غامقة                 - رمحيه   
قطعة لكل كرتون  300بيضاء                            - رمحيه   
قطعة لكل كرتون  120   سم     20أبيض وأسود،  –اقالم   
قطعة لكل كرتون       120  سم      20أسود وأبيض،  –اقالم   

قطعة لكل كرتون 300                ملم 60زركشة مخرمة،   
قطعة لكل كرتون 300ملم                           59شرقي،   

 

 الوان معدنية 
غ للزجاجة 100                                        ذهبي  

غ للزجاجة 100                                      برونزي  
غ للزجاجة 100                                      نحاسي  

غ للزجاجة 100                                 أحمر روبي  
 

كغ كرتون 5خليط كريم بروليه            
 

غ كرتون 500×16  بسكويت الكراميل المقرمالرقائق المقرمشة  
 بسكويت غامق مع كريمة                

كغ كرتون 5                        حشوة مقرمشة      
كغ كيس 2.5                   رقائق مقرمشة           

 

 الحشوات
كغ سطل 12          حشوة موز                        

كغ سطل 12             حشوة ليمون                  
كغ سطل 12             حشوة فانيال                   

كغ سطل 10        لبندق               شوكوالتة با  
كغ سطل 4.5                       فريجاتو بسكويت  

كغ سطل 4.5                            فريجاتو مفتت  
كغ سطل 4.5                        فريجاتو مقرمش  

   كغ سطل 5            شوكوالتة بيضاء              
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