MEYVE PÜRELERİ
DaVinci Gourmet’nin meyve püreleri büyük bir özenle seçilen meyvelerden üretilmiștir.
Tüm karıșımları pratik ve leziz bir șekilde hazırlama imkanı veren bu püreler sayesinde
meyve tadı her șișede ve yudumda sizinle.

ÖZELLİK VE AVANTAJLARI
• Meyve içeriğinden üretilmiștir.
• Yapay tatlandırıcı, renklendirici ve aroma içermediğinden
uygulamalarda daha doğal bir lezzet profili sunar.
• Mükemmel kıvamdadır.
• 1lt șișededir.
• Helal Sertifikalıdır.

ÇEȘİTLERİMİZ
• Armut
• Ananas
• Çilek
• Karıșık Berry
• Mango Meyve
• Passionfruit

KOLİ BİLGİSİ : 1 L x 6 adet

ȘURUPLAR

INTENSE ȘURUPLAR

DaVinci Gourmet’nin klasik șurupları en kaliteli ham maddelerden titizlikle üretilmiștir.
Her bir șurup sıcak ve soğuk içeceklere en mükemmel aromayı vermesi amacıyla özel olarak formüle
edilmiștir.

ÖZELLİK VE AVANTAJLARI
• Aroma ve tatlılığın dengesini sağlamak için
%100 șeker kamıșı kullanılarak üretilmiștir.
• Karıșımın son yudumuna kadar aromasını korur.
• Standart kullanım imkanı sağlayan sorunsuz
bir üründür.
• Sütlü uygulamalarda kesilme yapmayacağından,
en iyi sonucu verir.
• 750 ml. șișesiyle kullanım kolaylığı sağlar.
• Helal Sertifikalıdır.

ÖZELLİK VE AVANTAJLARI
• Doğal aroma içerir.
• Koruyucu içermez.
• İlave șeker içermez.
• 375ml șișededir.
• Helal Sertifikalıdır.

ÇEȘİTLERİMİZ

ÇEȘİTLERİMİZ
• Badem
• Beyaz Çikolata

• Mavi Portakal
• Muz

• Çilek

• Nane

• Çikolata

• Nar

• Frambuaz

• Spiced Chai

• Fındık

• Șeftali

• Hindistan Cevizi

• Șekersiz Vanilya

• Irish Cream

• Tarçın

• Karamel

• Vanilya

• Limon

YOĞUN AROMA LEZZETİ
DaVinci Gourmet’nin lezzet devrimi niteliğindeki özel Intense serisi, doğal aromanın tadını en yoğun
șekilde sunar. Türkiye’de bir ilk olan bu serideki ürünler, yoğun aroma lezzetini yaratmak üzere, doğal
bileșenlerden damıtılarak ve konsantre edilerek üretilmiștir. Yoğun tadı sayesinde az orandaki kullanımda
bile mükemmel sonucu verir.

• Fındık

• Liçi Meyvesi

• Karamel

• Mexican Lime

• Kiraz Çiçeği

• Vanilya
KOLİ BİLGİSİ : 375 ml x 12 adet

• Acı Portakal

SOSLAR

• Bubble Gum
• Liçi
• Majestic Mango

DaVinci Gourmet’nin sosları tat, yapı ve kaliteyi en üst düzeyde sunacak șekilde tasarlanmıștır. Son
derece titizlikle formüle edilen ürünler, içecekler ve yiyeceklerde en iyi ve lezzetli sonucu sunmak
üzere hazırlanmıștır.

• Menta Cubano

ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

• Pomelo Greyfurt

• Kolay karıșır.
• Süsleme ve dekorlama için en iyi seçenektir.
• Mükemmel akıșkanlıktadır.
• Geniș kullanım alanına sahiptir.
• 2lt șișededir.
• Helal Sertifikalıdır.

• Passion Fruit
• Short Bread Cookies
• Superberries

ÇEȘİTLERİMİZ

• Yeșil Elma

• Beyaz Çikolata

• Madagaskar Vanilya Tohumlu

• Zencefil Bal

• Cheesecake

• Tereyağlı Karamel

• Çikolata

• Tuzlu Karamel

KOLİ BİLGİSİ : 750 ml x 12 adet

• Karamel

KOLİ BİLGİSİ : 2 Lt x 3 adet

