H-6030 Opłatek patena
21x40 cm

H-6010 Opłatek Jezus
21x40 cm

H-4040 Opłatek hostia
21x40 cm

H-6020 Opłatek hostia
21x40 cm

H-4080 Opłatek krzyż
21x40 cm

H-4010 Opłatek Jezus
21x40 cm

H-5030 Opłatek
Ø 20 cm

Listki dekoracyjne
różne kolory i rozmiary

H-5020 Opłatek
Ø 20 cm

Kwiatki dekoracyjne

różne kolory, wzory i rozmiary

TK-15 Winogrono z listkiem
14x5 szt.

Komunia

TK-03T Jezus z komunią
(1 szt w opak.)

KOM003 Hosta średnia różne wzory (30 szt. w opak.)

TK-14T Dzieci na klęczniku
Ø 8 cm, wys 11 cm (1 szt. w opak.)

Pierwsza Komunia kielich
(1 szt. w opak.)

TK-07 Hostia z kłosem

TK-41 Hostia

Ø 8 cm (35 szt. w opak.)

Ø 8 cm (1 szt. w opak.)

KOM016 Kielich stojący
(1 szt. w opak.)

TK-081 Hostia z kłosem
Ø 8 cm (1 szt. w opak.)

TK-25 (opak. 6 szt)

Centrum Polska Sp. z o.o.

Ogorzelczyn 1A, 62-740 Tuliszków
Tel: 63 280 39 00, Fax. 63 280 39 20

www.centrumpolska.pl
Znajdź nas na Facebook'u:

www.fb.com/CentrumPolska

Oferta ważna od 01.05 do 31.05.2018 r. lub wyczerpania zapasów

2018 A.D.

MARGARYNA CLASSIC 70%

Wysokiej jakości emulsja typu "woda w oleju".
Produkowana na bazie rafinowanych olejów
i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia krajowego
i tropikalnego.
Opakowanie: karton 10 kg

MARGARYNA CLASSIC 80%

Wysokiej jakości emulsja typu "woda w oleju". Produkowana na
bazie rafinowanych olejów
i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
Opakowanie: karton 10 kg

BRONZEPALM

Produkt składający się z tłuszczu palmowego
i zwierzęcego. Jest przeznaczony: do przemysłowego, ciągłego
i wsadowego smażenia pączków, faworków, frytek, chipsów, do
głębokiego i wielokrotnego smażenia mięs, ryb, warzyw i innych
produktów w zakładach gastronomicznych, cukierniczych
i piekarskich
Opakowania: ● karton 20 kg ● wiadro blaszane 22 l

TWARÓG SERNIKOWY PREMIUM

To wysokiej jakości gotowa masa serowa bez konserwantów,
barwników i aromatów. Cechą charakterystyczną Twarogu
Sernikowego Premium jest lekka, dość luźna konsystencja. Dzięki
tak delikatnej strukturze masy serowej sernik po upieczeniu jest
niezwykle puszysty i delikatny w smaku.
Gramatura : 10 kg

MIX WANILIA SER
……………

Gramatura : 10 kg

Maestra Kremowa White MB
jest margaryną o zupełnie
neutralnym smaku i zapachu.
Dzięki temu istnieją
nieograniczone możliwości pod
względem komponowania
smaku kremów
przeznaczonych do
wyjątkowych tortów i ciast.
Margaryna odpowiednio
napowietrza masę kremową i
doskonale łączy się ze
wszystkimi jej składnikami.

Maestra Kremowa NH MB
Produkt nie zawiera tłuszczów
utwardzonych jak również
konserwantów i sztucznych
aromatów. Zapewnia świetną
kompozycję ze wszystkimi,
zwłaszcza mlecznymi
składankami kremów.
Doskonale je napowietrza.

TopQ olej
rzepakowy
Przeznaczony
do przemysłu
i gastronomi.
Opakowanie:
5 i 10 l.

Amarena

to wysokiej jakości termostabilne nadzienie wiśniowe. Zawiera aż
60% całych owoców wiśni w soku własnym. Nadzienie Amarena jest
gotowe do użycia oraz doskonale spisuje się w zapieku. Amarena
do idealny dodatek do ciast drożdżowych, ptysiowych, kruchych,
ciastek, kremów, śmietany. Termin przydatności do spożycia 6
miesięcy. Dostępne opakowania:
wiadro 12 kg

Jogo de Luxe

oprócz walorów smakowych posiada również niezwykle istotne
cechy technologiczne, takie jak: długotrwała świeżość, duża
objętość oraz ekonomiczność stosowania. Jogo de luxe daje szeroki
wachlarz zastosowań, może być bazą do przygotowania ciast
z owocami świeżymi, mrożonymi, różnymi nadzieniami i kremami.
Dostępne opakowania:
worek 25 kg

Czekoladowe

to wyjątkowo aromatyczna mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo tłuszczowych o smaku czekoladowym. To mieszanka, na bazie której
możemy przyrządzić ciasto o intensywnych czekoladowym aromacie
i niepowtarzalnym smaku. Dzięki swoim właściwościom: puszystemu
i wilgotnemu miękiszowi, a jednocześnie dużej stabilności, Czekoladowe
firmy Lesaffre może być wykorzystywane jako podstawa najróżniejszych
receptur i z pewnością zadowoli wyszukane gusta klientów. Jego mocny
czekoladowy aromat oraz wilgotny, puszysty miękisz to tylko nieliczne
z atutów tego ciasta. Dozowanie: 100 % mieszanki Czekoladowe bez
dodatku mąki. Dostępne opakowania:
Opakowanie 25 kg

Extra Biszkopt

to mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowych, której użycie, nie tylko
skraca czas produkcji, ale również niweluje ewentualne zagrożenia
produkcyjne. Biszkopt Extra gwarantuje wysoką i niezawodną jakość
produktu końcowego bez względu na jego rodzaj. Produkt ten stanowi
doskonałą bazę dla twoich: rantów, korpusów, rolad oraz wszelkiego
rodzaju ciast na bazie ciasta biszkoptowego. Biszkopt Extra cechuje
delikatny i puszysty miękisz oraz jednorodna struktura ciasta. Doskonale
sprawdza się przy produkcji rolad, gdyż ciasto wykazuje dużą
elastyczność przy zwijaniu. Użyty na spody przyjmuje dużą ilość syropu.
Dozowanie: 100% mieszanki bez dodawania mąki. Dostępne opakowania:
Opakowanie 25 kg

Arctos Spray Fondant

to wodna pomada cukrowa w białym kolorze, o słodkim smaku i typowym
dla produktu zapachu. Przeznaczona do aplikowania za pomocą urządzeń
natryskowych. Jest łatwa w stosowaniu, szczególnie nadaje się do
tworzenia lekko błyszczących polew wykorzystywanych w świeżych
wyrobach cukierniczych. Opakowanie: karton i wiadro 15 kg

