
•

 

Hea väljatulek;
•

 

lihtne pritskotiga doseerida;  

 

•

 

;

•

 
suurepärane püsivus, koor ei vaju 

 

kokku ega lähe tükki;
 

•

 
täidlane kooremaitse ja suus sulavus;

  

•
 

vahustada saab vispli või masinaga. 
  

Debic Stand & Overrun on 
õhuline vahukoor, sobib kõikides 
vahustamismasinates valmistamiseks.
Sobib ideaalselt kaunistamiseks, 
tänu tugevusele ja heale väljatulekule
sobib oivaliselt täidiste ja kreemide, 
mousse’ide, jäätiste jne valmistamiseks.

1 l pudel ja 5 l kanister
Hoida külmikus kuni +7 °C juures.

Stand 
& Overrun
35% vahukoor kaasaegsele kondiitrile, 
ideaalne kombinatsioon õhulisusest
ja suurepärasest püsivusest.

vahukoort saab külmutada ja sulatada;
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•  Ideaalne vahukooremüts
vaid hetkega;

•
 

kasutamiseks külmalt ja soojalt;
•

 
ehtne vahukoor;

•
 

ainulaadne otsik;
•

 
praktiline sifooni-käepide aitab
doseerida täpselt ja lihtsalt
vajaliku koguse;

•
 

kiire ja lihtne puhastamine.

700 ml pudel
Hoida enne kasutamist 24 tundi külmikus.

Täiusliku vahukooremütsi saladus? 

Tänu Debicu ainulaadsele innovatiivsele tehnoloogiale 

tehnoloogiale võite teha perfektse vahukooremütsi 

kõigest hetkega, ikka ja jälle. 



•  Sisaldab taimseid õlisid; 
•  neutraalne maitse;
•  hea väljatulek, 

stabiilne kreem;
•   sobib ideaalselt täidiste, des- 

sertide, mousse’ide ja
parfeede valmistamiseks

Natop on Debicu kogemuste abil 
loodud taimne vahukreem. 
Tulemuseks on tasakaalus ja  
heade tehnoloogiliste
omadustega toode. 

2 l pudel ja 10 l BiB

Natop
Taimne  vahukreem, 

sisaldab 80% taimseid

õlisid ja 20% piimarasva.

Hoida temperatuuril +7 °C.



•
 
Erakordselt head kuumu-

 
tamisomadused: ei lähe tükki;

•
 
seob hästi, koorene tulemus ilma

•
 
valgete tükkideta;
lihtne kasutada ja säilib kaua (UHT);
sobib kuumutamiseks ja vahus-
tamiseks.

Végétop seob kindlalt, tulemus jääb 
aromaatne, maitsev ja ideaalse
värvusega.

 
Vahustub õhuliseks,

püsivaks ja kergeks, kenaks valgeks
vahuks, ei lähe kokku.

1 l pudel
Hoida külmikus kuni +7 °C juures.

Végétop
Ainulaadne kooslus tõeliselt maitsvast köögikoorest
ja suurepärastest tehnoloogilistest omadustest.

•



•

 

Ei teki tükke, kui lisada alkoholi või 
happelisi aineid;

•

 

külmutus- ja sulatuskindel;
•

 

tiheneb keetes kiiresti;
konsistents ei muutu soojas hoides.

 

•   

Sobib külmade ja soojade toitude
valmistamiseks, näiteks
suppide, kastmete, dipi- ja 
salatikastmete valmistamiseks 
ja täiendamiseks.

1 l pudel

Hoida külmikus suletult kuni +6  ºC,
avatult kuni +7  ºC juures.

Culinaire
Original
Kuumutamiskindel köögikoor



•  Taimeõlidel põhinev köögikoor;
sobib suurepäraselt kööki:

•  ei lähe tükki, ei eraldu rasva,
pakseneb optimaalse kiirusega;

 täiuslik külmutus- ja sulatamis-
kindlus, võib lisada happelisi
ja alkoholiga lisandeid.

Tänu pikale kogemusele koorega
on Debic Culinaire Végétop 
taimne köögikoor, millel
ei ole taimset järelmaitset.

1 l pudel
Hoida külmikus kuni +7 °C juures.

Culinaire 
Végétop
Kõige kooresem alternatiiv köögikoorele 




