
Debic Croissant  

Augstākās kvalitātes sviests,
speciāli izstrādāts kārtaino mīklu 
pagatavošanai.

•  Nemainīgi auksta kvalitāte
visu gadu;

•  pagatavots no svaiga krējuma;
•  piešķir gatavajam produktam

lielisku, maigu sviesta garšu;
•  viegli lietojamās plāksnēs;
•  stingra konsistence;
•  lieliska elastība;
•  viegla ierullēšana.

5x2 kg plāksnēs
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• vienmēr nemainīgi augsta 
kvalitāte;

• gatavots no svaiga krējuma;
• piešķir produktam lielisku, 

maigu sviesta garšu;
• mīksts, viegli strādāt;
• lieliski putojas;
• viegli sajaucas ar citām izejvielām. 

Debic Crème Butter  

Kavalitatīvs sviests izstrādāts
speciāli gaisīgu krēmu un
masu pagatavošanai

4x2,5 kg stangas



•  Ideāls sviests visu veidu 
mīklu pagatavošanai;

•  vienmēr nemainīga  
konsistence un garša;

•  ar šo sviestu pagatavota
masa viemnēr būs mīksta un

Debic Butter Constant 

Augstākās kvalitātes sviests,
izstrādāts speciāli keksu masas
un aukstākās kvalitātes mīklu
pagatavošanai.

at to būs viegli strādāt.

4x2,5 kg stangas



•

  

pagatavots no svaiga krējums;
•

  

lietošanai gan virtuvē,
gan konditorejā;

•   pagatavots pēc tradicionālajām 
metodēm;

•   bez sāls;
•   piešķir lielisku garšu ikvienam 

gatavajam produktam.

Kvalitatīvs sviests
ar plašām 
pielietošanās iespējām

Debic Traditional Butter  

10 kg un 1 kg
Uzglabāt ledusskapī +7 °C temp.



Koncentrēts sviests, ūdensbrīvs, izstrādāts  speciāli
saldējuma, pralinē pildījumu un ganache pagatavošanai.

•  Lieliski piemērots saldējuma un udensbrīvu pildījumu pagatavošanai;
•   neitrāla tīra garša, balta krāsa, mīksta tekstūra;  
•   atvieglo un paātrina ražošanas, pagatavošanas procesu: mīksta konsistence,

zema kušanas temperetūra (28 °C);
•   99,8% koncentrēts sviests; 
•

  

visu laiku nemainīgi augsta kvalitāte;

Debic White Concentrated Butter 100%

pateicoties ūdensbrīvajām sastāvdaļām,
pagarinās pildījumu uzglabāšanas laiks.

•



Roast & Fry
Ideāla dzidrināta sviesta
un augu eļļas kombinācija

•

 

Tradicionāla maiga sviesta garša 
un krāsa;

•   satur 20% dzidrinātu sviestu; 
sviesta gardums un eļļas praktiskums;  

•   karstumizturīgs; 
•   cepot nesprakšķ.

Lieliski piemērots zivs, gaļas, dārzeņu, 
pankūku cepšanai un grillēšanai,
kā arī cepamplāšu un formu
ietaukošanai.

1 l pudele ar ērtu uzgali izliešanai un
daudzuma atzīmēm uz pudeles

Uzglabāt +2...+25 °C temperatūrā. 

•




