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L517588

Deka&Della sárgabarack (2,5) 
(Zabpehely, kukoricapehely, földimogyoró 
(17,2%), kukoricagolyók és aszalt sárgabarack-
darabkák (11,3%) keverékéből készült, részben 
bevont szelet)

180 kg 2,500 1

L517587

Deka&Della alma (2,5) (Zabpehely, 
kukoricapehely, földimogyoró (10%), 
kukoricagolyók és aszalt alma-darabkák 
(10,9%) keverékéből készült, részben bevont 
szelet)

180 kg 2,500 1

L80757
Sungrizzy  (0,9) (Bevont szelet 
válogatott napraforgómagból (43%) 
készült, tejes grillázsalappal)

180 csom. 0,900 8

L80764
Sharzan (1,0) (Földimogyorós (9%) 
karamell (toffee) desszert bevont 
kocka)

180 csom. 1,000 8

L81264
Tuzya (2,0) (Részben bevont szelet 
válogatott napraforgómagból (48,4%), 
tejes grillázsalappal)

180 kg 2,000 1

L81134
Tuzya classic(2,5) (Bevont szelet 
válogatott napraforgómagból (46%), 
tejes grillázsalappal)

180 kg 2,500 1

L517428
O'Damer (2,5)   (Földimogyorós (44%) 
desszert bevont  kocka)

180 kg 2,500 1

L15158
BONTIKS (3,0)  (Földimogyorós (25,8%) 
toffee és mazsolás ( 7,2 %) desszert 
bevont kocka)

180 kg 3,000 1

L80769

BiFesti málna ízű  (1,0) GY[1x8] (Az 
illatos, friss málna ízű lekvár és a 
napraforgómagból készült lágy grillázs 
különleges kombinációja)

180 csom. 1,000 8

L80770

BiFesti  lime ízű (1,0) GY[1x8](Az 
illatos, friss lime ízű lekvár és a 
napraforgómagból készült lágy grillázs 
hihetetlen kombinációja)

180 csom. 1,000 8

L81135

Adj egy ötöst - mix (2,0) (Az illatos, 
friss  zöld alma, narancs, fekete ribizli, 
meggy ízű lekvár és a zabpehely, 
kukoricagolyó  készült lágy grillázs 
kakaós étbevonóba mártva kocka)

150 kg 2,000 1



L81265
Marmilike (3,0) (Az illatos, friss 
narancs ízű lekvár kakaós étbevonóba 
mártva)

150 kg 3,000 1

L80857
Lukasia (2,0) (Habosított desszert, 
kakaós étbevonóba mártva)

150 kg 2,000 1

L80589
Meggy ízű Lukasia  (2,0) (Habosított 
desszert meggy ízű töltelékkel (9%), 
kakaós étbevonóba mártva)

150 kg 2,000 1

L80590
Barack ízű Lukasia  (2,0) (Habosított 
desszert barack ízű töltelékkel (9%), 
kakaós étbevonóba mártva)

150 kg 2,000 1

L80591
Kávé ízű Lukasia  (2,0) (Habosított 
desszert kávé ízű töltelékkel (6%), 
kakaós étbevonóba mártva)

150 kg 2,000 1

L15055
Lukasia «Women's caprice»  tiramisu 
ízű desszert (2,0) (Habosított desszert, 
kakaós étbevonóba mártva).

120 kg 2,000 1

L15056

Lukasia «Women's caprice» 
csokoládé brownie ízű desszert (2,0)  
(Habosított desszert, kakaós 
étbevonóba mártva).

120 kg 2,000 1

L15054
Lukasia «Women's caprice» eperkrém 
ízű desszert (2,0) (Habosított desszert, 
kakaós étbevonóba mártva).

120 kg 2,000 1

L81268
Krem-briulle (2,0) (kétrétegű teljes és 
főtt sűrített tej alapú ízű szufflé)

150 kg 2,000 1

L81267
Melodimilk (2,0) (madártej ízű bevont 
kocka)

150 kg 2,000 1

L81269
Arkadiya (2,5) (kétrétegű lágy tej ízű és 
narancs ízű zselé bevont kocka)

150 kg 2,500 1

L15156
LaLaFa (1,7) (karamell (toffee) desszert 
bevont kocka) 180 kg 1,700 1


