
“CHOCOOL” 
Chocolate 

ΡΟΦΗΜΑ PREMIUM ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ  
Περιεκτικότητα 32% κακάο Dezaan & 20-22% λιπαρά 

 

     
                                                   1 Κg                                                 9 Kg 
 

Ιδανική για την παρασκευή Κρύας η Ζεστής σοκολάτας. 
 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε ένα νέο προϊόν ιδιωτικής σύνθεσης & ετικέτας 
το οποίο πλέον υπάρχει ετοιμοπαράδοτο στις αποθήκες μας. 

Πρόκειται για το νέο ρόφημα premium σοκολάτας “CHOCOOL” με γνήσιο κακάο dezaan. 
 

Σοκολάτα, το “ρόφημα των θεών” (όπως αποκαλείτε), πρωτοεμφανίστηκε το 1679  
στο Τορίνο της Ιταλίας που εύλογα θεωρείται "το σπίτι της ζεστής σοκολάτας". 
Από την τότε αυθεντική συνταγή που το έκανε δημοφιλή σε όλη την Ευρώπη,  

η σοκολάτα “CHOCOOL” δημιουργήθηκε για να σαγηνεύσει τις αισθήσεις. 

 
Μετά από πολύμηνη έρευνα γευσιγνωσίας σε πολλά διαφορετικά μείγματα και ποικιλίες κακάο, 

καταλήξαμε σε ένα υπέροχο ‘’μυστικό’’ χαρμάνι το οποίο έχει περιεκτικότητα 32% σε κακάο dezaan 
και με τα λιπαρά στο 20-22% (η ιδανικότερη αναλογία). 

 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην συνολική συμπεριφορά του προϊόντος. 

Ξεκινώντας από τον τρόπο παρασκευής του ροφήματος, μέχρι και την τελική χρήση του από τον πελάτη, 
ο συνδυασμός πυκνότητας, αρώματος και γεύσης είναι μοναδικά αρμονικός. 

 
Η τιμή πώλησης θα είναι χρηματοδοτούμενη ώστε να διατηρηθεί σταθερή και χαμηλή. 

Ενώ πρόκειται για υψηλού κόστους premium προϊόν, ταυτόχρονα θα είναι και σε ιδιαίτερα 
‘’φθηνή’’ τιμή προσφοράς, ώστε να τύχει το δυνατόν υψηλότερης αποδοχής (πανελλαδικός). 

 
                                            Συσκευασίες : 1) μαύρη triplex σακούλα 1 κιλού (32% Dezaan) 
                                                                     2) λευκός κουβάς 9 κιλών (26% Dezaan) 
                                            Κιβώτιο : 1) 6 σακούλες 1 κιλού 
                                                             2) 2 κουβάδες 9 κιλών 
                                            Απόδοση : ±33 φλυτζάνια-κούπες ανα κιλό (±30γρμ σε 160ml γάλα 3,5%) 
                                           Διάρκεια ζωής : 30 μήνες από παραγωγή 
 

 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : 

 Για τη σωστή παρασκευή ζεστού ροφήματος σοκολάτας χρησιμοποιούμε γάλα πλήρες σε λιπαρά 3,5%  
            και ο βρασμός δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 70οC γιατί ομογενοποιείτε το προϊόν. 

 Για τη παρασκευή κρύου ροφήματος σοκολάτας η ποσότητα σε γάλα που απαιτείται είναι έως 50% 
λιγότερο από την ζεστή λόγω του πάγου που χρησιμοποιούμε.  

            Χτυπάμε το ρόφημα με γάλα πλήρες σε λιπαρά 3,5% στο σέϊκερ και μετά προσθέτουμε το πάγο. 
            Εάν θέλουμε να πετύχουμε γρανιτένια υφή και μεγαλύτερη διάρκεια στο κρύο ρόφημά μας 
            χτυπάμε το μείγμα σε μπλέντερ μαζί με τον πάγο. 

 
 Ζητήστε μας δωρεάν δείγματα γευστικής δοκιμής .     


