
 

 

КАТАЛОГ 
 

 

2018/2019 



 

Содржина 

Прехранбени бои ................................................................................................ 3 

Течни бои ......................................................................................................... 4 

Бои во паста ................................................................................................... 18 

Бои во прав .................................................................................................... 25 

Метални бои .................................................................................................. 42 

Фломастери ................................................................................................... 44 

Прехранбени фолии ...................................................................................... 55 

Кетриџи со прехранбена боја ...................................................................... 59 

Бои за чоколадо ............................................................................................. 61 

Бои во прав со распрскувач ........................................................................ 71 

Метални течни бои ....................................................................................... 72 

Гелни бои ....................................................................................................... 74 

Спреј бои ....................................................................................................... 100 

Прехранбени светки .................................................................................... 113 

Посипи .............................................................................................................. 128 

Фондани ............................................................................................................ 162 

Смеси ................................................................................................................ 194 

Емулзии и ароми ............................................................................................. 247 

Чоколадни суровини и декорации ............................................................... 286 

Шеќерни чипки ............................................................................................... 302 

Останати прехранбени суровини и декорации ........................................... 309 

 

 

 



 

 

 

 

Прехранбени 

бои



 
 

Течни бои 

Шифра/
Цена 

 

880250 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Зелена 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода, лимонова киселина, 
натриум бензоат, бои: Е102*, Е133 
(1,35%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

 



880255 

210,oo 

 

 

Прехранбена течна боја- Црвена 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода, лимонова киселина, 
натриум бензоат, бои: Е129* (2,8%). 

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

880252 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Жолта 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода (96%), лимонова 
киселина, натриум бензоат, бои: 
Е102* (3,5%). 

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

  



880261 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Бела 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода, глицерин, бои: Е171 
(2,8%). 

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

880251 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Виолетова 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода (96%), пропилен гликол, 
глицерин, бои: Е122*, Е133(3,5%). 

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  



880253 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Розева 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода, пропилен гликол, 
глицерин, бои: Е122* (2,8%). 

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

880256 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- 

Портокалова 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода, лимонова киселина, 
натриум бензоат, бои: Е110* (3,5%). 

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

 

 



880257 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Кожа боја 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода, пропилен гликол, бои: 
Е102*, Е110*, Е129*, Е133 (3,5%). 

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

 

 

880254 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Кафена 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода (97%), карамелна боја, 
лимонова киселина, натриум бенозат, 
бои: Е102*, Е110*, Е129*, Е133, Е150а 
(2,2%). 

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 



место.  

880258 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Сина 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода, лимонова киселина, 
натриум бензоат, бои: Е133 (1,35%).  

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

880259 

210,oo 

 

Прехранбена течна боја- Црна 

Течна Прехранбена боја која може да 
се употребува со AIRBRUSH системот 
исто така и за боење слатки.  

Има 11 различни бои. Боите може да 
се мешаат меѓусебе. Со помош на 
белата боја можете да постигнете 
посветли или пастелни нијанси.  

Состав: вода, пропилен гликол, 
глицерин, бои: Е110*, Е129*, Е133 
(1,35%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.   

Нето количина: 118 мл.  

Да се чува затворена на ладно и темно 
место.  

 

 



827254 

153,oo  

 

Течна Прехранбена боја Сина- Baby 

Blue 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е133, 
Е122*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  

Нето количина: 16 мл.  

100076/
153,oo 
денари 

Течна Прехранбена боја Црна- 

Black 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е133, 
Е122*, E102* 

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  



Нето количина: 16 мл. 

100077/ 
153,oo 
денари 

Течна Прехранбена боја Кафена- 

Brown 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е155.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  

Нето количина: 16 мл. 



827257 

153,oo 

Течна Прехранбена боја Прљаво 

Бела- Ivory 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е155, 
Е102*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  

Нето количина: 16 мл. 

100078/ 
153,ooд
енари 

Течна Прехранбена боја 

Портокалова - Orange 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е110*, 
Е124*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  



Нето количина: 16 мл. 

100079/ 
153,ooд
енари  

Течна Прехранбена боја Виолетова- 

Purple 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е133, 
Е122*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  

Нето количина: 16 мл. 



100080/ 
153,oo 
денари 

 

Течна Прехранбена боја Црвена - 

Red 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е124*, 
Е102*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  

Нето количина: 16 мл. 

100081/ 
153,oo 
денари 

Течна Прехранбена боја Розева - 

Rose 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е124*, 
Е122*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  



Нето количина: 16 мл. 

827262 

153,oo 

 

Течна Прехранбена боја Зелена – 

Spring Green 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е133, 
Е102*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  

Нето количина: 16 мл. 



100082/ 
153,oo 
денари 

Течна Прехранбена боја Жолта- 

Yellow 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е102*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  

Нето количина: 16 мл. 

100083/ 
153 oo 

Течна Прехранбена боја Зелена – 

Holly Green 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е133, 
Е124*, Е102*.   

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  



Нето количина: 16 мл. 

898511 

153,oo 

Течна Прехранбена боја Сина- Navy 

Blue 

Течна Прехранбена боја и боја за 
Airbrush. Вградениот апликатор 
овозможува контрола и овозможува 
едноставно достигнување на широк 
спектар на нијанси.  

Без ореви, глутен и лактоза. 
Производот е вегетаријански и 
вегански. 

Состав: навлажнувач, глицерин, 
пропилен гликол, вода, бои: Е133, 
Е122*, Е155.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: на секој килограм торта да 
се употреби максимум 4 мл боја.  

Нето количина: 16 мл. 



Бои во паста 

880262 

305,oo 

 

Боја во паста- Зелена 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја 
Е102*, Е133 (7,58%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл.  

880272 

305,oo 

 

Боја во паста- Црвена 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја Е129* 
(6%).  

*Внимание: Производот може 



негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл.  

 

 

880267 

305,oo 

 

Боја во паста- Портокалова 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја Е110* 
(9,26%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл.  

 



880273 

305,oo 

 

Боја во паста- Розева 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја Е122* 
(4,17%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл.  

 



880270 

305,oo 

 

Боја во паста- Виолетова 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја Е122* 
, Е133(6%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл.  

 

880271 

305,oo 

 

Боја во паста- Бела 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: глицерин, боја: Е171.  

Пред употреба добро протресете.   

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл.  



880269 

305,oo 

 

Боја во паста- Кафена 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја Е133, 
Е132, Е129*, Е102*, Е 110* (15,35%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл. 

880264 

305,oo 

 

Боја во паста- Црна 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја Е133, 
Е129*, Е 110* (8,4%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  



Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл. 

 

880263 

305,oo 

 

Боја во паста- Тиркизна 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја 
Е102*, Е133, (4,63%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл. 

880265 

305,oo 

 

Боја во паста- Сина 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 



гуми, лимонова киселина и боја Е133, 
(3,9%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл. 

880266 

305,oo 

 

Боја во паста- Жолта 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја Е102* 
(7,49%).  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл. 



880268 

305,oo 

 

Боја во паста- Вино боја 

Висококвалитетна концентрирана 
боја, која овозможува постигнување 
на моќни и контрастни бои на 
шеќерни маси. Боите може да се 
мешаат меѓусебе. Со помош на белата 
боја можете да постигнете посветли 
или пастелни нијанси.  

Состав: вода, бисоко фруктузен 
пченкарен сируп, глицерин, шеќер, 
модифициран прехрамбен шеќер, 
натриум бенозат, калиумов сорбат, 
растителна гума, карагенан, ксантан 
гуми, лимонова киселина и боја Е122, 
Е133 (9,46%).   

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува затворено на темно и ладно 
место.  

Нето количина: 118 мл. 

Бои во прав 

825445 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Бела- 

Snow Drift 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171. Количество боја до 
100%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 



е вегтаријански.  

Нето количина: 5 грама.  

825427 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Крем- 

Snow Drift 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е102*, Е155. 
Количество боја до 0,9%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата.  

825446 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Жолта- 

Lemon Tart 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е104*. Количество боја до 
21%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  



*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 2,5 грама.  

825447 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Жолта- 

Primrose 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е104*, Е102*, Е171. 
Количество боја до 2,5%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 5 грама.  

825454 

202,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Златна- 

Gold Treasure 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е171. Количество боја 



до 100%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

Нето количина: 4 грама.  

825448 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Жолта- 

Sunset Yellow 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е102*. Количество боја 22%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата.  

Нето количина: 2, 5 грама.  

825439 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Праска 

боја- Peach Delight 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е110*. Количество боја 



0,44%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 5 грама.  

825450 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- 

Портокалова- Pumpkin Pie 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е110*, Е102*, Е171. 
Количество боја 3,06%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 5 грама.  



825451 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Црвена- 

Orange Burst 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е124*, Е104*, Е171. 
Количество боја 8,24%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 3 грама.  

825444 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Црвена- 

Poppy Red 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е129*, Е171. Количество боја 
15,19%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегетаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 



концентрација на децата. 

Нето количина: 2,5 грама.  

825452 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Црвена- 

Chilly Red 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е122*, Е124*. Количество 
боја 22,8%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата.  

Нето количина: 2 грама 

 

825443 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Црвена- 

Claret 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е133, Е122*, Е171. 



Количество боја 19,48%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 2 грама.  

825440 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Розева- 

Pink Candy 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е124*. Количество боја 
0,44%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 5 грама.  



825441 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- 

Виолетова- Aubergine 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е122*, Е153, E133. 
Количество боја 16,57%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 2,5 грама.  

825442 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- 

Виолетова- Lavender Drop 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е122*, Е133. 
Количество боја 0,81%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 



концентрација на децата. 

Нето количина: 5,5 грама.  

825436 

171,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Зелена- 

Lime Zest 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е102*, Е133. 
Количество боја 2,96%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 5 грама.  

825449 
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Прехранбена боја во прав- Зелена- 

Spring Green  

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е104*, Е133. 
Количество боја 6,33%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 



е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 3 грама.  

825435 
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Прехранбена боја во прав- Зелена- 

Ivy Green 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е102*, Е133. 
Количество боја 9,56%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 3 грама.  

825437 
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Прехранбена боја во прав- Зелена- 

Olive Green 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  



Состав: Е171, Е102*, Е132, E124*. 
Количество боја 15,57%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 2 грама.  

825434 
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Прехранбена боја во прав- Зелена- 

Holly Green 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е102*, Е133, E124*. 
Количество боја 8,7%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 3 грама.  



825430 
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Прехранбена боја во прав- Зелено 

сина- Light Teal 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е104*, Е133. 
Количество боја 1,02%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 5 грама.  

825431 
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Прехранбена боја во прав- Зелено 

плава- Peacock Blue 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е102*, Е133. 
Количество боја 2,58%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 



концентрација на децата. 

Нето количина: 4 грама.  

825468 
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Прехранбена боја во прав- Сина- 

Perwinkle Blue 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е133, Е132. Количество 
боја 0,76%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 5 грама.  

825428 
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Прехранбена боја во прав- Сина- 

Baby Blue 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е133. Количество боја 
0,24%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 



е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 5 грама.  

825432 
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Прехранбена боја во прав- Сина- 

Sky Blue 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е132. Количество боја 
0,26%.  

825429 
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Прехранбена боја во прав- Сина- 

Bright Navy 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е122*, Е153, E133. 
Количество боја 16,3%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 



концентрација на децата. 

Нето количина: 2,5 грама.  

825438 
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Прехранбена боја во прав- Сива- 

Shadow Grey 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, E153. Количество боја 
1,425%.  

825433 
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Прехранбена боја во прав- Кафена- 

Chocolate 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е102*, Е122*, Е132, E153. 
Количество боја 27,94%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 2 грама. 



825426 
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Прехранбена боја во прав- Црна- 

Black Magic 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е153. Количество боја 95%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

Нето количина: 3 грама.  

825455 
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Прехранбена боја во прав- Сребрена- 
Light Silver 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, Е172, Е153. Количество 
боја do 100%.  

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

Нето количина: 3 грама.  



825453 
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Прехранбена боја во прав- Златна – 

Golden Sands 

Прехранбена боја во прав. Широка 
палета на Прехранбени бои. Со неа 
може да се обои шлаг, кремасти 
структури и шеќерни маси. Може да 
се употребуваат и на суви структури. 
Во комбинација со алкохол бојата 
може да се употреби за боење на 
марципан, чоколадо, хартија за 
јадење... 

Количина: 7 мл (2-5 грама).  

Состав: Е171, E172. Количество боја 
do 100%.   

Без глутен, ореви, кошер. Производот 
е вегтаријански.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста ин 
концентрација на децата. 

Нето количина: 4 грама.  

Метални бои 

825456 
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Прехранбена течна боја Златна- 

Light Gold 

Метална Прехранбена боја приготвена 
за употреба. Бојата можете да ја 
нанесувате со четка, за да ги обоите 
поситните делови на тортата, или со 
сунѓер за да се обои целата торта 
(покриена со фондант). За еднаква 
распределба на бојата на фондантот 
потребни се две боења. Во шишето 
има 25 мл боја.  

 

Состав: вода, боја Е171, Е172 (1,8%), 
пченкарно брашно, емулгатори: соја, 
летицин, Конзерванс: Е202, лимонова 



киселина. Кошер.  

Бојата се чува на собна температура. 
Алергени: прочитајте во упатството.  

Нето количина: 25 мл.  

825457 

338,oo 

 

Прехранбена течна боја Сребрена- 

Light Silver 

Метална Прехранбена боја спремна за 
употреба. Бојата можете да ја 
нанесувате со четка, за да ги обоите 
поситните делови на тортата, или со 
сунѓер за да се обои целата торта 
(покриена со фондант). За еднаква 
распределба на бојата на фондантот 
потребни се две боења. Во шишето 
има 25 мл боја.  

Состав: вода, боја Е171, Е151, Е110*, 
Е142 (0,03%); пченкарно брашно, 
емулгатори: соја, летицин, 
Конзерванс: калиум сорбат, лимонова 
киселина. Кошер.  

Бојата се чува на собна температура. 
Пред употреба добро протресете ја 
бојата.  

Нето количина: 25 мл. 

*Внимание : Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата. 

 Алергени: Прочитајте во упатсвото.  

 



823694 

 

Сунѓер за нанесување на бои.  

Сунѓер наменет за нанесување на 
течни бои на фондант.  

Фломастери 

897987 

198,oo 

 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

Црна- Black 

Click Twist четката Rainbow Dust е 
наполнета со црна Прехранбена боја и 
е спремна за употреба. Само завртете 
го капакот на четката се до моментот 
кога влакната на четката не се 
наполнат со боја. Кога не ја 
употребувате четката, пред се 
истресете го бишокот на боја и потоа 
затворете ја четката со капакот. Брзо, 
едноставно и чисто! 

Четката може да се користи за боење 
на појмали делови на декорации и 
ситни детали. Бојата се суши за 10 до 
15 минути. Click Twist четката е многу 
економична поради контролираниот 
доток на боја до влаканата на четката 
и овозможува изработка на голем број 
на декорации.  

Производот е вегански, 
вегетаријански, без ГМО, без јаткаст 
плодови и без глутен.  

Состав: Глицерин, пропилен гликол, 
Згуснувач: силикон диоксид, Бои: 
Е153, Е122*, Е102*, Е133, емулгатор: 



соја лецитин.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Алерген: за алерген погледнете го 
составот на упатството.  

Употреба: завртете го горниот капак 
на четката додека бојата не ги обои 
влакната на четката. 100% 
Прехранбена боја, за декорација на 
слатки. Време на сушење: 15 минути.  

Четката се чува на собна температура. 

Нето тежина: 2 мл. 

198,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 
Црвена- Red 

Click Twist четката Rainbow Dust е 
наполнета со црвена Прехранбена боја 
и е спремна за употреба. Само 
завртете го капакот на четката се до 
моментот кога влакната на четката не 
се наполнат со боја. Кога не ја 
употребувате четката, пред се 
истресете го бишокот на боја и потоа 
затворете ја четката со капакот. Брзо, 
едноставно и чисто! 

Четката може да се користи за боење 
на појмали делови на декорации и 
ситни детали. Бојата се суши за 10 до 
15 минути. Click Twist четката е многу 
економична поради контролираниот 
доток на боја до влаканата на четката 
и овозможува изработка на голем број 
на декорации.  

Производот е вегански, 
вегетаријански, без ГМО, без јаткаст 
плодови и без глутен.  

Состав: Глицерин, пропилен гликол, 
Згуснувач: силикон диоксид, Бои: 
Е171, Е124*, Е129* емулгатор: соја 



лецитин.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Алерген: за алерген погледнете го 
составот на упатството.  

Употреба: завртете го горниот капак 
на четката додека бојата не ги обои 
влакната на четката. 100% 
Прехранбена боја, за декорација на 
слатки. Време на сушење: 15 минути.  

Четката се чува на собна температура. 

Нето тежина: 2 мл.  

897988 

198,oo 

 

Четка со Прехранбена боја Розева- 

Hot Pink 

Click Twist четката Rainbow Dust е 
наполнета со розева Прехранбена боја 
и е спремна за употреба. Само 
завртете го капакот на четката се до 
моментот кога влакната на четката не 
се наполнат со боја. Кога не ја 
употребувате четката, пред се 
истресете го бишокот на боја и потоа 
затворете ја четката со капакот. Брзо, 
едноставно и чисто! 

Четката може да се користи за боење 
на појмали делови на декорации и 
ситни детали. Бојата се суши за 10 до 
15 минути. Click Twist четката е многу 
економична поради контролираниот 
доток на боја до влаканата на четката 
и овозможува изработка на голем број 
на декорации.  

Производот е вегански, 
вегетаријански, без ГМО, без јаткаст 
плодови и без глутен.  

Состав: Глицерин, пропилен гликол, 
Згуснувач: силикон диоксид, Бои: 



Е171, Е122*, емулгатор: соја лецитин.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Алерген: за алерген погледнете го 
составот на упатството.  

Употреба: завртете го горниот капак 
на четката додека бојата не ги обои 
влакната на четката. 100% 
Прехранбена боја, за декорација на 
слатки. Време на сушење: 15 минути.  

Четката се чува на собна температура. 

Нето тежина: 2 мл.  

897991 

198,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

Зелена- Spring Green 

Click Twist четката Rainbow Dust е 
наполнета со зелена Прехранбена боја 
и е спремна за употреба. Само 
завртете го капакот на четката се до 
моментот кога влакната на четката не 
се наполнат со боја. Кога не ја 
употребувате четката, пред се 
истресете го бишокот на боја и потоа 
затворете ја четката со капакот. Брзо, 
едноставно и чисто! 

Четката може да се користи за боење 
на појмали делови на декорации и 
ситни детали. Бојата се суши за 10 до 
15 минути. Click Twist четката е многу 
економична поради контролираниот 
доток на боја до влаканата на четката 
и овозможува изработка на голем број 
на декорации.  

Производот е вегански, 
вегетаријански, без ГМО, без јаткаст 
плодови и без глутен.  

Состав: Глицерин, пропилен гликол, 
Згуснувач: силикон диоксид, Бои: 
Е171, Е102*, Е104*, Е 133 емулгатор: 



соја лецитин.  

*Внимание: Производот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Алерген: за алерген погледнете го 
составот на упатството.  

Употреба: завртете го горниот капак 
на четката додека бојата не ги обои 
влакната на четката. 100% 
Прехранбена боја, за декорација на 
слатки. Време на сушење: 15 минути.  

Четката се чува на собна температура. 

Нето тежина: 2 мл.  

897990 

198,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја Сина- 
Royal Blue 

Click Twist четката Rainbow Dust е 
наполнета со сина Прехранбена боја и 
е спремна за употреба. Само завртете 
го капакот на четката се до моментот 
кога влакната на четката не се 
наполнат со боја. Кога не ја 
употребувате четката, пред се 
истресете го бишокот на боја и потоа 
затворете ја четката со капакот. Брзо, 
едноставно и чисто! 

Четката може да се користи за боење 
на појмали делови на декорации и 
ситни детали. Бојата се суши за 10 до 
15 минути. Click Twist четката е многу 
економична поради контролираниот 
доток на боја до влаканата на четката 
и овозможува изработка на голем број 
на декорации.  

Производот е вегански, 
вегетаријански, без ГМО, без јаткаст 
плодови и без глутен.  

Состав: Глицерин, пропилен гликол, 
Згуснувач: силикон диоксид, Бои: 



Е171, Е 133 емулгатор: соја лецитин.  

Алерген: за алерген погледнете го 
составот на упатството.  

Употреба: завртете го горниот капак 
на четката додека бојата не ги обои 
влакната на четката. 100% 
Прехранбена боја, за декорација на 
слатки. Време на сушење: 15 минути.  

Четката се чува на собна температура. 

Нето тежина: 2 мл.  

825461 

187,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

Зелена, Rainbow Dust 

Професионални фломастери со 
Прехранбена боја. Пенкалата имаат 
различна дебелина на влакната 0,5 мм 
и 2,5 мм. Може да се употребува за 
пишување или цртање на сува 
шеќерна маса.  

Состав: глицерин, вода; бои: 
Е102*,Е122*, Е133.  

 *Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

100% Прехранбена боја, двострански 
фломастер, брзо сусшење.  

Производот е вегетаријаски и не е 
ГМО.  

Да се чува на собна температура. 

 



825463 

187,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

Црвена, Rainbow Dust 

Професионални фломастери со 
Прехранбена боја. Пенкалата имаат 
различна дебелина на влакната 0,5 мм 
и 2,5 мм. Може да се употребува за 
пишување или цртање на сува 
шеќерна маса.  

Состав: глицерин, вода; бои: 
Е102*,Е122*.  

 *Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

100% Прехранбена боја, двострански 
фломастер, брзо сусшење.  

Производот е вегетаријаски и не е 
ГМО.  

Да се чува на собна температура. 

825464 

187,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја Сина, 
Rainbow Dust 

Професионални фломастери со 
Прехранбена боја. Пенкалата имаат 
различна дебелина на влакната 0,5 мм 
и 2,5 мм. Може да се употребува за 
пишување или цртање на сува 
шеќерна маса.  

Состав: глицерин, вода; бои: Е133, 
Е151. 

100% Прехранбена боја, двострански 
фломастер, брзо сусшење.  

Производот е вегетаријаски и не е 
ГМО.  

Да се чува на собна температура. 



825465 

187,oo 

 

Фломастери со Прехранбена боја 

Жолта, Rainbow Dust 

Професионални пенкала со 
Прехранбена боја. Пенкалата имаат 
различна дебелина на влакната 0,5 мм 
и 2,5 мм. Може да се употребува за 
пишување или цртање на сува 
шеќерна маса.  

Состав: глицерин, вода; бои: 
Е102*,Е122*, Е133.  

 *Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

100% Прехранбена боја, двострански 
фломастер, брзо сусшење.  

Производот е вегетаријаски и не е 
ГМО.  

Да се чува на собна температура. 

825462 

187,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

Црна, Rainbow Dust 

Професионални фломастери со 
Прехранбена боја. Пенкалата имаат 
различна дебелина на влакната 0,5 мм 
и 2,5 мм. Може да се употребува за 
пишување или цртање на сува 
шеќерна маса.  

Состав: глицерин, вода; бои: 
Е102*,Е122*, Е133.  

 *Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

100% Прехранбена боја, двострански 
фломастер, брзо сусшење.  

Производот е вегетаријаски и не е 
ГМО.  

Да се чува на собна температура. 



825467 

187,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

Розева, Rainbow Dust 

Професионални фломастери со 
Прехранбена боја. Пенкалата имаат 
различна дебелина на влакната 0,5 мм 
и 2,5 мм. Може да се употребува за 
пишување или цртање на сува 
шеќерна маса.  

Состав: глицерин, вода; бои: Е122*, 
Е133.  

 *Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

100% Прехранбена боја, двострански 
фломастер, брзо сусшење.  

Производот е вегетаријаски и не е 
ГМО.  

Да се чува на собна температура. 

825466 

187,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

Чоколадна, Rainbow Dust 

Професионални фломастери со 
Прехранбена боја. Пенкалата имаат 
различна дебелина на влакната 0,5 мм 
и 2,5 мм. Може да се употребува за 
пишување или цртање на сува 
шеќерна маса.  

Состав: глицерин, вода; бои: 
Е102*,Е122*, Е133.  

 *Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

100% Прехранбена боја, двострански 
фломастер, брзо сусшење.  

Производот е вегетаријаски и не е 
ГМО.  

Да се чува на собна температура. 



825459 

187,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

златна, Rainbow Dust 

Професионални фломастери со 
Прехранбена боја. Пенкалата имаат 
различна дебелина на влакната 0,5 мм 
и 2,5 мм. Може да се употребува за 
пишување или цртање на сува 
шеќерна маса.  

Состав: глицерин, вода; бои: 
Е102*,Е122*. .  

 *Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

100% Прехранбена боја, двострански 
фломастер, брзо сусшење.  

Производот е вегетаријаски и не е 
ГМО.  

Да се чува на собна температура. 

826305 

374,oo 

 

Фломастер со Прехранбена боја 

Црна ПМЕ, со боја за полнење 

Пенкало со Прехранбена боја. Може 
да се употребува за шеќерна маса.  

Пенкалото е двостранско ( 2,5 мм и 
1,5 мм) со боја за полнење  

Состав: бои: Е133, Е122*, Е102*, вода, 
глицерин, Е422, етанол, калиум 
сорбат Е202, лимонова киселина, 
Е330.  

*Внимание: Пороизводот може 
негативно да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува на ладно и суво место.  

Употреба: пенкало за пишување или 
цртање на фондант, марципан или сув 
royal icing. 

Полнење: пенкалото поставете го 



вертикално во посуда со боја и 
оставете го 3 саати да се наполни. 

По отварањето на бојата добро 
затворете за да се спречи сушење на 
бојата.  

Нето количина: 8 гр. 

825954 

 

 Сет фломастери со Прехранбена боја 
6 парчиња 

Сет фломастери со Прехранбена боја.  

Во пакувањето има 6 фломастери со 
жолта, портокалова, црвена, зелена, 
сина и црна боја.   

Состав: прочистена вода, Е422, бои: 
Е102*, Е133, Е110*, Е122*, Е124*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Употреба: Пенкалата се употребуваат 
директно на производот. За пишување 
по шеќерни маса.  

Да се чува цврсто затворено на суво 
место и заштитено од светлина.  

Количина: 6 фломастери 



Прехранбени хартии 

600101 

1.885,oo 

 

Прехранбена хартија А4 

правоаголна за печатење (24 листа) 

Иновативна хартија за јадење, која 
овозможува перфектно и остро 
сликање на Вашата торта. На 
пластичната фолија е нанесен тенок 
слој на хартија за јадење. По 
испечатувањето на сликата на 
хартијата, ја оставаме да се суши, ја 
одстрануваме од пластичната фолија и 
ја ставаме на тортата. На тортата 
хартијата се суши и се добива 
перфектна слика.  

Хартијата за разлика од стандардните 
оризови хартии, не остава тврди корки 
на површината на тортата и нема 
превиткувања. Боите се поживи.  

Во пакувањето има 24 листа А4- во 
правоаголна форма.  

Состав: тапиока скроб, пречистена 
вода цврсти материи од сируп од 
пченка, целулоза, пченкарен сируп, 
шеќер, растително масло, полисорбат, 
лимонова киселина, сорбитол, 
глицерин, титан диоксид, ванила, 
полисорбат, арапски гуми.  

По отварањето производот треба да се 
употреби во рок од 12 месеци.  

Количина: 24 листа  

Да се чува на собна температура.  

Хранливи вредности на 100 грама 

Енергетска 
вредност 

1454 kJ / 347,46 
kcal 

Масти 

- Незаситени 

1,07 g 

0,10 g 



масти 

Јаглени хидрати 

- Шеќер 

97,6 g 

18,47 g 

Белковини 0,02 g 

Сол 39,78 g 
 

600102 

1.885,oo 

 

Прехранбена хартија А4 округла за 

печатење (24 листа) 

Иновативна хартија за јадење, која 
овозможува перфектно и остро 
сликање на Вашата торта. На 
пластичната фолија е нанесен тенок 
слој на хартија за јадење. По 
испечатувањето на сликата на 
хартијата, ја оставаме да се суши, ја 
одстрануваме од пластичната фолија и 
ја ставаме на тортата. На тортата, 
хартијата се суши и се добива 
перфектна слика.  

Хартијата за разлика од стандардните 
оризови хартии, не остава тврди корки 
на површината на тортата и нема 
превиткувања. Боите се поживи.  

Во пакувањето има 24 листа А4- во 
округл форма.  

Состав: тапиока скроб, пречистена 
вода цврсти материи од сируп од 
пченка, целулоза, пченкарен сируп, 
шеќер, растително масло, полисорбат, 
лимонова киселина, сорбитол, 
глицерин, титан диоксид, ванила, 
полисорбат, арапски гуми.  

По отварањето производот треба да се 
употреби во рок од 12 месеци.  

Количина: 24 листа  

Да се чува на собна температура.  

 



Хранливи вредности на 100 грама 

Енергетска 
вредност 

1454 kJ / 347,46 
kcal 

Масти 

- Незаситени 
масти 

1,07 g 

0,10 g 

Јаглени хидрати 

- Шеќер 

97,6 g 

18,47 g 

Белковини 0,02 g 

Сол 39,78 g 

  

822026 

877,oo 

 

Прехранбена хартија 50 парчиња 

Хартија за јадење на која може да се 
слика/принта.  

Исто така може да се употреби за 
цртање со Прехранбени бои или 
фломастери со Прехранбена боја. Во 
пакувањето има 50 листа од А4 
формат.  

Состав: компиров скроб, палмино 
масло, вода.  

Да се чува на температура од 19/20 °C. 

Хранливи вредности на 100 грама 

Енергетска 
вредност 

1285 kJ / 307,4 kcal 

Масти 

- Незаситени 
масти 

1,5 g 

0 g 

Јаглени хидрати 

- Шеќер 

73,4 g 

0 g 



Белковини 0,01 g 

Сол 0 g 
 

822972 

 

Прехранбена хартија 5 парчиња 

Направете сопствена слика за 
украсување на Вашата торта.  

Во пакувањето има 5 Прехранбени 
хостиј А4 формат. За пишување по 
хостији препорачуваме фломастери со 
Прехранбена боја.  

Состав: компиров скроб, палмино 
масло, вода.  

Да се чува на температура од 19/20 °C. 

Хранливи вредности на 100 грама 

Енергетска 
вредност 

1285 kJ / 307,4 kcal 

Масти 

- Незаситени 
масти 

1,5 g 

0 g 

Јаглени хидрати 

- Шеќер 

73,4 g 

0 g 

Белковини 0,01 g 

Сол 0 g 

 

 



Кетриџи со прехранбена боја 

880206/ 
880203/ 
880205/ 
880202/ 
880204 

 

 

1.853,oo 
 

Кертриџ со Прехранбена боја за 

печатач IP3600 

Кертриџ со Прехранбена боја за 
печатење на хартија за јадење. За 
печатач Canon IP3600.  

Состав: прочистена вода, пропилен 
гликол, глицерин, бои: Е133, Е129*, 
Е110* (3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Сина:   

Состав: прочистена вода, пропилен 
гликол, глицерин, бои: Е133 (3%).  

По отварањето да се употреби во рок 
од 12 месеци.  

Да се чува на собна температура.  

 

 

Црвена:  

Состав: прочистена вода, пропилен 
гликол, глицерин, бои: Е122* (3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

По отварањето да се употреби во рок 
од 12 месеци.  

Да се чува на собна температура.  

 



Жолта:  

Состав: прочистена вода, пропилен 
гликол, глицерин, бои: Е102*, Е110* 
(3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

По отварањето да се употреби во рок 
од 12 месеци.  

Да се чува на собна температура.  

 

897626/ 
897623/ 
897625/ 
897624/ 
897622 

 

1.853,oo 

 

Кертриџ со Прехранбена боја за 

печатач IP4950 

Кертриџ со Прехранбена боја за 
печатење на хартија за јадење. За 
печатач Canon IP4950. 

Состав: 

Црна:  

Состав: прочистена вода, пропилен 
гликол, глицерин, бои: Е129*, Е110*, 
Е133 (3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

По отварањето да се употреби во рок 
од 12 месеци.  

Да се чува на собна температура.  

 

Сина:  

Состав: прочистена вода, пропилен 
гликол, глицерин, бои: Е133 (3%).  

По отварањето да се употреби во рок 
од 12 месеци.  



Да се чува на собна температура.  

Црвена:  

Состав: прочистена вода, пропилен 
гликол, глицерин, бои: Е122* (3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

По отварањето да се употреби во рок 
од 12 месеци.  

Да се чува на собна температура.  

Жолта:  

Состав: прочистена вода, пропилен 
гликол, глицерин, бои: Е102*, Е110* 
(3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрација на децата.  

По отварањето да се употреби во рок 
од 12 месеци.  

Да се чува на собна температура.  

Бои за чоколадо 

824152 

140,oo 

 

Прехранбена течна боја- Црвена- 

AZO FREE 

За боење и декорција на производи од 
шеќерна маса, шлаг, слатки и 
пекарски производи (пециво, 
бисквити, торти и вафли).  

Бојата не содржи AZO бои. Повеќе 
истражувања имаат докажано дека 
Прехранбена боја азо (Е 110, Е 104, Е 
122, Е 129, Е 102 и Е124), кои се 
употребуваат за боење на храна, се 
ризични за здравјето на децата, 
бидејќи предизвикуваат 
хиперактивност. Затоа, компаниите 



кои во своите Прехранбени производ 
употребуваат азо мораат да им кажат 
на своите потрошувачи дека » можат 
негативно да влијаат на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Потребно е да се напомене, да со 
боите без азо не може да се достигнат 
живи бои како со азо боите. 

 Состав: вода, екстракт од шафран, 
етанол, боја Е120 (10-20%), 
конзерванс: Е218.  

Употреба: пред секоја употреба добро 
портресете.  

Да се чува убаво затворено на суво 
место.  

Нето количина: 100 грама.  

824155 

140,oo 

 

Прехранбена течна боја- Жолта- 

AZO FREE 

За боење и декорција на производи од 
шеќерна маса, шлаг, слатки и 
пекарски производи (пециво, 
бисквити, торти и вафли).  

Бојата не содржи AZO бои. Повеќе 
истражувања имаат докажано дека 
Прехранбена боја азо (Е 110, Е 104, Е 
122, Е 129, Е 102 и Е124), кои се 
употребуваат за боење на храна, се 
ризични за здравјето на децата, 
бидејќи предизвикуваат 
хиперактивност. Затоа, компаниите 
кои во своите Прехранбени производ 
употребуваат азо мораат да им кажат 
на своите потрошувачи дека » можат 
негативно да влијаат на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Потребно е да се напомене, да со 
боите без азо не може да се достигнат 
живи бои како со азо боите. 

 Состав: вода, екстракт од шафран, 



етанол, боја Е120 (10-20%), 
конзерванс: Е218.  

Употреба: пред секоја употреба добро 
портресете.  

Да се чува убаво затворено на суво 
место.  

Нето количина: 100 грама. 

824150 

140,oo 

 

Прехранбена боја во паста- Црна- 

AZO FREE 

Производ за боење на шеќерна маса, 
шлаг и различни кремови.  

Бојата не содржи AZO бои. Повеќе 
истражувања имаат докажано дека 
Прехранбена боја азо (Е 110, Е 104, Е 
122, Е 129, Е 102 и Е124), кои се 
употребуваат за боење на храна, се 
ризични за здравјето на децата, 
бидејќи предизвикуваат 
хиперактивност. Затоа, компаниите 
кои во своите Прехранбени производ 
употребуваат азо мораат да им кажат 
на своите потрошувачи дека » можат 
негативно да влијаат на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Потребно е да се напомене, да со 
боите без азо не може да се достигнат 
живи бои како со азо боите. 

Без глутен 

Состав: глукозен сируп, вода, 
сахароза, бои: Е155, Е151, Е133 (5-
10%), желатинско средство Е406, 
средство за киселост Е 330, 
конзерванс: Е202.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и лешници.  

Употреба: пастат се додава директно 
во производот. 



Дозирано: максимално 9г/кг 

Нето количина: 30 грама.  

824151 

140,oo 

 

Прехранбена боја во паста- Зелена- 

AZO FREE 

Производ за боење на шеќерна маса, 
шлаг и различни кремови.  

Бојата не содржи AZO бои. Повеќе 
истражувања имаат докажано дека 
Прехранбена боја азо (Е 110, Е 104, Е 
122, Е 129, Е 102 и Е124), кои се 
употребуваат за боење на храна, се 
ризични за здравјето на децата, 
бидејќи предизвикуваат 
хиперактивност. Затоа, компаниите 
кои во своите Прехранбени производ 
употребуваат азо мораат да им кажат 
на своите потрошувачи дека » можат 
негативно да влијаат на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Потребно е да се напомене, да со 
боите без азо не може да се достигнат 
живи бои како со азо боите. 

Без глутен 

Состав: глукозен сируп, вода, 
сахароза, бои: Е100, Е133 (5-10%), 
желатинско средство Е406, средство 
за киселост Е 330, конзерванс: Е202.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и лешници.  

Употреба: пастат се додава директно 
во производот. 

Дозирано: максимално 9г/кг 

Да се чува на темно и ладно место.  

Нето количина: 30 грама. 



824154 

140,oo 

 

Прехранбена боја во паста- 

Портокалова - AZO FREE 

Производ за боење на шеќерна маса, 
шлаг и различни кремови.  

Бојата не содржи AZO бои. Повеќе 
истражувања имаат докажано дека 
Прехранбена боја азо (Е 110, Е 104, Е 
122, Е 129, Е 102 и Е124), кои се 
употребуваат за боење на храна, се 
ризични за здравјето на децата, 
бидејќи предизвикуваат 
хиперактивност. Затоа, компаниите 
кои во своите Прехранбени производ 
употребуваат азо мораат да им кажат 
на своите потрошувачи дека » можат 
негативно да влијаат на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Потребно е да се напомене, да со 
боите без азо не може да се достигнат 
живи бои како со азо боите. 

Без глутен 

Состав: глукозен сируп, вода, 
сахароза, бои: Е120, Е172 (5-10%), 
желатинско средство Е406, средство 
за киселост Е 330, конзерванс: Е202.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и лешници.  

Употреба: пастат се додава директно 
во производот. 

Дозирано: максимално 12г/кг 

Да се чува на темно и ладно место.  

Нето количина: 30 грама. 



824210 

314,oo 

 

 

 

Сет прехранбени бои- Wilton 

Концентрирана прехранбена боја со 
маслена основа. Може да се 
употребува за боење на чоколади или 
Candy Melts.  

Внимание: со оваа боја потешко ќе 
обоите фондант или марципан.  

Сет од 4 бои: 7 грама жолта, 7 грама 
портокалова, 7 грама црвена и 7 грама 
сина.  

Состав: емулгатор соја летицин Е322; 
навлажнувачко средство Е1520; 
делумно хидрогенирано масло (соја, 
памук); бои: Е102*, Е110*, Е129*, 
Е133. Произведено на произведствени 
траки каде се произведуваат јаткасти 
плодови и производи кои содржат 
јајца.  

*Внмание: Производот моѓе 
негативно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Алергени: прочитајте на упатството.  

Колична: 4 x 7 грама/ 28 грама 

Употреба: Во стопен Candy Melts 
капнете една капка од боја по Ваш 
избор. Доколку сакате да добиете 
поинтензивна боја капнете повеќе 
капки.  



825706 

140,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Сина 

Прехранбена боја за боење на 
чоколада.  

Внимание: со оваа боја потешко ќе 
обоите фондант или марципан.  

Без глутен.  

Состав: боја Е133.  

Дозирање: максимално 0,50 
грама/килограм.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и ореви.  

Употреба: Растворлива боја која се 
меша директно во производот кој 
сакате да го обоите.  

Внимание: не го заужјте прозводот 
кога е во амбалажата.  

Да се чува затворено на суво место.  

Нето количина: 3 грама.  

825707 

140,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Розева  

Прехранбена боја за боење на 
чоколада.  

Внимание: со оваа боја потешко ќе 
обоите фондант или марципан.  

Без глутен.  

Состав: боја Е171, Е120.   

Дозирање: максимално 13 
грама/килограм.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и ореви.  

Употреба: Растворлива боја која се 
меша директно во производот кој 
сакате да го обоите.  



Да се чува затворено на суво место.  

Нето количина: 3 грама. 

825708 

140,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Зелена  

Прехранбена боја за боење на 
чоколада.  

Внимание: со оваа боја потешко ќе 
обоите фондант или марципан.  

Без глутен.  

Состав: боја Е102*, Е133.   

*Внимание: производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата. 

Дозирање: максимално 0,50 
грама/килограм.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и ореви.  

Употреба: Растворлива боја која се 
меша директно во производот кој 
сакате да го обоите.  

Да се чува затворено на суво место.  

Нето количина: 3 грама. 



825709 

140,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Црвена  

Прехранбена боја за боење на 
чоколада.  

Внимание: со оваа боја потешко ќе 
обоите фондант или марципан.  

Состав: боја Е129*   

Без глутен.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: максимално 0,50 
грама/килограм.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и ореви.  

Употреба: Растворлива боја која се 
меша директно во производот кој 
сакате да го обоите.  

Да се чува затворено на суво место.  

Нето количина: 3 грама. 

825710 

140,oo 

 

Прехранбена боја во прав- 

Виолетова  

Прехранбена боја за боење на 
чоколада.  

Внимание: со оваа боја потешко ќе 
обоите фондант или марципан.  

Без глутен 

Состав: боја Е171, Е120, Е133.   

Дозирање: максимално 2 
грама/килограм.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и ореви.  

Употреба: Растворлива боја која се 
меша директно во производот кој 



сакате да го обоите.  

Да се чува затворено на суво место.  

Нето количина: 3 грама. 

825711 

140,oo 

 

Прехранбена боја во прав- Жолта 

Прехранбена боја за боење на 
чоколада.  

Внимание: со оваа боја потешко ќе 
обоите фондант или марципан.  

Без глутен.  

Состав: боја Е102*.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Дозирање: максимално 0,50 
грама/килограм.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и ореви.  

Употреба: Растворлива боја која се 
меша директно во производот кој 
сакате да го обоите.  

Да се чува затворено на суво место.  

Нето количина: 3 грама. 



Бои во прав со распрскувач 

825705 

240,oo 

 

 

Сребрен прав 

Сребрен прав со практична прскалка 
која овозможува еднократно 
нанесување на боја на Вашите 
производи.  

Состав: боја Е171.  

Може да содржи траги на млеко, соја, 
сулфити и ореви.  

Употреба: За слатки кои лесно може 
да се обојат. Производот нанесете го 
директно на слатките или употребете 
четка за боење.  

Дозирање: по потреба (quantum satis) 

Внимание: proizvod ne zaužijte kot je v 
embalaži. 

Да се чува добро затворено на темно 
место.  

Нето количина: 10 грама.  

 

825704 

240,oo 

 

Златен прав 

Златен прав со практична прскалка 
која овозможува еднократно 
нанесување на боја на Вашите 
производи.  

Состав: боја Е171, Е172.  

Може да содржи траги на млеко, соја, 
сулфити и ореви.  

Употреба: За слатки кои лесно може 
да се обојат. Производот нанесете го 
директно на слатките или употребете 
четка за боење.  

Дозирање: по потреба (quantum satis) 



Внимание: proizvod ne zaužijte kot je v 
embalaži. 

Да се чува добро затворено на темно 
место.  

Нето количина: 10 грама.  

Метални течни бои  

823923 

461,oo 

 

Прехранбена боја течна метална- 

Златна 100 мл 

Метална течна боја која може да се 
употребува со Airbrush четка.  

Без глутен 

Состав: вода, навлажнувач Е422; бои 
Е171, Е172; средство за киселост 
Е330; конзерванс Е202.  

Дозирање: по потреба.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и лешник.  

 Употреба: за боење и декорација на 
производи од шлаг, шеќерна маса, 
слатки и пекарски производи (пециво, 
бисквити, торти и вафли). Пред 
употреба добро да се протресе. 
Површината може да се обои со 
AIRBRUSH четка.  

Доколку не го употребувате 
производот подолго време добро 
промешајте со палентен нож. При 
употреба на Airbrush четка, подлогата 
едноставно podlago enostavno 
pošpricajte.  

Да се чува на ладно и темно место и 
од температури над 50 ˚C. 

Нето количина: 100 грама.  

Хранливи вредност на100 грама: 
енергетска вредност: 185,75 kJ /44,30 



kcal; масти: 0,01 г; незаштитени маст 
0,01 г; јаглени хидрати: 10,02 г; од тоа 
шеќер 0 г; белковини 0 г; сол 1,23 г.  

823924 

461,oo 

 

Прехранбена боја течна Метална- 

Сребрена 100 мл 

Метална течна боја која може да се 
употребува со Airbrush четка.  

Состав: вода, бои: Е171, Е153 (5%), 
средство против стврднување Е555, 
регулатор за киселост Е330, 
конзерванс Е202.  

Во бојаѕа нема АЗО бои.  

Употреба: за боење и декорација на 
производи од шлаг, шеќерна маса, 
слатки и пекарски производи (пециво, 
бисквити, торти и вафли). Пред 
употреба добро да се протресе. 
Површината може да се обои со 
AIRBRUSH четка.  

Да се чува на ладно и темно место и 
од температура над 50 ˚C. 

Внимание: ne zaužijte izdelek kot 
tekočino. 

Нето количина: 100 грама.  



Гелни бои  

825403 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Зелена- 

Bright Green  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е104*, Е133 
(6,1%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама.  



825425 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Зелена- 

Holly Green 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е104*, Е133, 
Е155 (16,2%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825418 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Црвена- 

Red 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 



пропилен гликол, бои: Е129*, Е124* 
(16,1%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825400 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Сина- 

Aqua 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е104*, Е133 
(6,7%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 



825401 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Сина- Baby 

Blue 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е122*, Е133 
(10,5%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825402 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Црна - 

Black  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 



пропилен гликол, бои: Е104*, Е124* 
Е133 (16,5%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825404 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Кафена- 

Brown 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е155, Е133 
(15,6%).  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 



825405 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Црвена - 

Burgundy  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е122*, Е129*, 
Е133 (9,6%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825406 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Црвена – 

Claret 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 



пропилен гликол, бои: Е122*, Е133 
(10,9%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825407 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Сива - 

Grey  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е124*, Е104*, 
Е133 (11,2%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 



825408 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Сина- Ice 

Blue 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е133 (6,1%).  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825409 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Зелена- 

Leaf Green 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е102*, Е133, 
Е155 (15,8%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 



концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825410 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Жолта – 

Lemon 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е104*, Е110* 
(4,8%%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 



825411 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Зелена- 

Lime Green  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е102*, Е133 
(3,4%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825412 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Сина – 

Navy Blue 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 



пропилен гликол, бои: Е122*, 
Е133,Е155  (11,7%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825413 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- 

Портокалова- Orange  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е110*, Е124* 
(12%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 



825414 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- 

Портокалова - Peach  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е110*, Е124* 
(1,5%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825415 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Розева - 

Pink 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 



пропилен гликол, бои: Е122* (6,6%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825416 
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Прехранбена боја паста- Црвена - 

Poppy 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е104*, Е124* 
(13%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 



825417 

198,oo 

 

Прехранбена боја паста- Виолетова 

- Purple  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е122*, Е133 
(8,3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825419 
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Прехранбена боја паста- Црвена - 

Rubby 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 



пропилен гликол, бои: Е129*, Е122* 
(16,1%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825420 
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Прехранбена боја паста- Зелена- Sea 

Green  

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е104*, Е133, 
Е122*, Е155 (8,3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 



825421 
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Прехранбена боја паста- Сина- Sky 

Blue 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е133 (2 %).  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825422 
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Прехранбена боја паста- Црвена- 

Strawberry 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е129*, Е122* 
(13,1%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 



концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

825423 
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Прехранбена боја паста- Сина – 

Turquise 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е104*, Е133 
(5,3%).  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 



825424 
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Прехранбена боја паста- Жолта – 

Yellow 

Rainbow Duste ProGel е 
висококонцентрирана Прехранбена 
боја! За да добиете убави и богати бои 
на Вашите производи потребно ви е 
многу мало количество на ProGel, а 
тоа значи дека тубата со боја ќе ви 
трае подолго време. Само додајте 
мало количество на ProGel во 
фондатот, марципанот, бисквитното 
тесто, Candy melts... 

Употреба: на секој килограм торта и 
декорација, не смеете да употребувате 
повеќе од 3 грама гел.  

Состав: глицерин, сицилиум диоксид, 
пропилен гликол, бои: Е102* (6,5%) 

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 25 грама. 

898858 

183,oo 

 

Боја во гел – Aqua, 30g – FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: Е133, емулгатор Е551.  



Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  

898859 

183,oo 

 

Боја во гел – Бебешко сина, 30g – 

FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: Е133, Е104*, емулгатор Е551.  

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  



Нето количина: 30g.  

898860 
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Боја во гел – Црна, 30g – FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, бои: Е150.   

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  



898861 
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Боја во гел – Зелена, 30g – FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: Е133, Е102*, емулгатор Е551.  

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  

898862 
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Боја во гел – Бебешко сина, 30g – 

FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 



посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: Е122*, Е102*, Е133,  емулгатор 
Е551.  

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  

898863 
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Боја во гел – Claret, 30g – FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: E122*, емулгатор Е551.  

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  



898864 

183,oo 

 

Боја во гел – Holly Green, 30g – 

FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: Е1533, Е110*, E102*, E133,  
емулгатор Е551.  

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  



898865 

183,oo 

 

Боја во гел – Leaf Green, 30g – 

FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: E153, Е133, Е110*, E102*,  
емулгатор Е551.  

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  



898866 

183,oo 

 

Боја во гел – Light Beige, 30g – 

FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: Е122*, Е102*, емулгатор Е551.  

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  



898867 

183,oo 

 

Боја во гел – Lime Green, 30g – 

FunCakes 

Концентрирана прехранбена боја која 
е одлична за боење на фондан, 
марципан, крем  и моделирна маса.  

Една капка е доволна за да добиете 
прекрасна нијанса.  

Бојата е стабилна за темература до 
200° C, што значи дека можете да ги 
обоите слатките па да печете.  

Употреба: додајте ја посакуваната 
количина бојда, мешајте се до 
моментот кога ќе бидете задоволни со 
посакуваната нијанса.  

Состав: глицерин, пропилен гликол, 
бои: Е133, Е104*, емулгатор Е551.  

Максимално дозирање: 23,5 g/kg 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Да се чува на темература од 15° C до 
20° C во темен простор.  

Нето количина: 30g.  



Спреј бои  

823900 

426,oo 

 

Метална Прехранбена боја во 

распрскувач- Златна 

Златна метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е171, Е172. (< 
15%), вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Дозирање: по потреба.  

Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 
заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно.  Ж 

Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 



енергетска вредност 2142,61 кЈ / 510, 
16  kcal; масти: 0,25 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,02 грама; јаглени 
хидрати: 0 грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0 грама; сол 0 грама.  

  

 

823901 

426,oo 

 

Метална Прехранбена боја во 

распрскувач- Сребрена 

Сребрена метална Прехранбена боја 
во распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е171. (< 10%), 
вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Дозирање: по потреба.  

Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 
заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 



проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно.  

Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 2142,61 кЈ / 510, 
16  kcal; масти: 0,25 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,02 грама; јаглени 
хидрати: 0 грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0 грама; сол 0 грама.  

 

823902 

426,oo 

 

Метална Прехранбена боја во 

распрскувач- Црвена 

Црвена метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е171, Е120, 
Е129*,  вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Максимум дозирање: 2,77 
грама/килограм  

Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 



чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 
заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно.  Ж 

Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 2160,56 кЈ / 514, 
38  kcal; масти: 0,25 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,02 грама; јаглени 
хидрати: 0, 16 грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0,89 грама; сол 1,16 
грама.  

 



823904 

426,oo 

 

Метална Прехранбена боја во 

распрскувач- Зелена 

Зелена метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е171, Е102*, 
Е133,  вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Максимум дозирање: 4,02 
грама/килограм  

Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 
заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно.  



Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 2142,61 кЈ / 510, 
16  kcal; масти: 0,25 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,02 грама; јаглени 
хидрати: 0грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0грама; сол 1,07 
грама.  

 

823903 

426,oo 

 

Прехранбена боја во распрскувач- 

Розева 

Розева метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е171, Е122*, 
(4%)   вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Максимум дозирање: 7 
грама/килограм  

Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 



заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно.  

Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 2142,61 кЈ / 510, 
16  kcal; масти: 0,25 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,02 грама; јаглени 
хидрати: 0грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0грама; сол 0,57 
грама. 

823906 

237,oo 

 

Метална Прехранбена боја во 

распрскувач- Розева 

Розева метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е171, Е120, (5-
20%)  вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Максимум дозирање: 23 
грама/килограм  



Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 
заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно.   

Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 2531,22 кЈ / 
602,66  kcal; масти: 0,29 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,03 грама; јаглени 
хидрати: 0,08 грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0 грама; белковини: 
0,47 грама; сол 1,07 грама. 



823905 

237,oo 

 

Метална Прехранбена боја во 

распрскувач- Жолта 

Жолта метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е104*, Е102*,  
вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Максимум дозирање: 0,5 
грама/килограм  

Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 
заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно.   



Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 2512,77 кЈ / 
600,44  kcal; масти: 0,29 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,03 грама; јаглени 
хидрати: 0грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0грама; белковини 0 
грама; сол 1,23 грама. 

823907 

237,oo 

 

Прехранбена боја во распрскувач- 

Црвена 

Црвена метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е129*, Е122*, (5-
20%)  вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Максимум дозирање: 3,33 
грама/килограм  

Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 



заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно. 

Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 2521,77 кЈ / 
600,44  kcal; масти: 0,29 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,03 грама; јаглени 
хидрати: 0грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0грама; белковини 0 
грама; сол 1,23 грама. 

823908 

237,oo 

 

Прехранбена боја во распрскувач- 

Зелена 

Зелена метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е104*, Е133, 
(1%)  вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Максимум дозирање: 0,40 
грама/килограм  



Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 
заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно.  Ж 

Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 521,77 кЈ / 600,44 
 kcal; масти: 0,3 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,03 грама; јаглени 
хидрати: 0грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0 грама; белковини 0 
грама; сол 1,36 грама. 



823909 

237,oo 

 

Метална Прехранбена боја во 

распрскувач- Сина 

Сина метална Прехранбена боја во 
распрскувач за магичен изглед на 
Вашите слатки производи.  

Без глутен 

Состав: етанол, бои: Е171, Е133, (5-
20%)  вода, растително масло 
(сончогледово), емулгатор Е433.  

*Внимание: Производот може штетно 
да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Може да содржи траги од млеко, соја 
сулфити и лешници.  

Максимум дозирање: 47 
грама/килограм  

Употреба: За Прехранбени производи 
за кои Ви е потребно да ги обоите. За 
боење и декорација на производи со 
шеќерна основа, марципан, 
чоколада...Пред употреба добро да се 
протресе и да се прска од 20-25 цм 
раздалеченост.  

Да се чува подалеку од топлина, да се 
заштити од светлина и температура 
над 50 ˚C. Лесно запаливо.  

Да не се вдишува, да не се прска во 
очи и да се прска само во добро 
проветреани простории. Да не се 
прават дупки во амбалажата по 
употребата, да не се прска директно 
во оган. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. Brez ustreznega prezračevanja 
se lahko tvorijo eksplozivne zmesi. 
Амбалажата е под притисок. 
Избегнувајте прекумерна употреба. 
Пакувањето фрлете го само доколку е 
целосно празно. 



Нето количина: 100 мл.  

Хранливи вредности на 100 грама: 
енергетска вредност 2512,77 кЈ / 
600,44 kcal; масти: 0,29 грама; од тоа 
незаситен масти: 0,03 грама; јаглени 
хидрати: 0 грама; од тоа шеќер: 0 
грама; протеини: 0 грама; белковини 0 
грама; сол 0,13 грама. 

Прехранбени светки 

824003 

234,oo 

 

Прехранбени светки златни - Gold  

100% прехранбени светки, подготвени 
за употреба. Едноставно прекиријте ги 
Вашите слатки, бисквити или торти.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци. 

Употреба: посипете ги по своите 
слатки или употребете прехранбен 
лепак на површината и додајте ги 
светките.  

На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 пакувања од 
светки.  

Се растопува во вода.  

Состав: арабски гуми, конзерванс: 
Е202, бои E172. 

Нето количина: 5 g 

 



824512 

234,oo 

 

Прехранбени светки- сребрени- 

Silver  

100% прехранбени светки, подготвени 
за употреба. Едноставно прекирјте ги 
вашите колачи, слатки, торти итн.  

Без ГМО.  

Примерни за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, боја E174. 

Нето количина: 5 g 

 

824002 

234,oo 

 

Прехранбени свети бронзени 

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 



E202, бои: E155, Е171. 

Нето количина: 5 g 

 

824006 

234,oo 

 

Прехранбени светки прљаво бели - 

Ivory  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: E174. 

Нето количина: 5 g 

 



824000 

234,oo 

 

Прехранбени светки зелена-Apple 

green  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е133, Е102* E155. 

Нето количина: 5 g 

*Предупредување: производот може 
штетно да влијае на активноста и 
расположението на децата.  

824005 

234,oo 

 

Прехранбени светки зелени– Holly 

Green  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  



Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е102*, Е133. 

Нето количина: 5 g 

*Предупредување: производот може 
штетно да влијае на активноста и 
расположението на децата. 

824001 

234,oo 

 

Прехранбени светки црни-Black  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е151. 

Нето количина: 5 g 

 



824016 

234,oo 

 

Прехранбени светки бели- White  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е171. 

Нето количина: 5 g 

 

 

824007 

234,oo 

 

Прехранбени светки сини-Navyblue  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 



Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е133. 

Нето количина: 5 g 

 

824008 

234,oo 

 

Прехранбени светки сини  Ocean 

blue  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е133, Е171. 

Нето количина: 5 g 

 



824009 

234,oo 

 

Прехранбени светки портокалова-

Orange  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е110*. 

Нето количина: 5 g 

*Предупредување: производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Нето количина: 5 g 

 



824010 

234,oo 

 

Прехранбени светки розева-Pastel  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е122*, Е171. 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 
активноста на децата.  

Нето количина: 5 g 

824011 

234,oo 

 

Прехранбени светки Виолетови 

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 



Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е133, Е124*. 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Нето количина: 5 g 

 

824012 

234,oo 

 

Прехранбени светки розеви 

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е171, Е124*. 

*Предупредување: производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 
активноста на децата.  

Нето количина: 5 g 

 



824013 

234,oo 

 

Прехранбени светки сини-

SapphireBlue  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е133. 

Нето количина: 5 g 

 

824014 

234,oo 

 

Прехранбени светки црвени – 

Strawberry 

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 



Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е124*, Е171. 

*Предупредување: производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Нето количина: 5 g 

 

824015 

234,oo 

 

Прехранбени светкисини-Turquise  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е133, Е171. 

Нето количина: 5 g 

 



824017 

234,oo 

 

Прехранбени светки жолти– Yellow  

100%  прехранбени светки, 
подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  

Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е104*. 

*Предупредување: производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Нето количина: 5 g 

 

824018 

234,oo 

 

Прехранбени светки црвени – Red  

100%  прхранбени светки, 

подготвени за употреба. Едноставно 
прекријте ги вашите слатки.  

Без ГМО.  

Примерно за вегетаријанци.  

Употреба: посипете ги светките по 
своите слатки или употребете 
прехранбен лепак на површината и 
потоа додајте ги светките. 

 На 1 килограм торта, дозирањето не 
смее да биде повеќе од 10 амбалажи 
од светките.  



Растворливо во вода. 

Состав: арабски гуми, конзерванс 
E202, бои: Е124*. 

*Предупредување: производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.   

Нето количина: 5 g 

 

822723 

338,oo 

 

Прехранбени светки ѕвезди златни  

Посипете ги ѕвездите по Вашите 
слатки и направете ги уште поубави! 

Состав: HPMC (хидроксипопилметил- 
целулоза) E464, Пропилен гликол 
E1520, калиев алуминиум силикат 
E555, титанов диоксид E171, куркума 
без гсо E100. 

Без глутен, лактоза, ореви, 

примерни за вегератијанци. 

Нето количина. 1,4 g 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1862 kJ /445 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

82 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол  0 g 

 

 



822724 

338,oo 

 

Прехранбени светки ѕвездички 

сребрени   

Посипете ги ѕвездите по Вашите 
слатки и направете ги уште поубави! 

Состав ХПМЦ /хидроксипропил 
метил целулоза/ Е464, пропилен 
гликол  E1520, мица калијв 
алуминијев силикат, E555, титанов 
диоксид  E171, боиE153. 

Без ореви, глутен, лактоза, погодно 

за вегетаријанци.  

Нето количина 1,4 g 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

449 kJ /449 kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

82,8 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол  0 g 
 

 

 

 

 



 

Посипи 



 

 

822808 

260,oo 

 

 

Шеќерни топчиња- светло црни, 80g  

 

Украсни светкави шеќерни топчиња. 
Големината е околу 4мм.  

 

Состав: шеќер, скроб (пченка, 
пченица); глукозен сируп; бои 
E153;средство за глазирање E903, 
E904.  

 

Алергени: погледнете на составот. 

 

Да се чува на температура од 12°C до 
24°C. 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на100 g 

Енергетска 
вредност 

1684 kJ / 396 
kcal 

Масти 
-Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

99 g 
95,3 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 
 



823156 

148,oo 

 

Шеќерни кристали бели, 80g  

 

Шеќерни кристали во бела боја за 
декорација на торти, кекси или Cake 
Pops.  

 

Состав: шеќер, инвертен шеќерен 
сируп; средство против стврднување 
E553b. 

 

Да се чува на температура од 10°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1700 kJ / 400 
kcal 

Масти 
- Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
- Од тоа шеќери 

100 g 
100 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,3 mg 
 



823150 

148,oo 

 

Шеќерни кристали црни, 80g  

 

Шеќерни кристали во црна боја за 
декорација на торти, кекси или Cake 
Pops.  

 

Состав: шеќер, инвертен шеќерен 
сируп; средство против стврднување 
E553b. 

 

Да се чува на температура од 10°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1700 kJ / 400 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

100 g 
100 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,3 mg 
 



823151 

148,oo 

 

Шеќерни кристали сини, 80g  

 

Шеќерни кристали во сина боја за 
декорација на торти, кекси или Cake 
Pops.  

 

Состав: шеќер, инвертен шеќерен 
сируп; средство против стврднување 
E553b. 

 

Да се чува на температура од 10°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1700 kJ / 400 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

100 g 
100 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,3 mg 
 



823152 

148,oo 

 

Шеќерни кристали зелени, 80g  

 

Шеќерни кристали во зелена боја за 
декорација на торти, кекси или Cake 
Pops.  

 

Состав: шеќер, инвертен шеќерен 
сируп; средство против стврднување 
E553b. 

 

Да се чува на температура од 10°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1700 kJ / 400 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

100 g 
100 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,3 mg 
 



823153 

148,oo 

 

Шеќерни кристали портокалови, 

80g  

 

Шеќерни кристали во портокалова 
боја за декорација на торти, кекси или 
Cake Pops.  

 

Состав: шеќер, инвертен шеќерен 
сируп; средство против стврднување 
E553b. 

 

Да се чува на температура од 10°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1700 kJ / 400 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

100 g 
100 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,3 mg 
 



823154 

148,oo 

 

Шеќерни кристали розеви, 80g  

 

Шеќерни кристали во розева боја за 
декорација на торти, кекси или Cake 
Pops.  

 

Состав: шеќер, инвертен шеќерен 
сируп; средство против стврднување 
E553b. 

 

Да се чува на температура од 10°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1700 kJ / 400 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

100 g 
100 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,3 mg 
 



823155 

148,oo 

 

Шеќерни кристали црвени, 80g  

 

Шеќерни кристали во црвена боја за 
декорација на торти, кекси или Cake 
Pops.  

 

Состав: шеќер, инвертен шеќерен 
сируп; средство против стврднување 
E553b. 

 

Да се чува на температура од 10°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1700 kJ / 400 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

100 g 
100 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,3 mg 
 



823157 

148,oo 

 

Шеќерни кристали жолти, 80g  

 

Шеќерни кристали во жолта боја за 
декорација на торти, кекси или Cake 
Pops.  

 

Состав: шеќер, инвертен шеќерен 
сируп; средство против стврднување 
E553b. 

 

Да се чува на температура од 10°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1700 kJ / 400 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

100 g 
100 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,3 mg 
 



822603 

155,oo 

 

Шеќерни топчиња жолти, 80g  

 

Прехранбени жолти шеќерни топчиња 
за декорација на торта.   

 

Состав: шеќер;скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп; бои E100; 
растително масло (кокос);средство за 
глазирање: E901. 

 

Алергени: погледнете на составот 

 

Да се чува на суво место на 
температура од 12°C до22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1635 kJ / 385 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

96 g 
75,3 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 

 

 



822701 

155,oo 

 

Шеќерни топчиња зелени, 80g  

 

Прехранбени зелени шеќерни 
топчиња за декорација на торта.   

 

Состав: шеќер;скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп; бои E101; 
Е131, растително масло 
(кокос);средство за глазирање: E901. 

 

Алергени: погледнете на составот 

 

Да се чува на суво место на 
температура од 12°C до22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1635 kJ / 385 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

96 g 
75,3 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 

 

 



822700 

155,oo 

 

Шеќерни топчиња сини, 80g  

 

Прехранбени сини шеќерни топчиња 
за декорација на торта.   

 

Состав: шеќер;скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп; бои E131; 
растително масло (кокос);средство за 
глазирање: E901. 

 

Алергени: погледнете на составот 

 

Да се чува на суво место на 
температура од 12°C до22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1635 kJ / 385 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

96 g 
75,3 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 

 

 



823656 

155,oo 

 

Шеќерни топчиња розеви, 80g  

 

Прехранбени розеви шеќерни 
топчиња за декорација на торта.   

 

Состав: шеќер;скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп; бои E120; 
растително масло (кокос);средство за 
глазирање: E901. 

 

Алергени: погледнете на составот 

 

Да се чува на суво место на 
температура од 12°C до22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1635 kJ / 385 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

96 g 
75,3 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 
 



823657 

259,oo 

 

Шеќерни топчиња бисерни, 4 mm, 

80g  

 

Украсни бисерни шеќерни топчиња во 
пакување од 80 грама.  

 

Состав: шеќер, скроб (пченичен, 
пченкарен); глукозен сируп, бои: 
E171, E172;средство за глазирање: 
E904; растително масто (кокос). 

 

Алергени: погледнете на составот.  

Да се чува на темепература од 12°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1677 kJ / 395 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

98,4 g 
95,3 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 

 

 



822704 

 

Шеќерни топчиња зелени, жолти и 

бели 80g  

 

Прехранбени зелени, жолти и бели 
шеќерни топчиња за декорација на 
торта.   

 

Состав: шеќер;скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп; бои E100; 
Е101; Е131 растително масло 
(кокос);средство за глазирање: E901. 

 

Алергени: погледнете на составот 

 

Да се чува на суво место на 
температура од 12°C до22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1635 kJ / 385 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

96 g 
75,3 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 
 



822702 

 

Шеќерни топчиња црвени, 80g  

 

Прехранбени црвени шеќерни 
топчиња за декорација на торта.   

 

Состав: шеќер;скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп; бои E124*; 
растително масло (кокос);средство за 
глазирање: E901. 

 

Алергени: погледнете на составот 

 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 
активноста на децата.  

 

Да се чува на суво место на 
температура од 12°C до22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1635 kJ / 385 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

96 g 
75,3 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 

 

 



822703 

 

 

Шеќерни топчиња сини, црвени и 

бели 80g  

 

Прехранбени сини, црвени и бели 
шеќерни топчиња за декорација на 
торта.   

 

Состав: шеќер;скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп; бои E124*; 
Е131, растително масло 
(кокос);средство за глазирање: E901. 

 

Алергени: погледнете на составот 

 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 
активноста на децата.  

 

Да се чува на суво место на 
температура од 12°C до22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1635 kJ / 385 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

96 g 
75,3 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 

 

 



897849 

 

 

Шеќерни мали ѕвезди жолти 60g  

 

Шеќерни жолти мали ѕвезди за 
декорација на слатки. Големината на 
ѕвездите е околу 4мм.  

 

Состав: шеќер, оризово брашно, 
хидрогенирано масло од кикирики, 
компиров скроб, бои: E160a; арома. 

 

Алергени: погледнете на составот. 

 

Да се чува на температура од 12°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 60 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1806 kJ / 427 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

6,4 g 
1,5 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

91,7 g 
85,2 g 

Белковини 0,6 g 

Сол 0 g 

 

 



897850 

202,oo 

 

Шеќерни ѕвезди сини- бели 60g 

 

 

Шеќерни жолти мали ѕвезди за 
декорација на слатки. Големината на 
ѕвездите е околу 4мм.  

  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
хидрогенирано масло од кикирики, 
компиров скроб, бои: E132; арома. 

 

Алергени: погледнете на составот. 

 

Да се чува на температура од 12°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 60 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1806 kJ / 427 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

6,4 g 
1,5 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

91,7 g 
85,2 g 

Белковини 0,6 g 

Сол 0 g 

 

 



898188 

 

Шеќерни топчиња Discomix, 80g  

 

Украсни шеќерни топчиња.  

 

Состав: шеќер, скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп, бои: E124*, 
E131, E110*, E100, E120, E101, 
E132;растителни масти (кокос), 
средство за глазирање: E901. 

 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
расположението на децата. 

 

Алергени: погледнете на составот.  

 

Да се чува на температура од12°Cдо 
22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност  

1629 kJ / 389 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Шеќери 

95,4 g 
73,7 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 
 



823502 

 

 

Шеќерни топчиња, 180 g 

 

Шеќерни топчиња за декорација на 
секаков вид на слатки.  

 

Состав шеќер, скроб, пченица/пченка, 
глукозен сируп, не хидпрогенирано 
кокосово масло, средство за глазура: 
бел пчеличен восок,бои: E100, E101, 
E120, E131, E172. 

 

Нето количина: 180 g 

 

Да се чува на темно и ладно место. 

 

 

Хранливи вредности нa 100 g 

Енергетска 
вредност 

1635 kJ / 385 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

96 g 
75,3 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 
 



8249182
270,oo 

 

Шеќерни мрвици златни, 80g  

 

Златни шеќерни мрвици за декорација 
на слатки.  

  

Состав: шеќер, пченично брашно, 
згуснувач: малтодекстрин, средство за 
глазирање: E904, ароми, бои: E174, 
E100. 

 

Алергени: погледнете на составот. 

 

Да се чува на температура од 12 до 
22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1628 kJ / 383 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,5 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

95,9 g 
60 g 

Белковини 0,2 g 

Сол  0 g 

 

 



824920 

 

Шеќерни топчиња бронзени , 80g  

 

Бронзени шеќерни топчиња за 
декорација на слатки.  

 

Состав: шеќер, скроб / пченица, 
пченка/, глукозен сируп бои : E153, 
E172; средтсво за глазирање : E904; 
растително масло   кокос. 

 

Алергените се ознчени со болдирани 
букви. 

 

Да се чува на суво место при 
температура од 12°C до 22°C.  

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1601 kJ / 377 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

93,8 g 
68,3 g 

Протеини 0,1 g 

Сол 0 g 
 



824921 

161,oo 

 

Шеќерни топчиња златни , 80g  

 

Златни шеќерни топчиња за 
декорација на слатки.  

 

Состав: шеќер, скроб / пченица, 
пченка/, глукозен сируп бои : E153, 
E172; средтсво за глазирање : E904; 
растително масло   кокос. 

 

Алергените се ознчени со болдирани 
букви. 

 

Да се чува на суво место при 
температура од 12°C до 22°C.  

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1601 kJ / 377 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

93,8 g 
68,3 g 

Протеини 0,1 g 

Сол 0 g 
 



824922 

 

Шеќерни топчиња меки сребрени, 

60g  

 

Шеќерни меки топчиња кои се децата 
лесно може да ги јадат.  

 

Состав: шеќер, оризово брашно, 
глукозен сируп,  бои:E174;сол, 
желатин.   

 

Да се чува на суво место при 
температура од 12°C до 22°C.  

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1652 kJ / 389 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

96,1 g 
85,5 g 

Белковини 0,8 g 

Сол 0,1 g 

 

 



824935 

161,oo 

 

Шеќерни топчиња брилијантно 

бели, 80g  

 

Шеќерни топчиња (Шеќерен посип), 
брилијантно бели.  

 

Состав: шеќер, скроб (пченица, 
пченка) глукозен сируп, бои E171, 
E172; средство за глазирање: E904; 
растително масло (кокос). 

 

Алергени: погледнете на составот. 

 

Да се чува на температура од 12°C до 
22°C. 

 

Нето количина: 80 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1617 kJ / 381 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,1 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
- Од тоа шеќери 

94,8 g 
72,5 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 

 

 



897930 

260,oo 

 

Шеќерни мали срциња, 150 g  

 

Мали розеви, црвени и бели срциња. 

 

Без глутен 

 

Состав; шеќер (83%); пченкарен 
скроб; рафинирана пламина маст; 
вода; компиров скроб; оризово 
брашно; арома: ванила; бои: E120, 
E100. 

 

Нето количина: 150 g 

 

Да се чува на ладно и темно место. 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1758 kJ / 415 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

5,55 g 
2,61 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

90,4 g 
88,9 g 

Белковини 0,85 g 

Сол 0,10 g 

  



897931 

219,oo 

 

Шеќерни срциња, Wonky 120 g  

 

Шеќерни розеви, црвени и бели 
срциња. 

 

Без глутен 

 

Состав: шеќер (83%); пченкарен 
скроб; рафинирана пламина маст; 
вода; компиров скроб; оризово 
брашно; арома: ванила; бои: E120, 
E100. 

 

Нето количина: 120 g 

 

Да се чува на ладно и темно место. 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1758 kJ / 415 
kcal 

Масти 
- Од тоа 
заситени масти 

5,55 g 
 
2,61 g 

Јаглени 
хидрати 
- Од тоа шеќери 

90,4 g 
 
88,9 g 

Белковини 0,85 g 

Сол 0,10 g 
 



822600 

204,oo 

 

Шеќерни срциња розе, бели 60g  

 

Прехранбени розеви и бели срциња за 
декорација на торти. Големината на 
срцињата е околу 7мм. 

 

Состав: шеќер, оризово брашно, 
хидрогенирано масло од кикирики; 
скроб од компир, боја E120, E160a; 
арома.  

 

Алергени: погледнете на составот.  

 

Да се чува на суво место на 
температура од 12С до 24С. 

  

Нето количина 60 грама.  

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1762 kJ / 419 
kcal 

Маснотии 
- Од тоа 
незаситени 
масти 

4,8 g 
 
1,1 g 

Јаглени 
хидрати 
- Од тоа шеќер 

93,4 g 
 
88,2 g 

Белковини 0,6 g 

Сол 0 g 
 



897848 

202,oo 

 

Шеќерни мини срциња розеви, бели 

и црвени 60g  

 

Мини шеќерни срциња за декорација 
на торти, капкејкс или cake pops. 
Големината на едно срце е околу 4мм.  

 

Состав: шеќер, оризово брашно, 
хидрогенирано масло од репка, 
компиров скроб, згуснувач: E413; бои: 
E120, E160a; црвен сок од репка, 
арома.  

 

Да се чува на температура од 12°C до 
24°C. 

 

Нето количина: 60 грама.  

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредонст  

1785 kJ / 422 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

5,2 g 
1,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

93,2 g 
85,7 g 

Белковини 0,6 g 

Сол  0 g 

 

 



823505 

239,oo 

 

Шеќерни срца, 150 g  

 

Шеќерни срциња за декорација на 
слатки.  

 

Без глутен. 

 

Состав: шеќер (83%); пченкарен 
скроб; рафинирана палмина маст; 
вода; компиров скроб; оризово 
брашно; арома: ванила; бои E100, 
E120. 

 
Нето количина: 150 g.  

 

Да се чува на ладно и темно место.  

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1758 kJ / 415 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

5,55 g 
2,61 g 

Јаглени 
хидарти 
Од тоа шеќери 

90,4 g 
88,9 g 

Белковини 0,85 g 

Сол 0,10 g 
 



826630 

219,oo 

 

Шеќерни ѕвезди златни, 60g 

Funcakes  

Златни ѕвезди кои се идеални за 
украсување на вашите слатки.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
хидрогенирано масло од кикирики, 
бои: E171, E172, средство за 
глазирање E904, компиров скроб; 
арома. 

Нето количина: 60 g.  

Да се чува на температура од 12°C до 
24°C. 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредонст 

1741 kJ / 411 
kcal 

Масти 
- Од тоа 
заситени масти 

6,3 g 
 
1,6 g 

Јагле хидрати 
- Од тоа шеќери 

88,2 g 
 
81,9 g 

Белковини 0,5 g 

Сол  0,01 g 
 

898444 

104,oo 

 

Шеќерни топчиња метални 

сребрени 2,3mm  

Шеќерни топчиња со големина од 2,3 
мм.  

Состав: шеќер; скроб (пченица, 
пченка); глукозен сируп; бои E174; 
желатин. 

Може да содржи траги од јајца, соја, 
ореви, млеко и млечни производи. 

Да се чува на темно и ладно место, 
заштитено од светлина. 

Нето количина: 25 g 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредонст 

1661 kJ / 392 
kcal 



Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јагле хидрати 
Од тоа шеќери 

97,6 g 
94,7 g 

Белковини 0,1 g 

Сол  0 g 
 

 



 

 

 

 

Фондани  



 

 

823206 

 

Фондан  

Шеќерната маса (фондан) од 
холандскиот произведувач е 
исклучително флексибилен и 
едноставен за употреба, поради 
меката структура. По употреба масата 
се стврднува и не се распукува. Се 
корисити за изработка на декорации за 
торта или за покривање на торти. 
Бојата е чисто бела. Во пакувањето е 5 
килограми бела маса.  

 
Состав: шеќер, растително масло 
(палмино) гликозен сируп, вода, 
навлажнувачко средство Е422, 
емулгатор Е471, средство за 
згуснување Е415, Е466, природна 
арома, конзерванс Е200, цитронска 
киселина Е330. 

Да се чува ладно и темно место од 
15°Cдо 20°C. 

Нето количина: 5 kg 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредонст 

1685 kJ / 403 
kcal 

Масти 
- Од тоа 
заситени масти 

6,7 g 
 
4,6 g 

Јаглехидрати 
- Од тоа шеќери 

85,2 g 
82,8 g 

Белковини 0g 

Сол  0,1 g 
 



825257 

298,oo 

 

Фондант Бел 1 kg – White  

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер (70%); глукозен сируп; 
нехдрогенирано растително масло и 
масти (палмино масло, масло од 
памук, (масло од шафран; 
сончогледово масло; ,масло од 
кантарион – во различни количиниv ); 
вода; згуснувачи: E466, E414, E412, 
E415; пченкарен скроб; навлажнувач: 
E422; модифициран скроб; емулгатор: 
E471; бои: E171; регулатор на 
киселина: E330; ароми; конзерванс 
E202. 

Може да содржи траги од јајце, млеко, 
соја и ореви.  

Нето количина: 1 kg 

Да се чува на ладно и темно. 

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Масти 
- Од тоа 
заситени масти 

7 g 
3,5 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол  0,19 g 
 



826123 

116,oo 

 

Фондант бел 250g –  White - RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло.во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: E133, 
E171; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 

Нето количина: 250 g 

Да се чува во ладен и сув простор. 

 

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 



826124 

116,oo 

 

Фондан жолт 250g – Yellow - RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло.во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: E160а; 
регулатор на киселост: E330; арома; 
конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 

Нето количина: 250 g 

Да се чува во ладен и сув простор. 

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 



826125 

116,oo 

 

Фондан црвен 250g – Red - RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло.во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: E129*; 
регулатор на киселост: E330; арома; 
конзерванс E202. 

* Предупредување: производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 
активноста на децата.  

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 

Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 



Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826126 

116,oo 

 

Фондан розев 250g – Pink - RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: E171, 
Е120; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826127 

116,oo 

 

Фондан фуксија 250g – Fuchsia - 

RUE FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е120; 
регулатор на киселост: E330; арома; 
конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826128 

116,oo 

 

Фондан виолетов 250g - Purple - 

RUE FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е120, 
Е133; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826129 

116,oo 

 

Фондан син 250g –  Sky Blue - RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е171, 
Е133; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826130 

116,oo 

 

Фондан син 250g –  Blue - RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е171, 
Е133; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

898206 

116,oo 

 

Фондан син 250g – Dark Blue - RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е133; 
регулатор на киселост: E330; арома; 
конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826131 

116,oo 

 

Фондан зелен 250g - Fashion Green - 

RUE FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е160а, 
Е133; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 

    

826133 

116,oo 

 

Фондан сив 250g –  Grey - RUE 
FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е153; 
регулатор на киселост: E330; арома; 
конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826134 

116,oo 

 

Фондан црн 250g –  Black - RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е153; 
регулатор на киселост: E330; арома; 
конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 



Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826135 

116,oo 

 

Фондан жолт 250g –  Yellow FLUO - 

RUE FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е102*; 
регулатор на киселост: E330; арома; 
конзерванс E202. 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 



активноста на децата.  

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 

Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826136 

116,oo 

 

Фондан зелен 250g –  Green FLUO - 

RUE FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е102*, 
Е133; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 



*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 
активноста на децата.  

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 

Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826137 

116,oo 

 

Фондан Син 250g – Blue FLUO - 

RUE FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е133, 



Е171; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 

Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826138 

116,oo 

 

Фондан розев 250g –  Pink FLUO - 

RUE FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 
скроб; емулгатор: E471; боја: Е129*, Е 
177; регулатор на киселост: E330; 



арома; конзерванс E202. 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 
активноста на децата.  

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 

Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

826139 

116,oo 

 

Фондан портоклов 250g – Orange 

FLUO - RUE FLAMBEE 

Без глутен, AZO free. 

Уникатна шеќерна маса од 
холандскиот произведувач RUE 
FLAMBEE. Фонданот или шеќерната 
маса можете да ја развлекувате на 
најтенко и нема да распука. Може да 
се користи за моделирање и за 
прекривање на торти.  

Фонданот е со одличен вкус и се топи 
во уста.  

Состав: шеќер 70%, глукозен сируп, 
нехидрогенирана растителни масло и 
маснотии (палмино, бомбажно, масло 
од ќафраника, сончогледово, 
каритеево, илипе масло - во различни 
количини); вода загорчувач: E466, 
E414, E412, E415; пченкарен сируп, 
навлажнувач: E422; модифициран 



скроб; емулгатор: E471; боја: Е129*, 
Е160; регулатор на киселост: E330; 
арома; конзерванс E202. 

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на концентрацијата и 
активноста на децата.  

Може да содржи траги од млеко, јајца 
и ореви. 

Нето количина: 250g 

Да се чува во ладен и сув простор.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

7 g 
3,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0,19 g 
 

825265 

 

Фондан бел 5 kg – White  RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, AZO free.  

Уникатна шеќерна маса од 
произведувачот RUE FLAMBEE. 
Фондант или шеќерна маса која е 
лесно растеглива. Исклучително 
флексибилна и по употребата се 
стврднува и не распукува. Може да се 
употребува за моделирање и 
украсување на торти.  

Фондантот е со одличен вкус кој се 
топи во уста.  

Состав: шеќер (70%), глукозен сируп, 
нехидрогенирано растително масло и 
масти (палмино, кокосово масло, 
сончогледово масло, масло од 
шафран, шеа путер и маслиново масло 



(во различни количини), вода, 
згуснувачи Е466, Е414, Е412, Е415, 
пченкарен скроб, навлажнувач Е422, 
модифициран скроб, емулгатор Е471, 
бои Е171, регулатор на киселост Е330, 
арома- конзерванс Е202.  

Може да содржи траги од јајца, млеко, 
соја и ореви.  

Нето количина: 5 кг.  

Да се чува на ладно и суво место. 

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1687 kJ / 399 
kcal 

Масти 
- Од тоа 
заситени масти 

7 g 
3,5 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

82 g 
76 g 

Белковини 0,1 g 

Сол  0,19 g 

  

898242 

 

Фондан  Smartflex velvet 7kg 

Шеќерната маса на Smartflex е 
повеќенаменска. Се употребува за 
прекривање на торти или 
изработување на фигури и останати 
декорации.  

Масата на почетокот е дост тврда, но 
со размесување станува 
пофлексибилна. За полесно месење 
масата може да се стави на неколку 
секунди во микро печка. Истата маса 
не ја подгревајте повеќепати.  

Фондант во бела боја.  

Може да се фарба со прехранбени бои. 

Состав: шеќер, глукозен сируп, вода, 
растителни масти (кокос, 
хидрогенирани масти од палмино 
јадро), модифициран скроб, компиров 



скроб, ксантан гуми, арома, калиум 
сорбат, средство за регулирање на 
киселост, цитронска киселина.  

Нето количина 7 кг.  

Да се чува на суво место заштитено од 
светлина на температура од 16°C до 
23°C. 

Употреба: масата се употребува за 
прекивање на торти и изработка на 
декорации.   

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1641 kJ / 388 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

6,26 g 
5,29 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

82,41 g 
73,23 g 

Белковини 0,2 g 

Сол 0,03 g 
 

822618 

 

Фондан- Satin Ice  

Ви го претставуваваме американскиот 
произведувач на шечерни маси Satin 
Ice, чиј патентиран рецепт важи за 
еден од најквалитетните фонданти.  

Satin Ice фондантот е првиот избор на 
голем број познати декораатери на 
торти и е користен ор реномираниот 
Бади од ''Cake Boss''. 

Без ореви и глутен.  

Состав: шеќер, сируп тапиока, вода, 
палмино масло, стабилизатор Е413, 
арома од ванила (< 2%), боја Е171, 
средство за згуснување Е466, 
влажилно средство Е422, тапиока 
скроб, конзерванс Е202, Е260.  

Нето количина : 1 kg.  



По употреба добро затворете ја ќесата 
ин капакот. Да се чува херметички 
затворено на собна температура.  

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1600 kJ / 380 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

4 g 
2 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

86 g 
71 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 
 

821973 

 

Лента за обрабување на торта од 

шеќерна маса,бела 5m  

Лента за украсување на торти. Во 
пакувањето имате лента од 500 цм.  

Состав: шеќер; малтодекстерин; 
рафинирано маслиново масло; 
глукозен сируп; скроб тапиоке; 
згуснувачи E415, E413, E466, E412; 
регулатор на киселина: цитронска 
киселина; емулгатор E471; 
засладувачи E420, E422; арома: 
ванила; боја E171; конзерванс E202 < 
0,2%. 

Нето тежина: 700g 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1603 kJ / 383 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

1,6 g 
1 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

92,3 g 
91 g 

Белковини <1 g 

Сол 0 g 
 



821974 

 

Лента за обрабување нна торта од 

шеќерна маса,розева 5m  

Лента за украсување на торти. Во 
пакувањето имате лента од 500 цм.  

Состав: шеќер; малтодекстерин; 
рафинирано маслиново масло; 
глукозен сируп; скроб тапиоке; 
згуснувачи E415, E413, E466, E412; 
регулатор на киселина: цитронска 
киселина; емулгатор E471; 
засладувачи E420, E422; арома: 
ванила; бои: Е120, E171; конзерванс 
E202 < 0,2%. 

Нето тежина: 700g 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1603 kJ / 383 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

1,6 g 
1 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

92,3 g 
91 g 

Белковини <1 g 

Сол 0 g 
 

821975 

 

Лента за обрабување нна торта од 

шеќерна маса,плава 5m  

Лента за украсување на торти. Во 
пакувањето имате лента од 500 цм.  

Состав: шеќер; малтодекстерин; 
рафинирано маслиново масло; 
глукозен сируп; скроб тапиоке; 
згуснувачи E415, E413, E466, E412; 
регулатор на киселина: цитронска 
киселина; емулгатор E471; 
засладувачи E420, E422; арома: 
ванила; бои: Е133, E171; конзерванс 
E202 < 0,2%. 

Нето тежина: 700g 

Хранливи вредности на 100 g 



Енергетска 
вредност 

1603 kJ / 383 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

1,6 g 
1 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

92,3 g 
91 g 

Белковини <1 g 

Сол 0 g 
 

822854 

189,oo 

 

Марципан   

Марципан со одличен вкус кој може 
да се размесува. Сега дури и со 
пофина структура која овозможува 
стабилност при размесувањето.  

Во пакување од 250 грама. Прљаво 
бела или бледо бела боја.  

Состав: шеќер, бадеми (20%), 
инвертен шеќерен сируп, 
стабилизатор Е420, згуснувач Е466, 
инвертажа, цитронска киселина Е330, 
природна арома на бадеми.  

Алергени: погледнете на составот.  

Производот не содржи јајца или соја.  

Да се чува на темно и ладно место на 
температура од 15°C до 20°C. 

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1740 kJ / 416 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

10,6 g 
1,1 g 

Јаглени 75,8 g 



хидрати 
Од тоа шеќер 

73,2 g 

Белковини 3,5 g 

Сол 0,06 g 
 

897564 

 

Паста за моделирање Renshaw, бела 

250 g  

Бела моделирна паста која е идеална 
за изработка на фигури.  

Состав: шеќер; глукозен сируп; вода; 
стабилизатор: E413, E415;  палмино 
масло; конзерванс: E202; 
навлажнувач: E422. 

Произведено на лента која 
преработува ореви.  

Нето количина: 250g 

Да се чува на ладно и темно место на 
температура од 15°C до -20°C.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1570 kJ / 369 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,3 g 
0,1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

91,3 g 
91,2 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 
 



824521 

 

Фондант глазура бела 

Со фондант глазурата можете да ги 
украсите Вашите бисквити, мафини, 
cupcakes, и торти, за убав слој со 
блескава бела глазура. Едноставно 
загрејте ја смесата во микро печка, и 
потоа прелијте ја глазурата по тортата 
и оставете ја да се исуши.  

Може да употребите прехранбени бои 
или различни вкусови за Вашата 
глазура.  

Состав: шеќер, глукозен сируп, вода, 
емулгатор Е471, конзерванс Е202, 
стабилизатор Е410, Е412, регулатор на 
киселина Е330.  

Може да содржи траги од ореви.  

Нето количина: 375 грама 

Да се чува на температура од 12˚C  до 
24˚C.  

Употреба: Додајте ја фондант 
глазурата во посуда која може да се 
користи во микропечка. Загрејте ја на 
340 W на околу 1 минута. Со едно 
пакување од 375 грама глазура се 
украсуваат околу 24 мафини.  

 

Хранливи вредонсти на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1408 kJ / 331 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,3 g 
0,3 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

82,5 g 
74 g 

Белковини 0 g 

Сол  0 g 
 



825713 

187,oo 

 

Шеќерна маса Златна  

Унитакна шеќерна маса во златна 
боја. Фондант или шеќерна маса, која 
можете да ја растакнувате.  

Без глутен.  

Состав: шеќер, глукозен сируп, масло 
од какао, оризов скроб, бои Е171, 
стабилизатор Е415, Е414, боја Е172.  

Да се чува на суво и ладно место 
заштитено од извори на топлина. Да 
се чува во оригиналната амбалажа, 
убаво затворено.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и ореви.  

Се употребува за украсување на 
слатки.  

Нето количина 100 грама.  

Хранливи вредонсти на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1905,69 kJ / 
453,99 kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

22,98 g 
14,05 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

62,40 g 
47,18 g 

Белковини 0,13 g 

Сол  0,14 g 
 



825714 

187,oo 

 

Шеќерна маса Сребрена  

Без глутен.  

Состав: шеќер, глукозен сируп, масло 
од какао, оризов скроб, бои Е171, 
стабилизатор Е415, Е414, боја Е172.  

Да се чува на суво и ладно место 
заштитено од извори на топлина. Да 
се чува во оригиналната амбалажа, 
убаво затворено.  

Може да содржи траги од млеко, 
сулфити, соја и ореви.  

Се употребува за украсување на 
слатки.  

Нето количина 100 грама. 

Хранливи вредонсти на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1904,69 kJ / 
453,74 kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

22,97 g 
14,05 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

62,37 g 
47,16 g 

Белковини 0,13 g 

Сол  0,14 g 
 

825264 

166,oo 

 

Гам паста за цветови 200г 

Гам паста за изработка на цветови, 
растенија и останати декорации за 
изработка на прекрасни слатки. Со 
оваа гам паста многу лесно ќе ги 
направите посакуваните декорации.  

Без глутен, AZO free.  

Состав: шеќер, нехидрогенирано 
растително масло и масностии 
(палмино, кокосов, бабасу масло- во 
различни количини), вода, пченкарен  
скроб, глукозен сируп, згуснувачи: 
Е417, Е406, Е414, Е466, модифициран 
скроб, емулгатор Е471, боја: Е171; 
навлажнувач: Е422, ароми, регулатор 



на киселост: Е330, конзерванс: Е202     

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и ореви.   

Да се чува на ладно и темно место. 

 Нето количина 200г 

Хранливи вредонсти на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1630 kJ / 386 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

8,2 g 
8 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

78 g 
70 g 

Белковини 0 g 

Сол  0 g 
 

826626 

 

Паста за моделирање 250 g, 

Funcakes  

Бела моделирна маса за изработка на 
фигури.  

Може да се бои со прехранбени бои.  

Состав: шеќер; глукозен сируп; 
растително масло (палмино); 
инвертни шеќерни сируп; 
навлажнувач: E422; згуснувачи: E414, 
E415; емулгатори: E471, 322; 
прехранбена киселина E330. 

Нето количина: 250g 

Да се чува на темно и ладно место на 
температура од 15°C до 20°C. 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1668 kJ / 399 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

4,9 g 
4,3 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

87,4 g 
86,4 g 

Белковини 0 g 

Сол  0,04 g 
 



823028 

187,oo 

 

Чоколадно пенкало 

Без глутен  

Спремно за употреба. 

Состав: шеќер (52%); растителни 
масти (кокос, сончоглед, палма, 
маслиново масло во различни 
размери); како во прав (15%); 
лешници; емулгатор соја лецитин; 
природна арома од ванила. 

Алергени: погледнете во составот. 

Може да содржи ореви и млечни 
производи.  

Нето количина: 25 g 

Да се чува на ладно и темно место. 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

2242 kJ /535 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

31,6 g 
13,6 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

53,6 g 
54,4 g 

Белковини 3,7 g 

Сол  0,1 g 
 

 



 

 

 

 

Смеси  



 

 

825233 

198,oo 

 

Крема за чиз кејк- RUE FLAMBEE 

Прекрасен микс за изработка на крем 
за чиз кејк.  

Состав: шеќер, обезмастено млеко во 
прав, модифициран скроб, декстроза, 
пченкарен сируп, арома, бои: Е160а, 
Е100.  

Алергени: Погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место далеку од извори на 
топлина.  

Нето количина: 150 грама.  

Употреба: измешајте го миксот со 
420-430 мл вода или млеко. За погуст 
крем употребете помалку млеко или 
вода. Добро мешајте 4-5 минути. За 
околу 500 мл. крем.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1727 kJ / 408 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

7,1 g 
2,9 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

74 g 
40 g 

Белковини  12 g 

Сол 0,65 g 

 

 



825235 

150,oo 

 

Микс за крем Тирамису- RUE 

FLAMBEE 

Без глутен, Azo free, без конзерванси.  

Состав: шеќер, глукозен сируп, 
нехидрогенирао растително масло 
(кокосово масло); обезмастено млеко 
во прав, малтодекстрин, модифициран 
шеќер, згуснувач: Е404; пченкарен 
скроб, млаечни белковини, ароми, 
емулгатор Е 472а, Е471, стабилизатор: 
Е340ii, боја: Е160а. 

Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца, ореви 
и соја.   

Да се чува на собна температура, на 
суво место далеку од извори на 
топлина.  

Нето количина 150 грама.  

Употреба: измешајте го миксот со 375 
грама ладна хопла. Добро измешајте 
приближно околу 4-5 минути. 
Украсете ги слатките и оставете да се 
олади во фрижидер околу 30 минути. 
За 8-10 слатки.   

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1727 kJ / 408 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

7,1 g 
2,9 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

74 g 
40 g 

Белковини  12 g 

Сол 0,65 g 

 

 



898128 

 

Смеса за Creme Brulee 130g 

Без глутен, без конзерванси, природни 
бои.. 

Состав , шечер, ќелирно средство 
E441; глукозен сируп, пченкарен 
сируп, ароми.. 

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и ореви.. 

Нето количина: 130g 

Чувајте на собна температура и сув 
простор, и не ја изложувајте на 
температурни разлики и извори на 
топлина. 

Употреба: измешајте ја смесата со 
700мл. матена хопла. Добро матете 
околу 30 секунди. Оставете да одмори 
5 мин. Постепено загревајте ја смесата 
без да врие и матете. Смесата тргнете 
ја од шпорет и ставете ја во калапите. 
Нека се лади во ладилник околу3 часа. 
Пред послужување  посиете со кафеав 
шеќер и фламбирајте со горилник. 
Смесата е за околу 8 слатки. 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1433 kJ / 346 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

30 g 
0 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

17 g 
16 g 

Белковини  2,9 g 

Сол 0,07 g 
 



825236 

 

Panna Cotta 100g  

Без глутен, Azo free, без конзерванси.  

Состав: шеќер, желирно средство: 
E441; глукозен сируп, пченкарен 
скроб, ароми. 

Може да содржи траги од јајца и 
ореви 

Нето количина: 100g 

Чувајте ја на собна температура и суво 
место и не ја изложувајте на 
температурни разлики и извори на 
топлина. 

Употреба: замешајте од смесата со 
800 мл хопла.Добро матетет околу 30 
секунди и оставете да стои 5 мин. 
Смесата загрејте ја на 65-70 степени и 
при тоа мешајте. Смесата ставете ја во 
калапи и ставете ја во ладилник околу 
3 часа.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

2848kJ / 688 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

62 g 
0 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

27 g 
26 g 

Белковини  4,7 g 

Сол 0,15 g 
 



825234 

135,oo 

 

Слаткарски крем - RUE FLAMBEE 

Слаткарски крем за полнење на 
крофни, торти... 

Без глутен, AZO free, без конзерванси.  

Состав: шеќер, млеко во прав, 
модифициран скроб, декстроза, 
пченкарен шеќер, ароми, бои: Е160а, 
Е100.   

Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца,соја и 
ореви.  

Нето количина: 150 грама.  

Да се чува на ладно и темно место и 
да несе изложува на големи 
температурни разлики.  

Употреба: измешајте ја сместа со 420-
430 мл вода или млеко. За погуста 
крема додадете помалку млеко или 
вода. Добро мешајте околу 4-5 
минути. За околу 500 мл крема.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

619 kJ / 146 kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

2,7 g 
1,6 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

25 g 
20 g 

Белковини  4,9 g 

Сол 0,14 g 
 



822958 

 

Кастард крем – 0.5 кг 

Смеса за подготовка на крем за 
полнење на торти, крофни...Кремот е 
термостаблен и може да се пече 
заедно со тестото.  

Во пакувањето е 500 грама смеса. 

Состав: шеќер, модифициран 
компиров скроб, млеко во прав, 
сирутка во прав (млеко), делумно 
хидогенирано растително масло 
(кокос), десктроза, средство за 
желирање Е516, Е450, Е339, Е401, сув 
глукозен сируп, конзерванс: Е202, 
бои: Е160а, Е101, ароми.  

Алергени: погледнете на составот.    

Да се чува на ладно и темно место.  

Нето количина: 500 г.  

Припрема: додајте 250 мл вода на 100 
грама смеса и мешајте 5 минути. 
Кремата оставете ја неколку часа на 
собна температура. Се употребува за 
полнење на торти, крофни...Може да 
се пече заедно со тестото. 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1781 kJ / 425 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

9,9 g 
8,7 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

77 g 
56,9 g 

Белковини  5,4 g 

Сол 1 g 
 



826628 

 

Магична крема  

Смеса за светла и воздушна крема со 
вкус на ванила.  

Состав: шеќер, сув глукозен сируп, 
емулгатор Е471, Е472f, делумно 
хидрогенирано палмино масло, 
обезмастено млеко во прав, млечни 
белковини, стабилизатор Е516, Е263, 
E339, E340, E450; згуснувачи: E401, 
E463; средство против згрутчување: 
E341. 

Алергени: погледнете на составот  

Нето количина: 450g 

Да се чува во ладно и темно место.  

Употреба: за 1 порција крем, 
измешајте 150 грама од смесата со 100 
мл млеко и 100мл вода приближно 
околу 3 минути со висока брзина. По 
желба додадете различни ароми. 
Кремот може да се користи за 
полнење, како и за украсување. Така 
спремениот крем може да стои во 
фрижидер 5-6 дена, со тоа што пред да 
се употреби треба добро да се 
промеша. Доколку сакате кремот 
можете да го подготвите само со вода 
или млеко (200мл).  

1 порција крема е примерна за 
полнење околу 2 слоја торта со 
дијаметар 25 цм или 24-30 капкејкс.  



824511 
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Микс за крем 0.5 kg  

Крем за полнење на торти и крофни. 
Кремот е термостабилна и може да се 
пече заедно со тестото.  

Состав: шеќер, модифициран 
пченкарен скроб, сув глукозен сируп; 
млечна сурутка во прав; декстроза 
(пченична); гел:  E339, E450, E401, 
E516; сол; згуснувач: E415; емулгатор: 
E435;вкус (млеко).  

Алергени: погледнете на составот. 

Да се чува на ладно и темно место. 

Подготовка: сите состојки мораат да 
бидат на собна температура. За 1 
порција измешајте 125 ml вода со125 
g од миксот и мешајте со маталка. 
Потоа оставете ја смесата на собна 
температура 1 час. Стопете 150 грама 
путер. Четвртина од сместа додајте во 
путерот и мешајте се додека не се 
соедини и така продолжете со 
остатокот. Кога ќе ја додадете целата 
смеса, матете уште 10 минути за да 
добиете убав крем. Една порција од 
кремот е доволна за торта со 
дијаметар од 20 цм или 12 cupcakes.  

Хранливи вредонсти на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1633 kJ / 390 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,4 g 
0,3 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

94,5 g 
82,4 g 

Белковини 0,8 g 

Сол  0,8 g 
 



824511 
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Микс за крем 1 kg  

Крем за полнење на торти и крофни. 
Кремот е термостабилна и може да се 
пече заедно со тестото.  

Состав: шеќер, модифициран 
пченкарен скроб, сув глукозен сируп; 
млечна сурутка во прав; декстроза 
(пченична); гел:  E339, E450, E401, 
E516; сол; згуснувач: E415; емулгатор: 
E435;вкус (млеко).  

Алергени: погледнете на составот. 

Да се чува на ладно и темно место. 

Подготовка: сите состојки мораат да 
бидат на собна температура. За 1 
порција измешајте 125 ml вода со125 
g од миксот и мешајте со маталка. 
Потоа оставете ја смесата на собна 
температура 1 час. Стопете 150 грама 
путер. Четвртина од сместа додајте во 
путерот и мешајте се додека не се 
соедини и така продолжете со 
остатокот. Кога ќе ја додадете целата 
смеса, матете уште 10 минути за да 
добиете убав крем. Една порција од 
кремот е доволна за торта со 
дијаметар од 20 цм или 12 cupcakes.  

Хранливи вредонсти на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1633 kJ / 390 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0,4 g 
0,3 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

94,5 g 
82,4 g 

Белковини 0,8 g 

Сол  0,8 g 

 

 



898204 

 

Смеса за крема Rue Flambee 1kg 

Смеса за подготовка на путер крем. 
Може да се користи како фил за торта 
или за покирвање на надворешниот 
дел од тортата.  

Без глутен, без конзерванси, без бои.. 

Состав: шеќер, декстроза, 
модифициран скроб, нехидрогенирано 
растително масло (кокосово), глукозен 
сируп, пченкарен сируп, обезмастено 
млеко во прав, згуснувач: E404; 
ароми; млечни белковини, регулатор 
на киселост  E330; емулгатор E472a, 
E471; стабилизатор E340ii. 

Може да содржи траги од јајца и 
ореви. 

Да се чува на собна температура и на 
темно место. Не ја изложувајте на 
температурни разлики и извори на 
топлина. 

Употреба: измешајте 150г од смесата 
со 100мл вода. Добро соединете и 
оставете да одмора 1 час. Изматете 
180г, омекнат путер околу 2 минути. 
Пола од смесата додајте ја на путерот 
и мешајте се да се соедини. Додајте ја 
и другата половина и се заедно матете 
уште 5 минути. 

Хранливи вредонсти на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1895 kJ / 456 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

36 g 
21 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

32 g 
30 g 

Белковини 0,7 g 

Сол  0,02 g 
 



825268 

 

Смеса за крем Ванила 1кг - Palais 

Du Chef 

Повеќенаменски крем кој може да се 
користи како:  

° фил за торти 

° за премачкување на 

надворешниот дел од тортата 

° подлога на тортата врз која се 

става фондан 

° декорација за мафини 

° фил за макаронс  

Кремот е со мала количина на арома 
од ванила, и ви остава можност да 
додадете други ароми доколку сакате.  

Бојата е бела, но можете да додадете 
прехранбени бои и да ја добиете 
посакуваната нијанса.  

Кремот е многу издржлив и останува 
онаков каков што сте го нанеле. 
Погоден е за правење на цветови, 
листови и други декорации... 

Без глутен, AZO free, без конзерванси 

Состав: шеќер, хидрогенирано 
растително масло (палмино), глукозен 
сируп, малтодекстрин, млечни 
белковини, обезмастено млеко во 
прав, модифициран скроб, пченкарен 
скроб, емулгатор: E472a, E471; 
стабилизатор: E340ii; регулатор на 
киселина: E330; ароми. 

Алергени: погледнете на составот 

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Нето количина: 1 kg 



Да се чува на собна температура во 
сув простор. Да не се изложува на 
температурни разлики и на извори на 
топлина.  

Употреба: за cupcakes 940 ml млеко, za 
крем 1250 ml mleka, за макаронс 
500ml млеко; мешајте со миксер 
неколку минути. 

 

826120 
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Микс за бисквит- Праска 100 грама- 

Orange Peach- RUE FLAMBEE 

Смеса за подготовка на вкусно и меко 
тесто за торта. Тестото има вкус и 
арома на праска. По печењето тестото 
ќе добие портокалова боја. Смесата е 
доволна за еден слој торта со 
големина од 22-24 цм.  

Без глутен, AZO free, без палмино 
масло и без конзерванси.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, компиров скроб, 
обезмастено млеко во прав, емулгатор 
Е475, Е433, средство за врзување 
Е450i, Е550ii, згуснувачи: Е412, Е466, 
сол, бои Е160а, арома.  

Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги ос јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место, да не се чува блиску до 
извори на топлина.  

Нето количина: 100 грама 

Употреба: миксот се меша со 90 грама 



јајца (околу 2). Се меша на најјака 
брзина околу 8-10 минути. Да се пече 
во претходно загреана рерна на 165 ˚C 
(конвекциска) или 175˚C (статична) 
приближно 10-15 минути. За еден слој 
бисквитно тесто 22-24 цм.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1727 kJ / 408 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

7,1 g 
2,9 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

74 g 
40 g 

Белковини  12 g 

Сол 0,65 g 
 

826117 

105,oo 

 

Микс за бисквит- црна рибизла 100 

грама- Blackcurrant - RUE 

FLAMBEE 

Смеса за подготовка на вкусно и меко 
тесто за торта. Тестото има вкус и 
арома на црна рибизла. По печењето 
тестото ќе добие сина боја. Смесата е 
доволна за еден слој торта со 
големина од 22-24 цм.  

Без глутен, AZO free, без палмино 
масло и без конзерванси.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, компиров скроб, 
обезмастено млеко во прав, емулгатор 
Е475, Е433, средство за врзување 
Е450i, Е550ii, згуснувачи: Е412, Е466, 
сол, бои: Е100, Е160а, арома.  

Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место, да не се чува блиску до 
извори на топлина.  



Нето количина: 100 грама 

Употреба: миксот се меша со 90 грама 
јајца (околу 2). Се меша на најјака 
брзина околу 8-10 минути. Да се пече 
во претходно загреана рерна на 165 ˚C 
(конвекциска) или 175˚C (статична) 
приближно 10-15 минути. За еден слој 
бисквитно тесто 22-24 цм.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1727 kJ / 408 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

7,1 g 
2,9 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

74 g 
40 g 

Белковини  12 g 

Сол 0,65 g 
 

826118 

105,oo 

 

Микс за бисквит- боровница 100 

грама- Blueberry - RUE FLAMBEE 

Смеса за подготовка на вкусно и меко 
тесто за торта. Тестото има вкус и 
арома на боровница. По печењето 
тестото ќе добие виолетова боја. 
Смесата е доволна за еден слој торта 
со големина од 22-24 цм.  

Без глутен, AZO free, без палмино 
масло и без конзерванси.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, компиров скроб, 
обезмастено млеко во прав, емулгатор 
Е475, Е433, средство за врзување 
Е450i, Е550ii, згуснувачи: Е412, Е466, 
сол, бои: Е120, арома.  

Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место, да не се чува блиску до 



извори на топлина.  

Нето количина: 100 грама 

Употреба: миксот се меша со 90 грама 
јајца (околу 2). Се меша на најјака 
брзина околу 8-10 минути. Да се пече 
во претходно загреана рерна на 165 ˚C 
(конвекциска) или 175˚C (статична) 
приближно 10-15 минути. За еден слој 
бисквитно тесто 22-24 цм.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1727 kJ / 408 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

7,1 g 
2,9 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

74 g 
40 g 

Белковини  12 g 

Сол 0,65 g 

 

  

826119 

105,oo 

 

Микс за бисквит- јагода 100 грама- 

Strawberry - RUE FLAMBEE 

Смеса за подготовка на вкусно и меко 
тесто за торта. Тестото има вкус и 
арома на јагода. По печењето тестото 
ќе добие црвена боја. Смесата е 
доволна за еден слој торта со 
големина од 22-24 цм.  

Без глутен, AZO free, без палмино 
масло и без конзерванси.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, компиров скроб, 
обезмастено млеко во прав, емулгатор 
Е475, Е433, средство за врзување 
Е450i, Е550ii, згуснувачи: Е412, Е466, 
сол, бои: Е120, арома.  

Алергени: погледнете на составот.  



Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место, да не се чува блиску до 
извори на топлина.  

Нето количина: 100 грама 

Употреба: миксот се меша со 90 грама 
јајца (околу 2). Се меша на најјака 
брзина околу 8-10 минути. Да се пече 
во претходно загреана рерна на 165 ˚C 
(конвекциска) или 175˚C (статична) 
приближно 10-15 минути. За еден слој 
бисквитно тесто 22-24 цм.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1727 kJ / 408 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

7,1 g 
2,9 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

74 g 
40 g 

Белковини  12 g 

Сол 0,65 g 
 

826115 

105,oo 

 

Микс за бисквит- ванила 100 грама- 

Vanilla - RUE FLAMBEE 

Смеса за подготовка на вкусно и меко 
тесто за торта. Тестото има вкус и 
арома на ванила. По печењето тестото 
ќе добие жолта боја. Смесата е 
доволна за еден слој торта со 
големина од 22-24 цм.  

Без глутен, AZO free, без палмино 
масло и без конзерванси.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, компиров скроб, 
обезмастено млеко во прав, емулгатор 
Е475, Е433, средство за врзување 
Е450i, Е550ii, згуснувачи: Е412, Е466, 
сол, бои: Е100, Е160а, арома.  



Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место, да не се чува блиску до 
извори на топлина.  

Нето количина: 100 грама 

Употреба: миксот се меша со 90 грама 
јајца (околу 2). Се меша на најјака 
брзина околу 8-10 минути. Да се пече 
во претходно загреана рерна на 165 ˚C 
(конвекциска) или 175˚C (статична) 
приближно 10-15 минути. За еден слој 
бисквитно тесто 22-24 цм.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1727 kJ / 408 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

7,1 g 
2,9 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

74 g 
40 g 

Белковини  12 g 

Сол 0,65 g 
 

826116 

105,oo 

 

Микс за бисквит- ф’стак 100 грама- 

Pistachio - RUE FLAMBEE 

Смеса за подготовка на вкусно и меко 
тесто за торта. Тестото има вкус и 
арома на ф’стак. По печењето тестото 
ќе добие зелена боја. Смесата е 
доволна за еден слој торта со 
големина од 22-24 цм.  

Без глутен, AZO free, без палмино 
масло и без конзерванси.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, компиров скроб, 
обезмастено млеко во прав, емулгатор 
Е475, Е433, средство за врзување 
Е450i, Е550ii, згуснувачи: Е412, Е466, 



сол, бои: Е100, арома.  

Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место, да не се чува блиску до 
извори на топлина.  

Нето количина: 100 грама 

Употреба: миксот се меша со 90 грама 
јајца (околу 2). Се меша на најјака 
брзина околу 8-10 минути. Да се пече 
во претходно загреана рерна на 165 ˚C 
(конвекциска) или 175˚C (статична) 
приближно 10-15 минути. За еден слој 
бисквитно тесто 22-24 цм.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1727 kJ / 408 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

7,1 g 
2,9 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

74 g 
40 g 

Белковини  12 g 

Сол 0,65 g 
 



825245 

 

Микс за бисквит- какао 100 грама- 

RUE FLAMBEE 

Смеса за подготовка на вкусно и меко 
тесто за торта. Тестото има вкус и 
арома на какао. По печењето тестото 
ќе добие кафена боја.  

Без глутен, AZO free, без палмино 
масло и без конзерванси.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, компиров скроб, 
обезмастено млеко во прав, емулгатор 
Е475, Е433, средство за врзување 
Е450i, Е550ii, згуснувачи: Е412, Е466, 
сол, арома.  

Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место, да не се чува блиску до 
извори на топлина.  

Нето количина: 400 грама 

Употреба: миксот се меша со 400 
грама јајца (околу 8-9). Се меша на 
најјака брзина околу 8-10 минути. Да 
се пече во претходно загреана рерна 
на 165˚C (конвекциска) или 175˚C 
(статична) приближно 35-40 минути. 
За два слоја бисквитно тесто 22-24 цм.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1743 kJ / 412 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

8 g 
3 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

72 g 
33 g 

Белковини  13 g 

Сол 0,68 g 
 



825244 

 

Микс за бисквит- Ванила 100 

грама- RUE FLAMBEE 

Смеса за подготовка на вкусно и меко 
тесто за торта. Тестото има вкус и 
арома на ванила.  

Без глутен, AZO free, без палмино 
масло и без конзерванси.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, компиров скроб, 
обезмастено млеко во прав, емулгатор 
Е475, Е433, средство за врзување 
Е450i, Е550ii, згуснувачи: Е412, Е466, 
сол, бои: Е160а, арома.  

Алергени: погледнете на составот.  

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви.  

Да се чува на собна температура, на 
суво место, да не се чува блиску до 
извори на топлина.  

Нето количина: 400 грама 

Употреба: миксот се меша со 400 
грама јајца (околу 8-9). Се меша на 
најјака брзина околу 8-10 минути. Да 
се пече во претходно загреана рерна 
на 165˚C (конвекциска) или 175˚C 
(статична) приближно 35-40 минути. 
За два слоја бисквитно тесто 22-24 цм.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1743 kJ / 412 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

8 g 
3 g 

Јаглени 
хидрати 
-Од тоа шеќер 

72 g 
33 g 

Белковини  13 g 

Сол 0,68 g 
 



822804 

 

Микс за бисквитно тесто 1 kg 

Микс за подготовка на бисквитно 
тесто.  

Во пакувањето има 1 кг смеса.   

Состав: шеќер, пченично брашно, 
пченичен скроб, оризов скроб; 
емулгатор: E475 (палма, семе од репа), 
E471, средство за стегнување: E500, 
E341, E450, E336, E575; сурутка во 
прав (млеко), сол, арома, згуснувач 
E415.  

Алергени: погледнете на составот 

Нето количина: 1 kg 

Да се чува на ладно и суво место. 

Подготовка: Додајте ја смесата, 
јајцата и водата и мешајте на 
најголема брзина 7-8 минути. Потоа 
мешајте уште 2-3 минути на најмала 
брзина. Ставете го тестото на 
премечкан плех  (1/2 до 2/3  полн). 
Печете во загреана рерна на 175°C, 
вентилациска) на 160°C. 

Формат Микс Јајца Вода Време 
на 
печење 

20-22 
cm 

250 
gr 

200 
gr /4  

25 
ml 

30-35 
min 

24-26 
cm 

330 
gr 

250 
gr /5  

33 
ml 

35-40 
min 

30 cm 500 
gr 

380 
gr /7 

50 
ml 

40-45 
min 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1645 kJ / 393 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

2,9 g 
2,4 g 

ЈАглехидрати 
Од тоа шеќери 

87,6 g 
44,8 g 



Белковини 3,4 g 

Сол 0,8 g 
 

822748 

 

Микс за чоколадно бисквитно тесто 1 
kg  

Состав: шеќер, пченично брашно, 
пченичен скроб, оризов скроб, 
обезмастено како во прав, јачменов 
слад, емулгатор: E475 (палма, семка 
од репа), E471(палма, семка од репа), 
средство за стврднување:E450, E500 
карамелизиран шеќер, згуснувач: 
E415. 

Алергени: погледнете на составот 

Нето количина: 1 kg 

Да се чува на ладно и суво место. 

Подготовка: Додајте ја смесата, јајца и 
вода и мешајте на највисока брзина 7-
8 минути. Потоа мешајте уште 2-3 
минути на најниска брзина. Ставете ја 
смесата во премачкан  плех (½ do ²/3 
полн). Печете во загрена рерна на 
175°C, вентилациска на 160°C. 

Формат Микс Јајца Вода Време 
на 

печење 

Cca 20 
cm 

250 
gr 

150 
gr /3  

55 
ml 

30-35 
min 

Cca 24 400 240 90 35-40 



cm gr gr /5  ml min 

Cca 28 
cm 

500 
gr 

300 
gr /6 

110 
ml 

40-45 
min 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1585 kJ / 379 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

2,8 g 
2,3 g 

ЈАглехидрати 
Од тоа шеќери 

83,6 g 
45,7 g 

Белковини 4 g 

Сол 0,8 g 

 

 

822961 

 

Микс за бисквитно тесто 0.5 kg 

Микс за подготовка на бисквитно 
тесто.  

Во пакувањето има 1 кг смеса.   

Состав: шеќер, пченично брашно, 
пченичен скроб, оризов скроб; 
емулгатор: E475 (палма, семе од репа), 
E471, средство за стегнување: E500, 
E341, E450, E336, E575; сурутка во 
прав (млеко), сол, арома, згуснувач 
E415.  

Алергени: погледнете на составот 

Нето количина: 0.5 kg 

Да се чува на ладно и суво место. 

Подготовка: Додајте ја смесата, 
јајцата и водата и мешајте на 
најголема брзина 7-8 минути. Потоа 
мешајте уште 2-3 минути на најмала 
брзина. Ставете го тестото на 
премечкан плех  (1/2 до 2/3  полн). 
Печете во загреана рерна на 175°C, 
вентилациска) на 160°C. 



Формат Микс Јајца Вода Време 
на 

печење 

20-22 
cm 

250 
gr 

200 
gr /4  

25 
ml 

30-35 
min 

24-26 
cm 

330 
gr 

250 
gr /5  

33 
ml 

35-40 
min 

30 cm 500 
gr 

380 
gr /7 

50 
ml 

40-45 
min 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1645 kJ / 393 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

2,9 g 
2,4 g 

ЈАглехидрати 
Од тоа шеќери 

87,6 g 
44,8 g 

Белковини 3,4 g 

Сол 0,8 g 

 

 

822957 

 

Микс за cupcakes  

Смеса за изработка на cupcakes. 

Во пакувањето е смеса од 0.5 
килограми.  

Состав: шеќер, пченично брашно, 
средство за стврднување: E450, E500, 
емулгатор E472b (палма), E477 
(палма), сув глукозен сируп, 
обезмастено млеко во прав, 
конзерванс: E202, згуснувач: E415, 
арома (млеко), бои E160b. 

Алергени: погледнете на составот. 

Да се чува на ладно и суво место.  

Нето количина: 500g 

Подготовка: сите состојки треба да 
бидат на собна температура. Рерната 
да се загрее на 180°C (конвекциска 



рерна на 160°C). За 20 – 24 cupcakes, 
во посудата додадете 500 грама од 
смесата, 250 гр. Масло и 5 јајца, и 
мешајте на мала брзина 4 минути за да 
добиете мазно тесто. Во плехот за 
мафини ставете хартија за печење и 
наполнете ги до пола со смесата. 
Cupcakes-от печете ги во загреана 
рерна околу 18 минути. Смесата може 
да се користи и за печење на големи 
торти, печете на температура од 160°C 
(конвекциска печка на 140°C) 
приближно 70 – 75 минути 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1571 kJ / 375 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

1,2 g 
0,7 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

84,5 g 
51,4 g 

Белковини 5,1 g 

Сол 0,9 g 

 

 

825241 

161,oo 

 

Микс за cupcakes ВАНИЛА 400г 

Смеса за подготовка cupcakes со вкус 
на ванила.  

Без глутен, без лактоза.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, навлажнувач: Е420, 
емулгатор: Е475, Е433, средство за 
врзување: Е450i, Е550ii, згуснувач: 
Е412, Е466, ароми, сол, регулатор на 
киселина: Е575.  

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви. 

Нето количина: 400г. 

Да се чува на собна температура, на 
темно место. Да не се зложува на 



температурни разлики и на извори на 
топлина.  

Подготовка: измешајте ја смесата со 
120г. Масло и 200 г јајца (околу 3-
4).Мешајте на средна брзина околу 5 
минути. Печете во претходно загреана 
рерна на 160°C (вентилациска) или 
170°C околу 25-30 минути. За околу 
12  cupcakes. 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1754 kJ / 419 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

21 g 
 
1,2 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

52 g 
28 g 

Белковини 5,1 g 

Сол 0,28 g 
 

825242 

 

Микс за мафини Чоколада 400g  

Смеса за подготовка мафини со вкус 
на чоколадо.  

Без глутен, Azo free, без конзерванси, 
без лактоза.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, како (5%), 
нехидрогенирано растително масло 
(кокосово),  навлажнувач: Е420, 
емулгатор: Е475, Е433, средство за 
врзување: Е450i, Е550ii, глукозен 
сируп, згуснувач: Е412, Е466, ароми, 
сол, регулатор на киселина: Е575, 
модифициран скроб, средство против 
згрутчување: Е551 

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви. 

Нето количина: 400г. 

Да се чува на собна температура, на 
темно место. Да не се зложува на 
температурни разлики и на извори на 



топлина.  

Подготовка: измешајте ја смесата со 
120г. масло и 200 г јајца (околу 3-
4).Можете да ја измешате смесата и со 
120 грама путер, но во тој случај 
смесата не е без лактоза. Мешајте на 
средна брзина околу 3 минути. Печете 
во претходно загреана рерна на 160°C 
(вентилациска) или 170°C 
(стандардна) околу 25-30 минути. За 
околу 12  мафини. 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредонст 

2152 kJ / 515 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

28 g 
 
6,5 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

59 g 
34 g 

Б елковини 6,3 g 

Сол 0,15 g 

 

 

825243 

161,oo 

 

Микс за мафини 400g  

Смеса за подготовка на вкусни 
мафини.  

Без глутен, Azo free, без конзерванси, 
без лактоза.  

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, како (5%), 
нехидрогенирано растително масло 
(кокосово),  навлажнувач: Е420, 
емулгатор: Е475, Е433, средство за 
врзување: Е450i, Е550ii, глукозен 
сируп, згуснувач: Е412, Е466, ароми, 
сол, регулатор на киселина: Е575, 
модифициран скроб, средство против 
згрутчување: Е551 

Може да содржи траги од јајца, соја и 
ореви. 



Нето количина: 400г. 

Да се чува на собна температура, на 
темно место. Да не се зложува на 
температурни разлики и на извори на 
топлина.  

Подготовка: измешајте ја смесата со 
145г. масло и 220 г јајца (околу 3-
4).Можете да ја измешате смесата и со 
145 грама путер, но во тој случај 
смесата не е без лактоза. Мешајте на 
средна брзина околу 3 минути. Печете 
во претходно загреана рерна на 160°C 
(вентилациска) или 170°C 
(стандардна) околу 30-35 минути. За 
околу 12  мафини. 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредонст 

1810 kJ / 433 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

24 g 
 
1,8 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

49 g 
25 g 

Белковини 4,9 g 

Сол 0,28 g 
 

825267 

 

Микс за Brownies 350g  

Смеса за вкусни brownies.  

Без глутен, без палмино масло, AZO 
free, без конзерванси.   

Состав: шеќер, оризово брашно, како 
во прав, масло од како, навлажнувач, 
сорбито, емулгатор: E471; регулатор 
на киселина: E336, згуснувач: E412, 
конзерванс: E202; арома. 

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и останати јаткасти плодови.  

Нето количина: 350g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 



топлина.  

Употреба: измешајте го миксот со 
175g масло и 130 g јајца. Мешајте 
околу 3 минути. Да се пече во 
претходно загреана рерна на 170˚C 
(вентилациска) или 180˚C 
(стандардна) околу 30-40 минути. 

За бисквит со големина 20x20.  

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредонст 

1968 kJ / 472 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

29 g 
 
17 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

45 g 
33 g 

Белковини 5,5 g 

Сол 0,28 g 
 

825271 

187,oo 

 

Смеса за пециво Cappuccino 400g  

Смеса за вкусни пециво со вкус на 
капучино.  

Без глутен, без палмино масло, AZO 
free, без конзерванси.   

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, навлажнувач: Е420, 
емулгатор: E475, Е433, кафе во прав 
(1,5%), регулатор на киселина: E336, 
згуснувач: E412, конзерванс: E202; 
арома. 

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и останати јаткасти плодови.  

Нето количина: 350g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 
топлина.  

Употреба: измешајте го миксот со 
120g масло или путер (во случајот со 



путер смесата ќе биде со лактоза) и 
200 g јајца (околу 3-4). Мешајте околу 
3 минути на средна брзина додека 
смесата не стане хомогена. Да се пече 
во претходно загреана рерна на 160˚C 
(вентилациска) или 170˚C 
(стандардна) околу 50 минути. Со 
чепкалка за заби проверете дали 
тестото е печено. За тесто со 
дијаметар 18/20 цм.  

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредонст 

1760 kJ / 421 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

21 g 
 
1,4 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

52 g 
30 g 

Белковини 5 g 

Сол 0,34 g 
 

825272 

145,oo 

 

Смеса за пециво какао 400g  

Смеса за вкусни пециво со вкус на 
какао.  

Без глутен, без палмино масло, AZO 
free, без конзерванси.   

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, какао (5,7%), 
навлажнувач: Е420, емулгатор: E475, 
Е433, средство за врзување: Е450i, 
Е550ii,  згуснувач: E412, Е466, арома, 
сол, регулатор на киселост: Е575. 

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и останати јаткасти плодови.  

Нето количина: 400g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 
топлина.  

Употреба: измешајте го миксот со 
120g масло или путер (во случајот со 



путер смесата ќе биде со лактоза) и 
200 g јајца (околу 3-4). Мешајте околу 
3 минути на средна брзина додека 
смесата не стане хомогена. Да се пече 
во претходно загреана рерна на 160˚C 
(вентилациска) или 170˚C 
(стандардна) околу 50 минути. Со 
чепкалка за заби проверете дали 
тестото е печено. За тесто со 
дијаметар 18/20 цм.  

Хранлива вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1758 kJ / 420 
kcal 

маснотии 
Од тоа 
незаситени 
масти 

22 g 
1,9 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

50 g 
28 g 

белковини 5,7 g 

сол 0,41 g 

 

 

898304 

207,oo 

 

Смеса за захер торта  350 g 

Вкусна смеса за захре торта.  

Без глутен, без конзерванси без бои. 

Состав: шеќер, оризово брашно, како 
во прав, масло од какао, навлажнувач 
E420, млеко во прав,  емулгатор: E475, 
E433, регулатор на киселост E336, 
згуснувач E412, арома; стабилизатор 
E450, антиоксиданти: E304, E307. 

Алергени: погледнете на составот 

Може да содржи траги од јајца и 
ореви.  

Нето количина: 350g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 



топлина.  

Употреба : рерната загрејте ја на 
160°C (вентилациска) или  170°C. 
Смесата измешајте ја со 175г. омекнат 
путер и 130г јајца. Мешајте околу 3 
минути. Ставете ја смесата во 
премачкано тавче со путер или 
хартија за печење и печете околу 30-
40 минути. 

Тортата можете да ја премачкате со 
мармалад и чоколадна глазура. За 
торта со големина од 18/20цм.  

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1968 kJ / 472 
kcal 

Маснотии 
Од тоа на 
заситени масти 

29 g 
17 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа на 
шеќер 

45 g 
 
33 g 

Белковини 5,5 g 

Сол 0,28 g 
 

868100 

207,oo 

 

Смеса за Red velvet бисквит 400g  

Од сега лесно направете ја добро 
познатата red velvet торта.  

Без глутен, без палмино масло, AZO 
free, без лактоза.    

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, навлажнувач: E420, 
емулгатор: E475, E433; какао, 
средство за врзување: E450i, E500ii, 
регулатор на киселост: 575, 
згуснувачи: E412, E466, арома, сол, 
боја: E120. 

Може да содржи траги од јајца и 
ореви.  

Нето количина: 400g 

Да се чува на собна температура, и да 



не се изложува директно на извори на 
топлина.  

Употреба: на смесата додајте 140г 
масло, или 140г. омекнат путер (во 
овој случај торта нема да биде без 
лактоза). и 200г. јајца (3-4). Мешајте 
на средна брзина околу 3 минути 
додека масата не стане хомогена. 
Печете на претходно загреана рерна 
на 160 С (конвекциска) или 170˚C 
(статична) приближно 45-50 мин. 
Пуштете да се олади на плехот околу  
минути. За торта со големина од 18-
20цм. 

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1800 kJ / 430 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
масти 

24 g 
1,5 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

50 g 
25 g 

Белковини 4,9 g 

Сол 0,29 g 

 

 



898129 

207,oo 

 

Смеса за Lava Cake  250g 

Без глутн, без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризово брашно, како 
во прав (12%), масло од какао (3%), 
навлажнувач: E420, млеко во прав,  
емулгатори: E475, E433, регулатор на 
киселост: E336; згуснувач: E412, 
ароми, стабилизатор: E450.  

Алергени: погледнете на составот 

Може да содржи траги од јајца и 
ореви.  

Нето количина: 250g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 
топлина.  

Употреба: загрејте ја рерната на  
170°C (вентилациска) или 180°C. 
Смесата измешајте ја со 160г 
претходно омекнат путер и 100г јајца 
(2). Мешајте околу 3 минути. Смесата 
ставете ја во модли и печете 10-15 
минути. За 6 слатки. 

Хранлива вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1984 kJ / 476 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
масти 

32 g 
 
19 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

40 g 
 
29 g 

Белковини 5,1 g 

Сол 0,26 g 
 



826101 

187,oo 

 

Микс за меко тесто 400g  

Смеса за подготовка на меко тесто со 
кое можете да лесно да направите 
кошнички за слатки. За формата може 
да употребите корпи за мафини.  

Без глутен, без лактоза. 

Состав: оризово брашно, шеќер, 
пченкарен сируп, згуснувачи: E412, 
E466, емулгатори: E475, E433, 
регулатор на киселост E575, арома, 
сол 

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и ореви.  

Нето количина: 400g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 
топлина.  

Употреба: загрејте ја печката на 150°C  
(вентилациска) или 165°C 
(стандардна), и претходно премачкајте 
го калапот со путер или масло. На 
смесата додајте 125 гр. масло или 160г 
путер, при што слатките нема да бидат 
без лактоза и 64г јајца (1-2). Мешајте 
приближно 2 минути додека смесата 
не се соедини. Тестото обликувајте го 
во калапот и печете 20-25 минути без  
прелив. Ако е со прелив печете 30-35 
минути. За големина 22-24цм.. 

Прехранбена вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1964 kJ / 469 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
амсти 

23 g 
 
0,6 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шечќери 

62 g 
 
23 g 

Белковини 3,2 g 



сол 0,4 g 
 

898305 

 

 

Смеса за торта од лешник, 400 g 

Без глутен, без лактоза, без 
конзерванс. 

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, брашно од лешник, 
(4,7%) навлажнувач: E420, емулгатор: 
E475, E433, средство за врзување: 
E450i, E500ii, згуснувач: E412, E466, 
ароми, сол, регулатор на киселост: 
E575. 

Алергени: погледнете на составот 

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и ореви.  

Нето количина: 400g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 
топлина.  

Употреба: рерната претходно загрејте 
ја на температура од 160°C 
(вентилациска) или 170°C 
(статична).Премачкајте го плехот со 
масло или путер (со лактоза). 
Помешајте ја смесата со 120г масло 
или 120г путер (тестот ќе биде со 
лактоза) и 200г јајца (3-4). Матете 



околу 3 минути на средна брзина 
додека смесата  не стане хомогена и 
добие светла боја. Ставете во плех и 
печете околу 50мин. За тесто со 
големина од 18-20цм 

Прехранбени вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1787 kJ / 427 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
масти 

23 g 
 
1,5 g 

Јаглеи хидрати 
Од тоа шеќери 

50 g  
30 g 

Белковини 5,2 g 

сол 0,28 g 
 

898455 

 

Микс за carrot cake 400g  

Смеса за вкусна Carrot cake.  

Без глутен, без палмино масло, AZO 
free, без лактоза.    

Состав: шеќер, оризово брашно, 
пченкарен скроб, навлажнувач: E420, 
емулгатор: E475, E433, средство за 
врзување: E450i, E500ii, згуснувач: 
E412, E466, зачини, сол, регулатор на 
киселост: E575. 

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и ореви.  

Нето количина: 400g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 
топлина.  

Употреба: рерната претходно загрејте 
ја на температура од 160°C 
(вентилациска) или 170°C 
(статична).Премачкајте го плехот со 
масло или путер (со лактоза). 
Помешајте ја смесата со 120г масло 
или 120г путер (тестот ќе биде со 
лактоза) и 200г јајца (3-4). Матете 



околу 3 минути. На смесата додадете 
околу 150г свеж рендан морков и 
продолжете да мешате. Ставете во 
плех и печете околу 50мин. Потоа 
оставете го тестото да се лади околу 5 
минути. За тесто со големина од 20-
22цм 

 

898903 

244,oo 

 

Микс за Royal icing 450g  

Royal icing смеса за декорирање. 
Може да се употребува и како глазура 
за слатки.  

Во пакувањето е смеса од 450 грама.  

Состав: шеќер, сув глукозен сируп, 
белка од јајце во прав, цитронска 
киселина E330. 

Алергени: Погледнете на составот. 

Нето количина: 450 g 

Да се чува на ладно и темно место. 

Подготовка: На 450 gr смеса, додајте 
60 ml вода за да добиете тврд состав. 
Мешајте го миксот 7-10 минути на 
мала брзина дур не добиете тврда, 
бела смеса. Смесата е готова кога е 
светло бела и без сјај. Додајте една 
лажичка вода на 1 чаша (приближно 
200 грама) смеса за тврд состав или па 
2 лажички вода за мек состав.  

Хранливи вредонсти на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1697 kJ / 405 
kcal 

Масти 0 g 



Од тоа 
заситени масти 

0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

98,1 g 
97,8 g 

Белковини 1,5 g 

Сол 0 g 

 

 

898801 

334,oo 

 

Микс за Royal icing 900g  

Royal icing смеса за декорирање. 
Може да се употребува и како глазура 
за слатки.  

Во пакувањето е смеса од 450 грама.  

Состав: шеќер, сув глукозен сируп, 
белка од јајце во прав, цитронска 
киселина E330. 

Алергени: Погледнете на составот. 

Нето количина: 900 g 

Да се чува на ладно и темно место. 

Подготовка: На 450 gr смеса, додајте 
60 ml вода за да добиете тврд состав. 
Мешајте го миксот 7-10 минути на 
мала брзина дур не добиете тврда, 
бела смеса. Смесата е готова кога е 
светло бела и без сјај. Додајте една 
лажичка вода на 1 чаша (приближно 
200 грама) смеса за тврд состав или па 
2 лажички вода за мек состав.  

Хранливи вредонсти на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1697 kJ / 405 
kcal 

Масти 0 g 



Од тоа 
заситени масти 

0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

98,1 g 
97,8 g 

Белковини 1,5 g 

Сол 0 g 
 

898149 

 

Royal icing бел  400g без јајца  

Royal icing смеса за декорирање. 
Може да се употребува и како глазура 
за слатки.  

Без глутен, без лактоза, без јајца, со 
вкус карамела. 

Состав:  шеќер, пченкарен сируп, 
оризови белковини, ароми, регулатор 
на киселост: E336; згуснувачи: E466, 
E413. 

Може да содржи траги од млеко, соја 
и ореви. 

Нето количина: 400g 

Да се чува на собна температура, и да 
не се изложува директно на извори на 
топлина.  

Употреба: на 12-14мл вода и додадете 
100г од смесата. Мешајте на најбрза 
брзина околу 5-7 минути. Наполнете 
ја кесата за украсување и украсете ги 
слатките. Содржината е за 50 слатки. 

 

Хранливи вредонсти на 100 g 



Енергетска 
вредност 

1494 kJ /352 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

88 g 
84 g 

Белковини 0,3 g 

Сол 0,05 g 
 

898823 

266,oo 

 

Микс за крофни 500g 

Со оваа смеса многу лесно дома ќе 
направите вкусни крофни. Во смесата 
треба да додадете вода и масло. Се 
печат во рерна или во тавче за 
совршено обликувани крофни. Со 
пакувањето од 500 грама излегуваат 
од 12-24 крофни во зависност од 
големината и дебелината. Можете да 
употребите и силиконски плех.  

Состав: пченично брашно, шечер, 
модифициран скроб, средство за 
врзување: Е450, Е500, растително 
масло и масти (репа), пченичен 
глутен, сол, емулгатор: Е471 (палма), 
Е472е, (сончогледово масло, маслена 
репа), згуснувач: Е466, арома, ензими 
(пченица).  

Алергени: погледнете на составот.   

Може да содржи трагови од јајца, соја, 
млеко и јаткасти плодови.  

Нето количина: 500 грама.  

Да се чува на ладно и темно место.  

Употреба: загрејте ја рерната на 220°C 
(конвекциска 200°C) или тавче за 



пржење на 180°C. Измешајте ја 
смесата со 215мл вода и 65мл 
растително масло или путер. Мешајте 
околу 5 минути. Развлечете го тестото 
на дебелина од 5мм. Исечете ги 
крофните и оставете ги да одмараат 10 
минути. Доколку ги печете во рерна, 
печете околу 10 минути, се додека не 
заруменат. Доколку ги пржите во 
тавче, пржете ги околу 90 секунди на 
секоја страна.  

Декорирајте по желба.  

Хранливи вредонсти на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1493 kJ /357 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

4 g 
 
1 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

70,8 g 
17,1 g 

Белковини 9,2 g 

Сол 2,6 g 
 

825248 

284,oo 

 

 

Микс за macarons Бела 300g  

Смеса за подготовка на вкусни 
macarons. Смесата е со бела боја, и во 
неа можете да додадете било каква 
боја за да ја добиете посакуваната 
нијанса. Подготвената смеса, нанесете 
ја со ќеси за украсување. За правилен 
облик и еднаква големина ви 
препорачуваме да користите 
силиконски плехови, на кои можете да 
ги печете вашите macarons.  

Без глутен, AZO free,без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризов скроб; 
бадемово брашно, модифициран 
шеќер, пченкарен шеќер, балка од 
јајце; млечни белковини; боја E171; 
ароми; регулатор на киселина E575. 

Алергени: погледнете на составот. 

Може да содржи траги од соја и 



ореви. 

Нето количина: 300g 

Да се чува на собна температура во 
темен просто, да не се изложува на 
температурни флуктуации и извори на 
топлина.  

Употреба: миксот измешајте го со 70 g 
белка од јајце. Мешајте околу 3-4 
минути. Обликувајте ги и оставете ги 
да постојат околу 1 час. Печете на 
130˚C (вентилациска) или 140 ˚C 
(статична) приближно 12-13 
минути.Одстранете ги од подлогата 
кога се оладени.За околу 27 macarons. 

Хранлива вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1465 kJ / 346 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

3,6 g 
0,3 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

73 g 
58 g 

Белковини 5,3 g 

Сол 0,02 g 
 

898249 

284,oo 

 

Микс за macarons Зелена 300g  

Смеса за подготовка на вкусни 
macarons. Смесата е со зелена боја. 
Подготвената смеса, нанесете ја со 
ќеси за украсување. За правилен 
облик и еднаква големина ви 
препорачуваме да користите 
силиконски плехови, на кои можете да 
ги печете вашите macarons.  

Без глутен, AZO free,без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризов скроб; 
бадемово брашно, модифициран 
шеќер, пченкарен шеќер, балка од 
јајце; млечни белковини; ароми; 
регулатор на киселина E575, боја 
E141ii. 



Алергени: погледнете на составот. 

Може да содржи траги од соја и 
ореви. 

Нето количина: 300g 

Да се чува на собна температура во 
темен просто, да не се изложува на 
температурни флуктуации и извори на 
топлина.  

Употреба: миксот измешајте го со 70 g 
белка од јајце. Мешајте околу 3-4 
минути. Обликувајте ги и оставете ги 
да постојат околу 1 час. Печете на 
130˚C (вентилациска) или 140 ˚C 
(статична) приближно 12-13 минути. 
Одстранете ги од подлогата кога се 
оладени. За околу 27 macarons. 

 

Хранлива вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1465 kJ / 346 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

3,6 g 
0,3 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

73 g 
58 g 

Белковини 5,3 g 

Сол 0,02 g 
 



898251 

284,oo 

 

Микс за macarons Кафена 300g  

Смеса за подготовка на вкусни 
macarons. Смесата е со кафена боја. 
Подготвената смеса, нанесете ја со 
ќеси за украсување. За правилен 
облик и еднаква големина ви 
препорачуваме да користите 
силиконски плехови, на кои можете да 
ги печете вашите macarons.  

Без глутен, AZO free,без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризов скроб; 
бадемово брашно, модифициран 
шеќер, пченкарен шеќер, балка од 
јајце; млечни белковини; ароми; 
регулатор на киселина E575, боја 
Е150d.   

Алергени: погледнете на составот. 

Може да содржи траги од соја и 
ореви. 

Нето количина: 300g 

Да се чува на собна температура во 
темен просто, да не се изложува на 
температурни флуктуации и извори на 
топлина.  

Употреба: миксот измешајте го со 70 g 
белка од јајце. Мешајте околу 3-4 
минути. Обликувајте ги и оставете ги 
да постојат околу 1 час. Печете на 
130˚C (вентилациска) или 140 ˚C 
(статична) приближно 12-13 минути. 
Одстранете ги од подлогата кога се 
оладени. За околу 27 macarons. 

 

Хранлива вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1719 kJ / 406 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

4,2 g 
0,3 g 



Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

85 g 
68 g 

Белковини 6,2 g 

Сол 0,03 g 
 

898252 

284,oo 

 

Микс за macarons Виолетова 300g  

Смеса за подготовка на вкусни 
macarons. Смесата е со виолетова боја. 
Подготвената смеса, нанесете ја со 
ќеси за украсување. За правилен 
облик и еднаква големина ви 
препорачуваме да користите 
силиконски плехови, на кои можете да 
ги печете вашите macarons.  

Без глутен, AZO free,без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризов скроб; 
бадемово брашно, модифициран 
шеќер, пченкарен шеќер, балка од 
јајце; млечни белковини;ароми; 
регулатор на киселина E575, боја 
Е120.   

Алергени: погледнете на составот. 

Може да содржи траги од соја и 
ореви. 

Нето количина: 300g 

Да се чува на собна температура во 
темен просто, да не се изложува на 
температурни флуктуации и извори на 
топлина.  



Употреба: миксот измешајте го со 70 g 
белка од јајце. Мешајте околу 3-4 
минути. Обликувајте ги и оставете ги 
да постојат околу 1 час. Печете на 
130˚C (вентилациска) или 140 ˚C 
(статична) приближно 12-13 минути. 
Одстранете ги од подлогата кога се 
оладени. За околу 27 macarons. 

 

Хранлива вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1719 kJ / 406 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

4,2 g 
0,3 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

85 g 
68 g 

Белковини 6,2 g 

Сол 0,03 g 

 

 

898253 

284,oo 

 

Смеса за макронс Розе 300g  

Смеса за подготовка на вкусни 
macarons. Смесата е со розева боја. 
Подготвената смеса, нанесете ја со 
ќеси за украсување. За правилен 
облик и еднаква големина ви 
препорачуваме да користите 
силиконски плехови, на кои можете да 
ги печете вашите macarons.  

Без глутен, AZO free,без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризов скроб; 
бадемово брашно, модифициран 
шеќер, пченкарен шеќер, белка од 
јајце; млечни белковини; ароми; 
регулатор на киселина: E575, боја 
Е120.   

Алергени: погледнете на составот. 

Може да содржи траги од соја и 



ореви. 

Нето количина: 300g 

Да се чува на собна температура во 
темен просто, да не се изложува на 
температурни флуктуации и извори на 
топлина.  

Употреба: миксот измешајте го со 70 g 
белка од јајце. Мешајте околу 3-4 
минути. Обликувајте ги и оставете ги 
да постојат околу 1 час. Печете на 
130˚C (вентилациска) или 140 ˚C 
(статична) приближно 12-13 минути. 
Одстранете ги од подлогата кога се 
оладени. За околу 27 macarons. 

 

825254 

284,oo 

 

Микс за macarons Жолта 300g  

Смеса за подготовка на вкусни 
macarons. Смесата е со жолта боја. 
Подготвената смеса, нанесете ја со 
ќеси за украсување. За правилен 
облик и еднаква големина ви 
препорачуваме да користите 
силиконски плехови, на кои можете да 
ги печете вашите macarons.  

Без глутен, AZO free,без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризов скроб; 
бадемово брашно, модифициран 
шеќер, пченкарен шеќер, балка од 
јајце; млечни белковини;ароми; 
регулатор на киселина E575, боја 
Е160a.   

Алергени: погледнете на составот. 

Може да содржи траги од соја и 
ореви. 

Нето количина: 300g 

Да се чува на собна температура во 
темен просто, да не се изложува на 
температурни флуктуации и извори на 



топлина.  

Употреба: миксот измешајте го со 70 g 
белка од јајце. Мешајте околу 3-4 
минути. Обликувајте ги и оставете ги 
да постојат околу 1 час. Печете на 
130˚C (вентилациска) или 140 ˚C 
(статична) приближно 12-13 минути. 
Одстранете ги од подлогата кога се 
оладени. За околу 27 macarons. 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредонст 

1465 kJ / 346 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

3,6 g 
0,3 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

73 g 
58 g 

Белковини 5,3 g 

Сол  0,02 g 

 

 

898005 

284,oo 

 

Смеса за макрони Фуксија 300g  

Смеса за подготовка на вкусни 
macarons. Смесата е со фуксија боја. 
Подготвената смеса, нанесете ја со 
ќеси за украсување. За правилен 
облик и еднаква големина ви 
препорачуваме да користите 
силиконски плехови, на кои можете да 
ги печете вашите macarons.  

Без глутен, AZO free,без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризов скроб; 
бадемово брашно, модифициран 
шеќер, пченкарен шеќер, балка од 
јајце; млечни белковини;ароми; 
регулатор на киселина E575, боја 
Е120, Е160a.   

Алергени: погледнете на составот. 



Може да содржи траги од соја и 
ореви. 

Нето количина: 300g 

Да се чува на собна температура во 
темен просто, да не се изложува на 
температурни флуктуации и извори на 
топлина.  

Употреба: миксот измешајте го со 70 g 
белка од јајце. Мешајте околу 3-4 
минути. Обликувајте ги и оставете ги 
да постојат околу 1 час. Печете на 
130˚C (вентилациска) или 140 ˚C 
(статична) приближно 12-13 минути. 
Одстранете ги од подлогата кога се 
оладени. За околу 27 macarons. 

 

Прехранбени вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1671 kJ / 395 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
масти 

4,3 g 
0,4 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

83 g 
66 g 

белковини 5,2 g 

сол 0,03 g 

 

 



825273 

526,oo 

 

Смеса за макронс бела 1 kg, Palais 

Du Chef 

Смеса за подготовка на вкусни 
macarons. Смесата е со бела боја, и во 
неа можете да додадете било каква 
боја за да ја добиете посакуваната 
нијанса. Подготвената смеса, нанесете 
ја со ќеси за украсување. За правилен 
облик и еднаква големина ви 
препорачуваме да користите 
силиконски плехови, на кои можете да 
ги печете вашите macarons.  

Без глутен, AZO free,без конзерванси. 

Состав: шеќер, оризов скроб; 
бадемово брашно, модифициран 
шеќер, пченкарен шеќер, балка од 
јајце; млечни белковини;ароми; 
регулатор на киселина E575, боја 
Е120, Е160a.   

Алергени: погледнете на составот. 

Може да содржи траги од соја и 
ореви. 

Нето количина: 1kg 

Да се чува на собна температура во 
темен просто, да не се изложува на 
температурни флуктуации и извори на 
топлина.  

Употрееба: смесата измешајте ја со 
230 грама белка од јајце, која 
претходно ќе биде матена. Мешајте 
околу 3-4 минути. Обликувајте ги 
колачите и оставете ги да одмаратт 
околу 1 час. Печете на 130˚C 
(вентилациска) или 140 ˚C (статична) 
приближно 12-13 минути, најмногу до 
20 минути во зависност од рерната. 
Одстранете ги од подлогата кога се 
оладени. 

 



Прехранбени вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1671 kJ / 395 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
масти 

4,3 g 
0,4 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

83 g 
66 g 

белковини 5,2 g 

сол 0,03 g 

 

 

 



 

 

 

 

Емулзии и 

ароми 



 

 

824524 

 

Пекарска емулзија Ванила, 118 ml  

Емулзиите пред се се употребуваат за 
пекарски производи. Тие можат да 
бидат обработувани на високи 
температури, но може да се користат 
наместо екстракти. Се 
карактеризираат со јак, богат и 
долготраен вкус.  

Без глутен.  

Употреба: 1 чајна лажичка емулзија = 
1 чајна лажичка екстракт. Доколку 
емулзијата ја употребувате во 
производи кои се печат, употребете 
малку помала количина. Пред 
употреба добро протресете. 

Состав: вода, пропилен гликол, 
модифициран пченкарен шеќер, 
ксантам гуми, цитронска киселина, 
калиум сорбат- конзерванс, делумно 
хидрогенирано масло од соја, 
вештачки ароми. 

Алегерни: погледнете на составот.  

Нето количина: 118 ml 

 



826634 

356,oo 

 

Пекарска емулзија Јагода, 118 ml  

Емулзиите пред се се употребуваат за 
пекарски производи. Тие можат да 
бидат обработувани на високи 
температури, но може да се користат 
наместо екстракти. Се 
карактеризираат со јак, богат и 
долготраен вкус.  

Без глутен.  

Употреба: 1 чајна лажичка емулзија = 
1 чајна лажичка екстракт. Доколку 
емулзијата ја употребувате во 
производи кои се печат, употребете 
малку помала количина. Пред 
употреба добро протресете. 

Состав: вода, пропилен гликол, 
модифициран пченкарен шеќер, 
ксантам гуми, цитронска киселина, 
калиум сорбат- конзерванс, делумно 
хидрогенирано масло од соја, бои 
E129*; E133, природни и вештачки 
ароми. 

Алегерни: погледнете на составот.  

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
расположението на децата.   

Нето количина: 118 ml 

 



824523 

 

Пекарска емулзија бадем 118 ml,  

Lorann 

Емулзиите пред се се употребуваат за 
пекарски производи. Тие можат да 
бидат обработувани на високи 
температури, но може да се користат 
наместо екстракти. Се 
карактеризираат со јак, богат и 
долготраен вкус.  

Без глутен.  

Употреба: 1 чајна лажичка емулзија = 
1 чајна лажичка екстракт. Доколку 
емулзијата ја употребувате во 
производи кои се печат, употребете 
малку помала количина. Пред 
употреба добро протресете. 

Состав: вода, пропилен гликол, 
акација гуми, ксантам гуми, природни 
и вештачки ароми. 

Алегерни: погледнете на составот.  

Нето количина: 118 ml 

 

826633 

 

Пекарска емулзија Лешник, 118 ml  

Емулзиите пред се се употребуваат за 
пекарски производи. Тие можат да 
бидат обработувани на високи 
температури, но може да се користат 
наместо екстракти. Се 
карактеризираат со јак, богат и 
долготраен вкус.  

Без глутен.  

Употреба: 1 чајна лажичка емулзија = 
1 чајна лажичка екстракт. Доколку 
емулзијата ја употребувате во 
производи кои се печат, употребете 
малку помала количина. Пред 
употреба добро протресете. 

Состав: вода, пропилен гликол, 



карамелна боја,алкохол, ксантам гуми, 
пченкарен сируп, шеќер, меласа, 
природни и вештачки ароми.  

Алегерни: погледнете на составот.  

Нето количина: 118 ml 

 

823666 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Бадем  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: вештачка арома. 

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 
ароми се концентрирани вкусови, кои 



се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 

производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 
масти.  



Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

823667 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Амарето  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: вештачка арома, карпилски 
триглицерид. 

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

823668 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Карамела  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: природна и вештачка арома, 
пропилен гликол, карамел боја, вода.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823669 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Цреша  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: природна и вештачка арома, 
пропилен гликол, карамел боја, вода, 
бои:E129*, E133 .  

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
расположението на децата.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 



слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 
ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 



1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 
масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823670 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Лешникова чоколада  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: природна и вештачка арома, 
пропилен гликол, алкохол, вода, 
карамел боја, пченкарен сируп, шеќер, 
шербет.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   



Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 
ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 



колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 
масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823671 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Цимет  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: природна и вештачка арома. 

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 
ароми се концентрирани вкусови, кои 



се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 
масти.  



Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823672 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Кокос  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: вештачка арома, пропилен 
гликол.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823674 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Брусница  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: вештачка арома, пропилен 
гликол, триацетин.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823675 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Мента  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: природна арома, пропилен 
гликол, алкохол, вода, бои:E110*, 
E133.  

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
концентрацијата на децата.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 



слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 
ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 



1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 
масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

  

823677 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Marshmallow  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: вештачка арома, пропилен 
гликол, вода, цитронска киселина.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823679 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Портокал  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: природно масло од портокал.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 
ароми се концентрирани вкусови, кои 



се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 
масти.  



Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

  

823681 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Пеперминт  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: природна арома од 
пеперминт.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823682 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Фстак  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: природна и вештачка арома, 
пропилен гликол.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

823683 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Јагода  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: вештачка арома, пропилен 
гликол, алкохол, вода, бои:E129*, 
E133, триацетин .  

*Предупредување: Производот може 
штетно да влијае на активноста и 
расположението на децата.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 



слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 
ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 



1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 
масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

824310 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт Кафе  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: пропилен гликол, карамел 
боја, природни ароми, вода, алкохол. 
Содржи сулфити.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

824311 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Ананас  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: пропилен гликол, триацетин, 
вештачка арома, вода, алкохол.  

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   

Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 



ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 
колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 



масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

824312 

125,oo 

 

Високо концентиран екстракт 

Ванила Butternut  

LorAnn високонцентриран вкус кој е 
3-4 пат помоќен од останатите 
екстракти, кои се направени на основа 
на вода или акохол. Вкусот останува 
дури и кога го печете производот.  

Овој екстракт може да се користи и за 
фондани или марципан. Поради 
високите концентрации, фонданот или 
марципанот не се менуваат. Аромите 
можете да ги користите за чоколада, 
бонбони, бисквити, браунис... 

Без додаток  на шеќер или засладувач. 
Без глутен. Висококонцентрирана 
арома. Да се чува подалеку од дофат 
на деца. 4 пати помоќен од 
вообичаените ароми.   

Состав: пропилен гликол, карамел 
боја, природна и вештачка арома, 
вода.  

Алергени: Ореви.    

Избегнувајте допир со кожа, очи и 
слузница, пластика и работни 
површини.   



Нето количина: 3,7 ml. 

Употреба: Висококонцентрираните 
ароми се концентрирани вкусови, кои 
се подобро познати како масла или 
ароми за слатки. Овие ароми не 
содржат растителн масла. Изразот 
масло за слатки се однесува на тип на 
арома која е концентрирана и 
неразредена. Ваквите ароми се 3 до 4 
пат жпомоќни од ароми на основа 
вода или алкохол. 

Се употребува ½ до ¼ од чајна 
лажичка за 1 чајна лажичка од 
обичните ароми. Вкусот останува при 
печење.  

За најдобри резултати препорачуваме 
да ја употребувате аромата на следнот 
начин:  

• Брзо пребришете го полиената 

површина, контакт со пластика 

и работната површина може да 

предизвика оштетување. 

• Не користете пластични 

лажички за мерење или 

додатоци. 

• Избегнувајте директен контакт 

со кожата кога производот се 

користи. Некои вкусови како 

цимет и бадеми се особено 

силни. 

Производот е без глутен, без шеќер  
содржи природнии и вештачки ароми, 
поголемиот дел од нив се топат во 
вода и се употребуваат и за чоколада.  

1 пакување содржи 3,7 мл (прближно 
1 чајна лажичка).  

Дозирање: На сите пекарски 
производи како: пециво, слатки, 



колачи, глазури и фондан се додава ¼ 
или ½ лажичка на 1 чаша масло ли 
масти.  

Чоколадата се премачкува: употребете 
¼ до ½ чајна лажичка на 0,45кг маса.  

При дозирањето ви препорачуваме да 
започнете со помали количини и да 
продолжите како што е наведено. 

 

 



 

 

 

Чоколадни 

суровини и 

декорации 



 

 

825410 

436,oo 

 

 

Чоколадни капки 46%  

Чоколадн капки Master Martini со 46% 
какао.  

Без глутен 

100% природна ванила, 46% какао, 
26/28% масло од како.  

Состав: шеќер, паста од како, масло 
од како, емулгатор E322 соја лецитин, 
екстракт од ванила. Како минимум 
46%. 

Може да содржи траги од млеко. 

Нето тежина: 1 kg 

Да се чува во сув простор на 
температура од 16˚C до 20˚C, 
заштитено од директна светлина, со 
максимална влажност од 65%. 

Употреба:чоколадата се употребува за 
топење при температура од 28˚C до  
45˚C.  

 

 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредонст 

2151 kJ / 515 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

28 g 
 
17 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

57 g 
 
53 g 

Белковини 5 g 

Сол- 0,12 g 
 



826406 

554,oo 

 

 

Чоколадни диjаманти бела 

чоколада  

Прекрасна бела чоколада од Master 
Martini во облик на дијаманти со 
32,5% какао.  

Без глутен 

100% природна ванила од семиња од 
Мадагаскар.  

22% млеко, 36/38% масти.  

Состав: шеќер, масло од како, млеко 
во прав, емулгатор E322 соја лецитин, 
екстракт од ванила. Како31% 
минимум. 

Алергени: погледнете во составот.  

Нето тежина: 1 kg 

Да се чува во сув простор од 16˚C до 
20˚C, заштитено од директна 
светлина, со максимална влажност од 
65%. 

Употреба: чоколадата се употребува 
за топење при температира 24˚C – 
42˚C.  

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

2401 kJ / 576 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

37 g 
24 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

55 g 
55 g 

Белковини 5,7 g 

Сол 0,24 g 

 

  



826405 

554,oo 

 

Чоколадни дијаманти темна 

чоколада 72%  

Темна чоколада со облик на дијаманти 
со 72% какао.  

Без глутен 

100% природна ванила од семиња од 
Мадагаскар.  

72% какао, 38/40% масло од како. 
Состав: паста од како, шеќер, ниско 
мастен прав од како, емулгатор E322 
соја лецитин, екстракт од ванила, 
какао минимум 72%. 

Алергени: погледнете во составот.  

Може да содржи траги од млеко. 

Нето тежина: 1 kg 

Да се чува во сув простор на 
температура од 16˚C до 20˚C, 
заштитено од директна светлина, со 
максимална влажност од 65%. 

Употреба: чоколадата се употребува 
за топење при температура 28˚C до 
50˚C.  

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

2305 kJ / 556 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

40 g 
25 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

34 g 
28 g 

Белковини 8,4 g 

Сол 0,21 g 

 

 



826407 

520,oo 

 

Чоколадни диjаманти чоколада 

60%  

Чоколадни плочки со 60% какао.  

Без глутен 

100% природна ванила, 60% какао, 
38/40% масло од какао.  

Состав: паста од како, шеќер, масло 
од како, емулгатор E322 соја лецитин, 
екстракт од ванила, какао минимум 
60%. 

Може да содржи траги од млеко. 

Нето тежина: 1 kg 

Да се чува во сув простор на 
температура од 16˚C до 20˚C, 
заштитено од директна светлина, со 
максимална влажност од 65%. 

Употреба: чоколадата се употребува 
за топење при температира 28˚C – 
50˚C.  

 

 

 

Хранлива вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

2367 kJ / 570 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

40 g 
 
25 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

43 g 
 
40 g 

Белковини 5,6 g 

Сол  0,12 g 

 

 



826408 

475,oo 

 

Чоколадни диjаманти темна 

чоколада 54%  

Чоколадни плочки со 54% какао.  

Без глутен 

100% природна ванила, 54% какао, 
32/34% масло од како.  

Состав: паста од како, шеќер, масло 
од како, емулгатор E322 соја лецитин, 
екстракт од ванила, какао минимум 
54%. 

Алергени: погледнете во составот.  

Може да содржи траги од млеко. 

Нето тежина: 1 kg 

Да се чува во сув простор на 
температура од 16˚C до 20˚C, 
заштитено од директна светлина, со 
максимална влажност од 65%. 

Употреба: чоколадата се употребува 
за топење при температура од 28˚C до 
50˚C.  

 

 

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

2250 kJ / 540 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

34 g 
 
21 g 

Јагле хидрати 
Од тоа шеќери 

49 g 
46 g 

Белковини 5,5 g 

Сол 0,12 g 
 



826409 

480,oo 

 

Чоколадни плочки млечна 

чоколада 32%  

Прекрасни чоколадни плочки од 
Master Martini со 32% какао.  

Без глутен 

100% природна ванила, 32% какао, 
20% млеко, 34/36% масло од како.  

Состав: шеќер, масло од како, млеко 
во прав, паста од какао, емулгатор 
E322 соја лецитин, природна арома од 
ванила, какао минимум 32%. 

Алергени: погледнете во составот.  

Може да содржи траги од млеко. 

Нето тежина: 1 kg 

Да се чува во сув простор на 
температура од 16˚C до 20˚C, 
заштитено од директна светлина, со 
максимална влажност од 65%. 

Употреба: чоколадата се употребува 
за топење при температура од 26˚C до 
45˚C.  

 

 

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

2309 kJ / 553 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

34 g 
 
22g 

Јагле хидрати 
Од тоа шеќери 

55 g 
55 g 

Белковини 6,2 g 

Сол 0,33 g 
 



898447 

554,oo 

 

Чоколадни плочки млечна 

чоколада 32%  

Прекрасни бела чоколада од Master 
Martini во облик на плочки.  

Без глутен 

100% природна ванила од семки од 
Мадагаскар.  

22% млеко, 36/38% масти.  

Состав: шеќер, масло од како, млеко 
во прав, паста од какао, емулгатор 
E322 соја лецитин, природна арома од 
ванила, какао минимум 31%. 

Алергени: погледнете во составот.  

Може да содржи траги од млеко. 

Нето тежина: 1 kg 

Да се чува во сув простор на 
температура од 16˚C до 20˚C, 
заштитено од директна светлина, со 
максимална влажност од 65%. 

Употреба: чоколадата се употребува 
за топење.  

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

2401 kJ / 576 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

37 g 
 
24g 

Јагле хидрати 
Од тоа шеќери 

55 g 
55 g 

Белковини 5,7 g 

Сол 0,24 g 
 



823615 

814,oo 

 

Темна чоколада Callebaut  

Една од најквалитетните чоколади од 
реномираниот белгиски производител 
Callebaut. Чоколадните плочки се 
наменети за топење и притоа се 
добива избалансиран вкус од какао. 
Со оваа чоколада лесно ќе направите 
разни облици на чоклада со помош на 
модли. Може да се употребува за 
глазирање на cupcakes, cakepops и 
секакви слатки. 

Минимум како 54,5%. Од најдобри 
семки од какао, со природна бурбон 
ванила и 100% масло од какао.  

Состав: паста од какао, шеќер, масти 
од какао, емулгатор соја лецитин, 
природна арома од ванила.  

Може да содржи траги од млеко.  

Алергени: погледнете на составот.  

Нето тежина: 1кг.  

Да се чува на темно  суво место на 
темепература од 18˚C 

   

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

2303 kJ / 550 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

37 g 
 
22g 

Јагле хидрати 
Од тоа шеќери 

46 g 
43 g 

Белковини 5,1 g 

Сол 0,01 g 
 



823617 

843,oo 

 

Бела чоколада Callebaut  

Една од најквалитетните чоколади од 
реномираниот белгиски производител 
Callebaut. Чоколадните плочки се 
наменети за топење и притоа се 
добива избалансиран кремаст вкус. Со 
оваа чоколада лесно ќе направите 
разни облици на чоклада со помош на 
модли. Може да се употребува за 
глазирање на cupcakes, cakepops и 
секакви слатки. 

Минимум како 28%. Од најдобри 
семки од какао, со природна бурбон 
ванила и 100% масло од какао. 
Содржи 22% млеко.  

Состав: шеќер, масти од какао, тврди 
млечни материи, емулгатор соја 
лецитин, природна арома од ванила.  

Алергени: погледнете на составот.  

Нето тежина: 1кг.  

Да се чува на темно  суво место на 
темепература од 18˚C 

   

 

Хранливи вредности на  100 g 

Енергетска 
вредност 

2379 kJ / 569 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

36 g 
 
22g 

Јагле хидрати 
Од тоа шеќери 

55 g 
55 g 

Белковини 6 g 

Сол 0,21 g 
 



823616 

868,oo 

 

Млечна чоколада Callebaut  

Една од најквалитетните чоколади од 
реномираниот белгиски производител 
Callebaut. Чоколадните плочки се 
наменети за топење и имаат 
избалансиран вкус на млеко, какао и 
карамела.Со оваа чоколада лесно ќе 
направите разни облици на чоклада со 
помош на модли. Може да се 
употребува за глазирање на cupcakes, 
cakepops и секакви слатки. 

Минимум како 33,6%. Од најдобри 
семки од какао, со природна бурбон 
ванила и 100% масло од какао. 
Содржи 21,8% млеко.  

Состав: шеќер, масло од какао, сува 
материја од полномасно млеко, паста 
од какао, емулгатор соја лецитин, 
природен вкус на ванила.  

Алергени: погледнете на составот.  

Нето тежина: 1кг.  

Да се чува на темно  суво место на 
темепература од 18˚C.  

897547 

131,oo 

 

 

Фолија за печатење на слики 01 – 

Природа 

Фолија за печатење на слики на 
чоколадо.  

Димензија на фолијата е 37 x 27cm. Во 
пакувањето е 1 парче фолија.  

Употреба: Стопеното чоколадо 
нанесете го на фолијата. Почекајте 
чоколадата да се стврдне. Кога 
чоколадата ќе се стврдне до крај 
сликата од фолијата е пренесена на 
чоколадата.  

Без глутен.  

Состав: рафинирано масло од какао, 



бои: Е101, Е171.  

Количина: 1 парче.  

Да се чува во фрижидер или во 
простор каде температурата не 
надминува 20˚C.  

Хранливи вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

3700 kJ / 900 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

100 g 
61,7 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 
 

897548 

131,oo 

 

Фолија за печатење на слики 02 – 

Бела рада 

Фолија за печатење на слики на 

чоколадо.  

Димензија на фолијата е 37 x 27cm. Во 
пакувањето е 1 парче фолија.  

Употреба: Стопеното чоколадо 
нанесете го на фолијата. Почекајте 
чоколадата да се стврдне. Кога 
чоколадата ќе се стврдне до крај 
сликата од фолијата е пренесена на 
чоколадата.  

Без глутен.  

Состав: рафинирано масло од какао, 
бои: Е101, Е171.  

Количина: 1 парче.  

Да се чува во фрижидер или во 
простор каде температурата не 
надминува 20˚C.  

Хранливи вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

3700 kJ / 900 
kcal 



Масти 
Од тоа 
заситени масти 

100 g 
61,7 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 
 

897549 

164,oo 

 

Фолија за печатење на слики 03 – 

Линии 

Фолија за печатење на слики на 
чоколадо.  

Димензија на фолијата е 37 x 27cm. Во 
пакувањето е 1 парче фолија.  

Употреба: Стопеното чоколадо 
нанесете го на фолијата. Почекајте 
чоколадата да се стврдне. Кога 
чоколадата ќе се стврдне до крај 
сликата од фолијата е пренесена на 
чоколадата.  

Без глутен.  

Состав: рафинирано масло од какао, 
бои: Е101, Е171.  

Количина: 1 парче.  

Да се чува во фрижидер или во 
простор каде температурата не 
надминува 20˚C.  

Хранливи вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

3700 kJ / 900 
kcal 

Масти 
Од тоа 

100 g 
61,7 g 



заситени масти 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 

 

 

898126 

164,oo 

 

 

 

Фолија за печатење на слики 07 – 

Ружи и листови 

Фолија за печатење на слики на 
чоколадо.  

Димензија на фолијата е 37 x 27cm. Во 
пакувањето е 1 парче фолија.  

Употреба: Стопеното чоколадо 
нанесете го на фолијата. Почекајте 
чоколадата да се стврдне. Кога 
чоколадата ќе се стврдне до крај 
сликата од фолијата е пренесена на 
чоколадата.  

Без глутен.  

Состав: рафинирано масло од какао, 
бои: Е101, Е171.  

Количина: 1 парче.  

Да се чува во фрижидер или во 
простор каде температурата не 
надминува 20˚C.  

Хранливи вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

3700 kJ / 900 
kcal 

Масти 
Од тоа 

100 g 
61,7 g 



заситени масти 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 

 

 

898127 

164,oo 

 

Фолија за печатење на слики 08 – 

Пеперутки и листови 

Фолија за печатење на слики на 
чоколадо.  

Димензија на фолијата е 37 x 27cm. Во 
пакувањето е 1 парче фолија.  

Употреба: Стопеното чоколадо 
нанесете го на фолијата. Почекајте 
чоколадата да се стврдне. Кога 
чоколадата ќе се стврдне до крај 
сликата од фолијата е пренесена на 
чоколадата.  

Без глутен.  

Состав: рафинирано масло од какао, 
бои: Е101, Е171.  

Количина: 1 парче.  

Да се чува во фрижидер или во 
простор каде температурата не 
надминува 20˚C.  

Хранливи вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

3700 kJ / 900 
kcal 

Масти 
Од тоа 

100 g 
61,7 g 



заситени масти 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќери 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 

 

 

 



 

 

 

 

Шеќерни 

чипки 



 

 

898482 

322,oo 

 

Смеса за шеќерна чипка бела мат  

спремна за употреба 160г Lace 

Smart  

Смеса за изработка на бела шеќерна 
чипка. Смесата е спремна за употреба.  

За изработка на шеќерната чипка 
потребна ви е и силиконска подлога.  

Без глутен, без AZO бои.  

Состав: вода, малтодекстрин, глукозен 
сируп во прав, желирно средство: 
Е440, шеќер, модифициран скроб, 
средство за контрола на киселост, 
цитронска киселина: Е330, 
навлажнувач, глицерол: Е422, 
средство за горчливост: калциум 
алгинат Е404, боја: Е171, емулгатор: 
Е471, пченкарен скроб, конзерванс, 
Е202, 

Може да содржи траги од јајца, млеко, 
кикирики, соја и ореви. 

Чувајте на собна температура во 
темен простор, а по отварањето во 
фрижидер.  

Нето количина: 160 g 

Употреба : смесата со помош на 
лопатка размачкајте ја низ калупот. 
Исушете ја во печка на температура 
од 50˚C околу 30 минути. 

Прехранбена вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

469 kJ / 111 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

0,2 g 
 
0,2 g 

Јаглени хидрати 26 g 



Од тоа шеќер 8,5 g 

Протеини 0 g 

Сол 0,14 g 
 

898484 

322,oo 

 

Смеса за шеќерна чипка црна  

спремна за употреба 160г Lace 

Smart  

Смеса за изработка на црна шеќерна 
чипка. Смесата е спремна за употреба.  

За изработка на шеќерната чипка 
потребна ви е и силиконска подлога.  

Без глутен, без AZO бои.  

Состав: вода, малтодекстрин, глукозен 
сируп во прав, желирно средство: 
Е440, шеќер, модифициран скроб, 
средство за контрола на киселост, 
цитронска киселина: Е330, 
навлажнувач, глицерол: Е422, 
средство за горчливост: калциум 
алгинат Е404, боја: Е153, емулгатор: 
Е471, пченкарен скроб, конзерванс, 
Е202, 

Може да содржи траги од јајца, млеко, 
кикирики, соја и ореви. 

Чувајте на собна температура во 
темен простор, а по отварањето во 
фрижидер.  

Нето количина: 160 g 



Употреба : смесата со помош на 
лопатка размачкајте ја низ калупот. 
Исушете ја во печка на температура 
од 50˚C околу 30 минути. 

Прехранбена вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

469 kJ / 111 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

0,2 g 
 
0,2 g 

Јаглени хидрати 
Од тоа шеќер 

26 g 
8,5 g 

Протеини 0 g 

Сол 0,14 g 
 

898483 

322,oo 

 

Смеса за шеќерна чипка црвена  

спремна за употреба 160г Lace 

Smart  

Смеса за изработка на црвена шеќерна 
чипка. Смесата е спремна за употреба.  

За изработка на шеќерната чипка 
потребна ви е и силиконска подлога.  

Без глутен, без AZO бои.  

Состав: вода, малтодекстрин, глукозен 
сируп во прав, желирно средство: 
Е440, шеќер, модифициран скроб, 
средство за контрола на киселост, 
цитронска киселина: Е330, 
навлажнувач, глицерол: Е422, 
средство за горчливост: калциум 
алгинат Е404, боја: Е129*, емулгатор: 
Е471, пченкарен скроб, конзерванс, 
Е202, 

Може да содржи траги од јајца, млеко, 
кикирики, соја и ореви. 

*Предупредување: производт може 
штетно да влијае на актвноста и 
концентрацијата на децата.  

Чувајте на собна температура во 
темен простор, а по отварањето во 



фрижидер.  

Нето количина: 160 g 

Употреба : смесатa со помош на 
лопатка размачкајте ја низ калупот. 
Исушете ја во печка на температура 
од 50˚C околу 30 минути. 

Прехранбена вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

469 kJ / 111 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

0,2 g 
 
0,2 g 

Јаглени хидрати 
Од тоа шеќер 

26 g 
8,5 g 

Протеини 0 g 

Сол 0,14 g 

 

 

898481 

322,oo 

 

Смеса за шеќерна чипка сребрена  

спремна за употреба 160г Lace 

Smart  

Смеса за изработка на бела шеќерна 
чипка. Смесата е спремна за употреба.  

За изработка на шеќерната чипка 
потребна ви е и силиконска подлога.  

Без глутен, без AZO бои.  

Состав: вода, малтодекстрин, глукозен 
сируп во прав, желирно средство: 
Е440, шеќер, модифициран скроб, 
средство за контрола на киселост, 
цитронска киселина: Е330, 
навлажнувач, глицерол: Е422, 
средство за горчливост: калциум 
алгинат Е404, боја: Е171, Е153,  
емулгатор: Е471, пченкарен скроб, 
конзерванс, Е202, 

Може да содржи траги од јајца, млеко, 



кикирики, соја и ореви. 

Чувајте на собна температура во 
темен простор, а по отварањето во 
фрижидер.  

Нето количина: 160 g 

Употреба : смесата со помош на 
лопатка размачкајте ја низ калупот. 
Исушете ја во печка на температура 
од 50˚C околу 30 минути. 

Прехранбена вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

469 kJ / 111 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

0,2 g 
 
0,2 g 

Јаглени хидрати 
Од тоа шеќер 

26 g 
8,5 g 

Протеини 0 g 

Сол 0,14 g 
 

898480 

322,oo 

 

Смеса за шеќерна чипка златна 
спремна за употреба 160г Lace Smart  

Смеса за изработка на бела шеќерна 
чипка. Смесата е спремна за употреба.  

За изработка на шеќерната чипка 
потребна ви е и силиконска подлога.  

Без глутен, без AZO бои.  

Состав: вода, малтодекстрин, глукозен 
сируп во прав, желирно средство: 
Е440, шеќер, модифициран скроб, 
средство за контрола на киселост, 
цитронска киселина: Е330, 
навлажнувач, глицерол: Е422, 
средство за горчливост: калциум 
алгинат Е404, боја: Е171, Е172, 
емулгатор: Е471, пченкарен скроб, 
конзерванс, Е202, 

Може да содржи траги од јајца, млеко, 
кикирики, соја и ореви. 



Чувајте на собна температура во 
темен простор, а по отварањето во 
фрижидер.  

Нето количина: 160 g 

Употреба : смесата со помош на 
лопатка размачкајте ја низ калупот. 
Исушете ја во печка на температура 
од 50˚C околу 30 минути. 

Прехранбена вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

469 kJ / 111 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

0,2 g 
 
0,2 g 

Јаглени хидрати 
Од тоа шеќер 

26 g 
8,5 g 

Протеини 0 g 

Сол 0,14 g 
 

 



 

 

 

Останати 

прехранбени 

суровини и 

декорации 



 

 

823020 

228,oo 

 

Гел за шеќерни табли 50g  

Со овој гел ќе постигнете ефект на 
мекост и сјај.  

Без глутен.  

Состав: глукозен сируп, шеќер, вода, 
декстроза, згуснувач агар-агар, 
ацидулант: E330, козерванс: E202. 

Производот се употербува ислкучиво 
по готвењето. 

Нето тежина : 50g 

Да се чува на ладно, суво и темно 
место.  

Упатство за употреба: Ставете ја 
шеќерната табла на тортата. 
Намачкајте го желатинот директно на 
шеќерната табла. Распоредете во круг. 
Препорачуваме употреба не порано од 
еден час пред сервирање на тортата, за 
да боите може да се задржат. 

 

 

 

 

Прехранбена вредност на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1122 kJ / 264 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

0 g 
 
0 g 

Јаглени хидрати 
Од тоа шеќер 

66 g 
22 g 

Протеини 0 g 

Сол 0 g 
 



822967 

558,oo 

 

Спреј за глазура, 100ml  

За убав и сјајен изглед на вашите 
слатки. Не само што го штити вашиот 
марципан, фондан или вашата 
чоколада, туку и дава сјајен изглед. 
Едноставен за употреба, со 
распрскувач.  

Во пакувањето имате 100ml спреј.  

Состав: средство за глазирање – шелак 
E904, пропелент. 

Произведено на трака каде се 
изработуваат и производи од соја. 

Предупредување: Спрејот е под 
притисок. Да не се изложува на 
сончева светлина и на темепратура 
над 50°C. Да не се гори по употребата. 
Да се чува подалеку од извори на 
топлина и цигари. Да се чува подалеку 
од дофат на деца. Да не се вдишува 
плинот, и да се употребва во добро 
проветрени простории. Да се чува на 
ладно место.  

Употреба: Пред употреба добро 
протресете. Попрскајте од 
раздалечина од 15-20 cm. Пред да 
прскате оставете глазурата да се 
исуши околу 4 часа. Направете тест 
пред да употребите. 

Нето количина: 100 ml 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1711 kJ / 413 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 
 



822749 

289,oo 

 

Tylose прашок, 50g  

Tylose прашок за подготовка на 
моделирна паста за цветови и фигури.  

Tylose прашокот се употребув за 
зајакнување на шеќерната маса, за да 
биде поцврста при моделирање. Со 
помош на Tylose прашокот може да се 
направи моделирна маса која е 
доволно цврста за изработка на разни 
украси, фигури, цветови... 

Употреба: на 500 грама шеќерна маса 
додаваме околу 2 чајни лажички 
Tylose прашок. Смесата убаво ја 
замесуваме и ја оставаме покриена 
околку 2 часа за да се исуши. Потоа 
смесата повторно се меси и добиваме 
моделирна паста со која лесно ќе 
направите разни фигури.  

Совет: со Tylose прашокот можете да 
направите и прехранбен лепак. 
Измешајте 1 дел од прашокот со 30 
дела вода. Оставете го прек ноќ. 
Додајте повеќе вода за да ја добиете 
посакуваната густина.  

Примерно за вегетаријанци, вегани, 
кошер, без ГМО, без алергени, халал.  

Состав: натриум карбоксимерил 
целулоза. 

Нето количина: 50 g 



898636 

227,oo 

 

Tylose прашеок- CMC, 60g Funcakes 

Tylose прашок за подготовка на 
моделирна паста за цветови и фигури.  

Tylose прашокот се употребув за 
зајакнување на шеќерната маса, за да 
биде поцврста при моделирање. Со 
помош на Tylose прашокот може да се 
направи моделирна маса која е 
доволно цврста за изработка на разни 
украси, фигури, цветови... 

Состав: Карбоксимертил целулоза 
E466 (100%). 

Прехранбен лепак: измешајте 1 дел од 
прашокот со 30 делови вода. Оставете 
го преку целета ноќ.  

Маса за моделирање: 1 чајна лажичка 
(3 g) на 250g фондант. 

Нето количина: 60 g 

Чувајте на температура од 12°C до 
22°C. 

 

  

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

0 kJ / 0 kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 23,8 g 
 



822969 

 

Глицерин  

Прехранбен глицерин во пакување од 
59мл од производителот Wilton.  
 

Прехранбениот глицерин е 
повеќенаменски. Тој може да се 
употребува за омекнување на royal 
icing, за хидратација на шеќерна маса 
и многу други работи...Глицерион е 
една од основните сосјтоки за 
подготовка на фондан во домашни 
услови.  

Состав: 100 % глицерин 

Произведено на трака каде се 
преработуваат кикирики, ореви, риби, 
школки, јајца, млеко, соја и пченица. 

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 59,2 ml 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1683 kJ / 396 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

99 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 

 

 



827266 

 

Глицерин 50 ml, RainbowDust  

Прехранбен глицерин во пакување од 
59мл од производителот Wilton.  
 

Прехранбениот глицерин е 
повеќенаменски. Тој може да се 
употребува за омекнување на royal 
icing, за хидратација на шеќерна маса 
и многу други работи...Глицерион е 
една од основните сосјтоки за 
подготовка на фондан во домашни 
услови.  

Состав: глицерин E422. 

Без ореви, глутен, примерно за вегани, 
вегетаријанци. Кошер. 

Да се чува на собна температура. 

Нето количина: 50 ml 

 

897565 

425,oo 

 

Глукоза  

Глукозен сируп од Wilton. Спремен за 
употреба.  

Глукозниот сируп се употребува при 
изработка на глазури, шеќерни маси 
или чоколадни моделирни пасти.  

Состав: пченкарен сируп. 

Произведено на летни каде се 
преработуваат кикирики,  ореви, риби, 
школки, јајца, млеко, соја и пченични 
производи. 

Нето количина: 251 ml 

Да се чува на собна температура.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1292 kJ / 304 
kcal 

Масти 0 g 



Од тоа 
заситени масти 

0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

76 g 
33 g 

Белковини 0 g 

Сол 0,3 g 
 

898293 

426,oo 

 

Пченкарен сируп, 437 ml  

Пченкарниот сируп е идален за 
употреба во торти, пити и секаков вид 
на слатки.  

Пченкарниот сируп е изработен од 
пченкарен скроб и се употребува за 
зголемување на волуменот, да се 
спречи кристализација на шеќерот и 
да се подобри вкусот.  

Состав: пченкарен сируп, сол, 
екстракт од ванила ( ванила семе, 
вода, етанол).  

Нето количина: 473 ml 

Да се чува на темно и ладно место.  

Произведено во Америка.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност  

1674 kJ / 400 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

100 g 
33 g 

Белковини 0 g 



Сол 0,3 g 

 

 

824513 

154,oo 

 

Прехранбен лепак, 25ml  

Прехранбен лепак со кој на 
посакуваните површини можете да 
залепите различни парчиња марципан 
или шеќерна маса. Во пакувањето е 
25мл лепак.  

Без глутен, примерно за вегетаријанци 
и вегани, без ГМО, без алергени.  

Состав: вода, конзерванс: оцетна 
киселина, карбоксиметил целулоза. 

Да се чува на собна температура. 

Нето количина: 25 ml 

 



 823454 

154,oo 

 

Прехранбен лепак, 50ml  

Прехранбен лепак со кој на 
посакуваните површини можете да 
залепите различни парчиња марципан 
или шеќерна маса. Во пакувањето е 
50мл лепак.  

Без глутен, примерно за вегетаријанци 
и вегани, без ГМО, без алергени.  

Состав: вода; конзерванс: оцетна 
киселина; карбоксиметил целулоза. 

Да се чува на собна температура.  

Нето количина: 50 ml 

 

823702 

418,oo 

 

Растителна маст - Crisco  

Crisco е растителна маста која во 
слаткарството се употребува за:  

1. Спречување на ширење на 

шеќерната маса или 

моделирната паста на 

површината;  

2. Премачкување на модли и 

секачи и   

3. Зголемување на еластичноста 

на шеќерната маса.  

Одлична е за готвење и печење. Се 
употребува наместо путер или 
маргарин. 50% помалку заситени 
масти од путерот. 0 g транс масти на 
порција. 
Предупредување: Маста може да се 
запали доколку се прегрее и да 
предизивка течки последици и 
опекотини. Полека грејте ја на средна 
темепература. Намалете ја 
темепературата доколку се појави 
дим. Не оставајте без надзор. Не 



поленете ги посудите со жека маст. 
Доколку маса се запали искулчете ја 
ринглата. Оставете да се олади на 
собна темепература. Не ставајте вода 
во топлата маст. Не е наменето за 
намаз.  

Состав: масло од соја, хидрогенирано 
палмино масло, емулгатор Е471, 
антиоксидан Е319, киселина: 
цитронска киселина 

Алергени: Погледнете на составот. 

Употреба: 1 чаша маст Crisco + 2 
лажици вода = 1 чаша путер или 
маргарин 

Нето тежина: 453 g 

Да се чува на темно и суво место на 
температура до 18˚C. Не во фрижидер.  

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

3839 kJ / 917 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

100 g 
29,2 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0 g 
 



897862 

161,oo 

 

Шеќер во прав во зрно, нетоплив, 

големина L  

Термостабилен шеќер во зрна кои не 
се топат при печење. Зрната им даваат 
на вашите слатки крцкав ефект. Може 
да се употребува како декорација за 
слатки.  

Состав: 100 % шеќер. 

Да се чува на температура од 12˚C до 
30˚C. 

 Нето количина: 200 g 

 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1664 kJ / 398 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

99,8 g 
99,8 g 

Белковини 0 g 

Сол <5 g 
 

825274 

257,oo 

 

Шеќер во прав нетоплив, 1 kg  

Термостабилен шеќер кој не се топи 
на слатките. Нетопливиот шеќер е 
идеален за посип на пржени 
производи или на сладолед, замрзнати 
производи или мусови. 

Состав: сахароза, пченкрен сируп, 
нехидрогенизирано растително 
масло(палмино масло, сал масло, 
какаово масло).  

Може да содржи траги од јајца, млеко 
и ореви.  

Нето количина: 1 kg 

Да се чува на темно и суво место.  

Употреба , пекарските производи (не 



на жешки производи) смрзнатите 
производи и сладолед. Шеќерот 
останува стабилен долго време дури и 
на поголема влага.. 

Дозирање по желба.  

Прехранбена вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

1310 kJ / 413 
kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

5 g 
4,3 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

92 g 
72,3 g 

Белковини 0 g 

сол 0,036 g 
 

8978371

82,oo 

 

Прашок за пециво, 100 g  

Прашокот за пециво соджи микс од 
натриум бикарбонат и винска 
киселина. Идеален е за нараснување 
на тесто. 

Совет:  направете го своето тесо и 
измешајте 2мали лажички прашок за 
пециво (8 g) со 250 g брашно. 

Ограничена употреба во храна. 
Максимално 30 mg/ kg телесна 
тежина. 

Состав: натриум бикарбонат  E500, 
винска киселина E336. 

Да се чува на температура од 12˚C - 
22˚C. 

Нето количина: 100 g 

 

 

 

 



Прехранбена вредност на  100 g 

Енергетска 
вредност 

648 kJ / 150 kcal 

Маснотии 
Од тоа 
незаситени 
маснотии 

0 g 
0 g 

Јаглени 
хидрати 
Од тоа шеќер 

0 g 
0 g 

Белковини 0 g 

Сол 0,1 g 

 

 

 

880233 

367,oo 

 

Средство за нанесување масло на 

плехови 

Средство за нанесување на масло на 
плехови или модли во спреј. 
Среството се употребува за 
одвојување на пекарските и 
слаткарските производи од плеховите 
или модлите.  

Со растителен восок. 

Состав: растително масло (репка, 
сончогледово); гасови: бутан, 
изобутан, пропан; карануба восок; 
емулгатор: лецитини; антиоксидант: 
екстракт со високо количество на 
токоферол.  

Пред употреба добро да се проттресе. 
Да се чува на собна температура. 

Да се чува подалеку од извори на 
топлина и светлина и температура над 
50 ˚C. Лесно ззапаливо. Не се голта, 
не се нанесува во очи, не се вдишува, 
употреба само во добро проветрени 
простории. Не се прободува по 
употребата, не се прска во оган.Да се 
чува подалеку од дофат на деца. 



Амбалажата е под притисок. 
Амбалажата се фрла кога е потоплно 
празна.  

Нето количина: 600ml 

 

827250 

348,oo 

 

Ладен светкав гел 

Гелот се употребува за прекривање на 
торти и разни видови на слатки. 
Направете ја глазурата согласно 
вашите желби. Може да додадете бои. 
Пред употреба добро промешајте.  

Состав: глукозен сируп, вода, 
средство за желирање: Е440, Е401, 
Е407, прехранбени киселини: Е330, 
Е331, Е327, Е341, бои Е171, 
кознерванс: Е 202.  

Може да содржи траги од ореви.  

Да се чува на температура од 12˚C до 
20˚C. 

Нето количина: 375g.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1071 kJ / 251 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

63 g 
63 g 

Белковини 0 g 

Сол 6 g 
 



898402 

400,oo 

 

Микс за Mirror glaze, 225 g  

Прелив за подготовка на сјајна 
глазура.  

Состав: вода, шеќер, гликозен сируп, 
желатинско средство E440, E415, 
E407; средство за киселост E575; 
регулатор на киселост: E331, E509; 
конзерванс E202; природни ароми; 
средство за зголемување на волумен 
E433. 

Употреба: спремно за употреба. Може 
да се бои со бои во паста или бои во 
прав со водена основа.Обоената маса 
помешајте ја и полијте ја по слатките. 
Доколку е потребно, миксот може да 
се разреди со вода. Примерно е за 
торта со дијаметар од 30 cm и висина 
од 5 cm.  

Нето количина: 225 g 

Да се чува во темен простор на 
температура од 12˚C до 20°C. 

Да се употреби во рок од 18 месеци по 
отварањето. 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

481 kJ / 113 kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

28,3 g 
28,3 g 

Белковини 0 g 

Сол 0,3 g 

 

 



898784 

279,oo 

 

Mirror glaze проѕирен, 325g 

FunCakes 

Направете торта со популарната 
огледало глазура. Глазурата е спремна 
за употреба, но не заборавајте добро 
да промешате.  

Глазурата можете да ја боите со бои 
во паста или прав.  

Состав: вода, шеќер, глукозен сируп, 
желатинско средство: Е440, Е415, 
Е407, регулатор на киселост: Е575, 
Е331, Е509, кознерванс: Е202, ароми.  

Може да содржи траги од глутен, соја, 
ореви и сулфати.  

 Да се употреби во рок од 1 недела од 
отварањето.  

Нето количина: 325 грама.  

Да се чува на температура од 15˚C до 
20˚C.  

Употреба: да се нанесува на 
претходно оладени слатки. Пред 
употребата добро промешајте.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

481 kJ / 113 kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

28,3 g 
28,3 g 

Белковини 0 g 

Сол 0,3 g 
 



824914 

304,oo 

 

Агар Агар, 50 g  

Агар-агар е растително средство кое 
покрај големиот број на можности за 
употреба, се користи и за 
стврднување. Се употребува наместо 
желатин, но не е од животинско 
потекло.  

Кога се користи како замена за 
желатин потребно е рецептот да се 
прилагоди. Прашокот на собна 
температура се стврднува. Веќе 
направените рецепти чувајте ги во 
фрижидер. 

Состав: Агар-Агар прашок 

Да се чува на собна температура од 
8°Cдо 22°C. 

Нето количина: 50 g 

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

720 kJ / 172 kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

0,4 g 
0 g 

Белковини 0,1 g 

Сол 0 g 

 

 



898205 

300,oo 

 

Концентриран Мерингуе прашок, 

116g – без јајца 

Концентриран Мерингуе прашок без 
јајца.  

Прашокот е повеќенаменски и се 
користи за royal icing, стабилизација 
на маслена крема или како додаток во 
рецептите за слатки.  

Без глутен, без јајца.  

Состав: пченкарен скроб, шеќер, 
оризови белковини, ароми, средство 
за контрола на киселост: Е336, 
згуснувачи: Е466, Е413.  

Може да содржи траги од млеко и 
ореви.  

Нето количина: 113g.  

Да се чува на собна температура, во 
сув простор и да не се изложува на 
директни извори на топлина и големи 
температурни разлики.  

Употреба: измешајте 20 грама од 
прашокот со 400 грама шеќер во прав. 
Додајте 60мл вода и мешајте со 
маталка. Наполнете ја ќесата за 
декорација и нанесете на вашите 
слатки.  

Хранливи вредности на 100 g 

Енергетска 
вредност 

1492 kJ / 351 
kcal 

Масти 
Од тоа 
заситени масти 

0 g 
0 g 

Јаглехидрати 
Од тоа шеќери 

87 g 
83 g 

Белковини 0 g 

Сол 0,04 g 
 



8272672

204,oo 

 

Белило 25 g, RainbowDust   

Белилото се меша со шеќерна маса, 
марципан,маслен крем…. Кога сакаме 
да ја осветлиме или побелиме масата.  

Состав: титанов диоксид E171. 

Без ореви, примерно за вегани, 
вегетаријанци. Кошер. 

Да се чува на собна температура. 

Нето количина: 25 g 

827270 

262,oo 

 

Светкава глазура 50ml, Sugarflair  

Глазурата е идеална за додавање на 
екстра сјај на вашите креации од 
шеќерна маса, марципан и чоколада.  

Состав:E904 шелак; етанол. 

По употребата измијте со алкохол. 

Винмание: Производот е запалив! 

Да се чува на собна температура. 

Нето количина: 50 ml 

 



898040 

 

Изомалт 

Проѕирен изолмат, подготвен за 
употреба.  

Изомалт можете да го стопите во 
микро печка. Можете да користите 
силиконски калапи.  

Може да го користат и вегетаријанци. 
Без глутен.  

Температурно стабилен и едноставен 
за употреба. Изомалтот е идеален за 
правање на впечатиливи декорации, 
декорација на центарот на бисквитот и 
многу повеќе... 

Состав: 100% изомалт.  

Може да содржи траги од ореви.  

Употреба: Во сад кој може да се става 
во микро пречки ставете ја потрената 
количина изомалт на температура од 
180°C или повеќе. Во неколку 
интервали по 30 секунди топете го 
измолатот се додека не стане течен. 
Бидејќи изомалтот ќе биде ектремно 
топол, внимателно извадете ја 
посудата од микро печката. 
Промешајте и почекајте да престане 
да врие и пото ставете го изомалтот во 
посакуваната модла или посуда.  

Чувајте ја завршната декорација во 
херметички сад.  

Предупредување: Не е погоден за 
деца. Овој производ надминува 180°C 
кога се загрева во микро печка. 
Прекумерно конзумирање има 
неповолен ефект.  

Нето количина: 125 g.   

 

 



 


