
                                              Beograd
Njegoševa 31

info@topchoko.eu
www.topchoko.eu

Facebook:



zero su
gar





Quick Choko 
Classic
Mogyi Kiss
Mandula Kiss

Elkészítéséhez csak forró tejet kell hozzáadni (ita 68° c) és gyorsan elkeverni. 
Instant Cream Choko
• Instant cream chocolate – black
• Instant cream chocolate – black & co ee
•

•
•
•

 Instant happy chocolate – black & ginseng & co ee

Hozzávalók instant – vending gépben: 

•             Víz
•              1kg por (40 adag)

Hozzávalók gőzölő elkészítésével: 

• 25 – 28gr Topcsoki Instant por
• 1dl víz

Elkészítés gőzölővel:  Öntse a port a vízbe és jól keverje el.
Folyamatosan melegítse és hagyja forrni 10 másodpercig.  

Elkészítés vízforralóval: Öntsön 28gr port forralt vízbe és keverje,
amíg a csoki por nem olvad el és az ital egyenletes lesz. 





* Single origin : Guatemala,India,Brasil,
   Columbia-100% arabica



Cream

Cool shake: Jeges csoki, jeges espresso, jeges
mogyoró és krém tiramisu, melyek jeges
sűrűségükkel már közelítenek a fagylalthoz.

Hozzávalók: 
•  Blender vagy turmixgép
•  25gr italpor
•  1dl tej jeges csoki vagy jeges mogyoró esetén, illetve 
•  0,8 dl jeges espresso esetén
•  4 – 5 darab jégkocka (kb 1dl)

 FONTOS: Először mindig keverje össze a port és a
tejet és csak utána adja hozzá a jeget és keverje
ismét alacsony sebességen, amíg nem lesz elég
„jeges”!

Díszítés: Díszítse a poharat belűröl csoki öntettel,
ezután öntse bele a jeges csokit.
A jeges espresso tetejét díszítse fel néhány
kávészemmel. 
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Frozen Yog 
Tejes, joghurt íz
Ice Yog
Natúr – tejes, joghurt íz

     Meggy              Erdei gyümölcs
     Eper                   Tropic      
Elkészítés tejjel és vízzel. 

A pro� lágyfagylaltgépekben a
Cool Soft Ice cream elbír akár 92 – 119%
levegőbepumpálást is. 

Szükséges: 

•   Lágy fagylalt gép (Frozen Yog)  vagy
•   Jégkása gép

A kis asztali lágy fagylaltgépek kisebbek
és olcsóbbak és nagyon jól beváltak
kávézókban, éttermekben és
szállodákban (pl Svéd asztal).
Az átlagos levegőbepumpálásuk
maximum 42%. 
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Quick Crepes 1 mix for  3 products

Classic - sweet Cocoa - neutral Fresh food - salt

 

Őntetek
Az öntetek intenziv
aromával rendelkeznek,
és 40-50%
gyümölcsdarabokkal.
Egyaránt használhatók,
mint öntet, vagy mint
töltelék a Klasszikus és
a Kakaós palacsintákhoz.

Áfonya
Málna
Szeder

Eper
Meggy

Erdei Gyumolcs





ART ice cream



Life
Pink
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