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OUR STORY
We established Chocolate Lake Co. in Amman/ 
Jordan by 2016 as a privately held company.

Since the beginning we manufactured our 
high quality chocolate products with a dis�nc-
�ve taste to serve the market and fulfill manu-
facturers needs.

Then we added other divisions like fillings,all 
kinds of decora�ons, sauces and other items 
to our products, with con�nuous improve-
ment and innova�on we added more than 120 
item to our product range.

Chocolate Lake now dominates the largest 
share in the Arab and Gulf markets, both in 
food industry and wholesale field.

Because quality is our concern we hold the 
ISO 9001 Quality Cer�ficate, ISO 22000 Food 
Safety Cer�ficate and HACCP Cer�ficate.

OUR VISION AND MISSION
Although we are a thriving young company 
with a strong reputa�on, we believe that 
Chocolate Lake Company plays an important 
role in building the food industry market 
future, our products renowned across Jordan 
as the best quality to price balanced products 
in the market, our MISSION is to deliver    
Chocolate Lake company products and 
services to the Arab region and the world.

Our vision is to 
- Provide premium products with suitable prices.
- Serve and provide more.
- Keep innova�ng.
- Help our clients provid the best to their customers.
- Become leaders in our field.

على الرغم من أننا شركة شابة مزدهرة تتمتع بسمعة طيبة ، إال 

أننا نؤمن بأن شركة بحيرة الشوكوالتة تلعب دوًرا مهًما في بناء 

في  منتجاتنا  تشتهر   ، الغذائية  المواد  صناعة  سوق  مستقبل 

و  الجودة  حيث  من  متوازن  منتج  أفضل  بأنها  األردن  أنحاء  جميع 

إيصال منتجات وخدمات شركة  ، مهمتنا هي  السوق  السعر في 

والعالم. العربية  للمنطقة  ليكك  تشوكليت 

بحلول  األردن   / الشوكوالتة في عمان  بحيرة  أنشأنا شركة 
2016 كشركة مملوكة للقطاع الخاص. عام 

عالية  الشوكوالتة  من  منتجاتنا  ببناء  قمنا  البداية  ومنذ 
احتياجات  وتلبية  سوقنا  لخدمة  مميز  بطعم  الجودة 

المصنعين.

ثم أضفنا أقساًما أخرى مثل الحشوات و الديكورات بجميع 
التحسين  مع  منتجاتنا،  إلى  غيرها  و  الصوصات  و  انواعها 
في  صنفا   120 من  أكثر  ببناء  قمنا  واالبتكار  المستمر 

منتجاتنا. مجموعة 

الحصة  اآلن  (شوكوليك)  الشوكوالتة  بحيرة  منتجات  تحتل 
صناعة  في  سواء  الخليجية،  و  العربية  االسواق  في  االكبر 

البيع بالجملة. المواد الغذائية أو مجال 

 ISO ألن الجودة هي اهتمامنا، فإننا نحمل شهادة الجودة 
9001 وشهادة سالمة الغذاء ISO 22000 و شهادة نظام 

.HACCP المخاطر  تحليل 

قصتنا

رؤيتنا و مهمتنا

رؤيتنا هي صنع أفضل المنتجات بأفضل األسعار،

رؤيتنا هي الخدمة وتقديم المزيد،

نبتكر باستمرار، أن  رؤيتنا 

رؤيتنا هي مساعدة عمالئنا على تقديم األفضل لعمالئهم،

رؤيتنا هي القيادة بهذا المجال.
  



OUR SERVICES
We aim to build partnership with our clients by 
working together as a team. The technical support 
and logis�c services we provide to our clients is our 
strength.

Workshops, training, market analysis, consulta�on, 
private labeling and tailored made products upon 
client's need is what makes our service excep�onal.

Nowadays the market is changing faster than ever. 
Our R&D team, Sales team and Chefs work hand by 
hand to understand and predict market movement 
and to fulfill customers needs.

Today Chocolate Lake serve the Arab market with 
the biggest produc�on capacity in the region.

Restaurants and cafe lines, bakery lines, hotel lines, 
in general all food industry lines is the field that our 
products target.

OUR PRODUCTS
• CHOCOLATE BLOCK
Couverture and Compound.
• CHOCOLATE CALLETS & CHOCOLATE CHIPS
Couverture, Compound and Speciality.
• FILLINGS
• CHOCOLATE DECORATIONS
Balls, Crispy, S�cks, Vermicelle, Scale�s, 
Stones, Feuille�ne crispy crepe, Speculoos 
crumbs and Orio crumbs.
• SAUCES
• SUGAR PASTES
• CHOCOLATE SPREAD JARS

• ألواح الشوكوالتة
كوفيرتور و مهدرج.

• اقراص الشوكوالتة وحبيبات الشوكوالتة
كوفيرتور و مهدرج ومتخصص.

• الحشوات (جميع انواع الحشوات)
• ديكورات الشوكوالتة

كرات الشوكوالتة ، الشوكوالتة المقرمشة ، ستيك ، 
شعيرية ، سكاليت ، أحجار ، كريب فويليتين مقرمش ، 

فتات سبيكولوس وفتات أوريو.
• الصوصات (جميع انواع الصوصات)

اللوانها) (بجميع  • عجينة السكر 
• شوكوالتة دهن برطمان

كفريق  مًعا  العمل  خالل  من  عمالئنا  مع  شراكة  بناء  إلى  نهدف 
واحد، والدعم الفني والخدمات اللوجستية التي نقدمها لعمالئنا 

مهنتنا. هي 

التدريبية وتحليل السوق واالستشارات و  ورش العمل والدورات 
بناًء  خصيًصا  المصممة  والمنتجات  الخاصة  التجارية  العالمات  وضع 

على حاجة العميل هي ما يجعل خدماتنا مميزة.

وقت  أي  من  أسرع  بشكل  السوق  يتغير  الحاضر  الوقت  في 
مضى، يعمل فريق البحث والتطوير لدينا جنًبا إلى جنب مع فريق 
ولتلبية  بها  والتنبؤ  السوق  حركة  لفهم  الطهاة  و  المبيعات 

العمالء. احتياجات 

باكبر  العربي  السوق  تخدم  الشوكوالتة (شوكوليك)  بحيرة  اليوم 
المنطقة. انتاجية في  طاقة 

الفنادق  وخطوط  المخابز  وخطوط  والمقاهي  المطاعم  خطوط 
وبشكل عام جميع خطوط الصناعات الغذائية هي المجاالت التي 

منتجاتنا. تستهدفها 

خدماتنا

منتجاتنا

  



ألواح
الشوكوالتة

CHOCOLATE
BLOCK

FORMS
BLOCK
Packaging 10 x 200g block in a carton.
Packaging 6 x (10x200g) block in a carton.

FORMS
BLOCK
Packaging 8 x 1 kg block in a carton
Packaging 18 x 1 kg block in a carton..



  

    
    

DARK
COUVERTURE CHOCOLATE BLOCK

Couverture dark chocolate made with 
selec�ve percentages of cocoa bu�er 
and cocoa mass. give authen�c chocolate 
taste and balanced sweetness, suitable 
for wide range of applica�on.

MILK

Couverture milk chocolate made with 
selec�ve percentages of cocoa bu�er 
and cocoa mass. give authen�c milky 
chocolate taste and balanced sweetness, 
suitable for wide range of applica�on.

WHITE

Couverture white chocolate made with 
selec�ve percentages of cocoa bu�er 
and milk powder. give authen�c white 
chocolate taste and balanced sweetness, 
suitable for wide range of applica�on.

FORMS
BLOCK
Packaging 8 x 2.5 kg block in a carton.

الواح الشوكوالتة الطبيعية

نسب  من  مصنوعة  طبيعية  داكنة  شوكوالتة 
تعطي  الكاكاو.  ومعجون  الكاكاو  زبدة  من  انتقائية 
 ، المتوازنة  والحالوة  األصيل  الشوكوالتة  طعم 

التطبيقات. لمجموعة واسعة من  ومناسبة 

نسب  من  مصنوعة  طبيعية  حليب  شوكوالتة 
تعطي  الكاكاو.  ومعجون  الكاكاو  زبدة  من  انتقائية 
 ، متوازنة  وحالوة  أصيل  حليبي  شوكوالتة  طعم 

التطبيقات. لمجموعة واسعة من  مناسبة 

نسب  من  مصنوعة  طبيعية  بيضاء  شوكوالتة 
انتقائية من زبدة الكاكاو ومسحوق الحليب. تعطي 
والحالوة  األصيلة  البيضاء  الشوكوالتة  طعم 
من  واسعة  لمجموعة  ومناسبة   ، المتوازنة 

التطبيقات.

8 × 2.5 كجم بلوك في كرتون التعبئة والتغليف 

داكن

حليب

أبيض



  

    
    

DARK
COMPOUND CHOCOLATE BLOCK

MILK

WHITE

FORMS
BLOCK
Packaging 8 x 2.5 kg block in a carton.

الواح الشوكوالتة المركبة (مهدرج)

8 × 2.5 كجم بلوك في كرتون التعبئة والتغليف 

داكن

حليب

أبيض

A premium compound milk chocolate made 
with selec�ve percentages of milk powder and 
cocoa powder, give strong milky chocolate 
flavor and significant repeatability and shiny 
finished product.

نسب  من  مصنوعة  مركبة  فاخرة  داكنة  شوكوالتة 
نكهة  تعطي   ، الكاكاو  مسحوق  من  انتقائية 
نهائي  ومنتج  كبيرة  تكرار  وقابلية  قوية  شوكوالتة 

المع.
A premium compound dark chocolate made 
with selec�ve percentages of cocoa powder, 
give strong chocolate flavor and significant 
repeatability and shiny finished product.

نسب  من  مصنوعة  فاخرة  مركبة  حليب  شوكوالتة 
 ، الكاكاو  ومسحوق  الحليب  مسحوق  من  انتقائية 
وقابلية  قوية  حليبية  شوكوالتة  نكهة  تعطي 

للتكرار بشكل كبير ومنتج نهائي المع.

Couverture white chocolate made with 
selec�ve percentages of cocoa bu�er 
and milk powder. give authen�c white 
chocolate taste and balanced sweetness, 
suitable for wide range of applica�on.

من  مصنوعة  الجودة  عالية  مركبة  بيضاء  شوكوالتة 
نسب انتقائية من مسحوق الحليب ، وتعطي نكهة 
نهائي  ومنتج  كبيرة  تكرار  وقابلية  قوية  حليبية 

المع.



CHOCOLATE CALLETS
AND CHOCOLATE CHIPS
أقراص الشوكوالتة و رقائق الشوكوالتة



•

•

•
•

•
•

  

FORMS
BAG
Packaging 5kg bag x 2 in a carton.
               1kg bag x 5 in a carton.

المتمیزة
SPECIALITY

أقراص الشوكوالتة
(بوینو, سبكیولس, فستق حلبي, بلوبري, فراولة, راسبیري)

COUVERTURE CHOCOLATE(Real)

Real Chocolate Callets with a low-density, specially
made for chocolate fountains. Available in various types:

Callets (Dark, Milk, White)

الشوكوالتة طبيعية

أقراص الشوكوالتة (الداكنة, بالحلیب, البیضاء)

COMPOUND CHOCOLATE

Callets (Dark, Milk, White)

الشوكوالتة المركبة (مهدرج)

أقراص الشوكوالتة (الداكنة, بالحلیب, البیضاء)

بنسب  وتتميز  الكثافة  منخفضة  الطبيعية   الشوكوالته  اقراص 
مختلفة من زبدة وعجينة  الكاكاو الصلبة.

مختلفة: بأنواع  متوفر 

Callets
(Bueno, Speculoos, Pistachio,Blueberry, Strawberry, Raspberry)

    
    

CalletsCallets



Compound Chocolate Chips 

Chocolate Chips with a low-density, can be used in cookies, 
pancakes, waffles, cakes, pudding, muffins, crêpes, and various 
pastries.
 Dark, Milk, White, Pistachio, Speculoos and Bueno Chocolate

حبيبات الشوكوالتة المركبة (مهدرج)

حبيبات الشوكوالتة منخفضة الكثافة  لعدة استخدامات كوكيز, 
كيك, كعك ومخبوزات متنوعة.   

داكنة، حليب، أبيض، فستق،  سبیكولوس وشوكوالتة بوينو 

FORMS
BAG
Packaging 5kg bag x 1 in a carton.
               1kg bag x 5 in a carton.

Pistachio حلبي فستق 

Milk MilkMilkحليب حليبحليبحليبحليب Dark DarkDarkداكنة داكنةداكنةداكنةداكنة

Speculoos سبیكولوس

    
    

SpeculoosSpeculoosSpeculoos سبیكولوسسبیكولوسسبیكولوسسبیكولوس

PistachioPistachioPistachioPistachio حلبي حلبيفستق  فستق 

سبیكولوسسبیكولوسسبیكولوسسبیكولوس Bueno بوينو

White بيضاء

  BuenoBuenoBueno بوينوبوينو

بيضاء



دیكورات الشوكوالتة
CHOCOLATE DECORATION



  

    
    

Tiny, shiny and crunchy sweet vermicelli's in various             
selec�on of colours. Dark Chocolate, Milk Chocolate, 
White, Rainbow and single Colour (Green, Pink, Yellow, 
Orange, Blue, Red, Dark, Milk, Rose)

حلوى شعیریة صغیرة والمعة في مجموعة متنوعة من األلوان.
أو  ، قوس قزح  أبیض   ، الحلیب  ، شوكوالتة  داكنة  شوكوالتة 

لون واحد أخضر ، وردي ، أصفر ، برتقالي ، أزرق ، أحمر.

FORMS
BAG
Packaging 1kg bag x 5 in a carton.

CHOCOLAKE VERMICELLI SERIES
مجموعة منتجات شوكوليك للزينة

White

Pink

Yellow Blue

Red Orange

بيضاء

وردي

أصفر أزرق

أحمر

Dark
دارك

برتقالي

Rainbow
قوس قزح

Green
أخضر

Milk
حليب



•

•

•
•

•
•

  

    
    

FORMS
BAG
Packaging 5 X 1kg bag in a carton.

SCAGLIETTA
سكالّیتا

Tiny square shape form of compound chocolate with a 
brilliant shiny finish. Dark, Milk ,White , Orange, Green, 
Blue, Red, Mixed Color, Yellow, Pink, Rose,Rainbow)

White

Milk

Dark

اللماعة. المركبة  أشكال صغیرة مربعات من الشوكوالتة 
 ، ، أخضر  برتقالي   ، البیضاء  الحلیب،  الداكنة،  بالشوكوالتة  متوفرة 

أزرق ، أحمر ، مختلط األلوان ، أصفر ، وردي ،قوس قزح

أبيض

حليب

داكنة



  

    
    

Compound chocolate Stones with a metallic colour 
coat. Gold or Silver

احجار الشوكوالته المركبة مع طبقة معدنية اللون. الذهب أو 
الفضية. 

FORMS
BAG
Packaging  1kg bag x 5 in a carton

Gold Silver

METALLIC STONES

Gold

GreenBlue

ذهبي فضي

ذهبي

أزرقأخضر

METALLIC CHOCOLATE CHIPS
حبیبات شوكوالتة میتالیك

Chocolate chip with a metallic colour coat.

اللون. بطبقة معدنية  المغلفة)  (الغنية  الشوكوالتة  حبيبات 

احجار الشوكوالته معدنية



  

    
    

Small rice crispy coated with chocolate and a shiny finish
Dark, Milk, White Chocolate and Colour 
(Green, Pink, Yellow, Orange, Blue, Red, Silver, Gold , 
Bronze, Mixed Color, White Pearl, Bueno, Speculoos, 
Pistachio)

حبیبات األرز المنفوش كبيرة الحجم مغطاة بالشوكوالتة اللماعة.
 ، أبیض   ، الحلیب  شوكوالتة   ، داكنة  شوكوالتة  عدیدة  بألوان  متوفر 

أخضر ، وردي ، أصفر ، برتقالي ، أزرق ، أحمر، ذھبي، فضي ،
برونز ، ألوان مختلطة ، لؤلؤة بيضاء ، بوينو ، سبیكولوس ، فستق

DÉCOR RIZO دیكور ریزو

White Dark

Pink

Milk

Yellow

Blue

RedOrange

Green

Silver Gold

أبيض داكنة

ورديأزرق

حليب

أصفر برتقاليأحمر

أخضر

فضي ذهبي
Pearl
لؤلؤي

FORMS
BAG
Packaging 1kg bag x 5 in a carton.



  

    
    

CHOCOLATE BALLS

Large rice crispy coated with chocolate and a shiny finish
Dark , Milk and White Chocolate , Bronze, Mixed Color, 
White Pearl, Bueno, Speculoos, Pistachio)

حبیبات األرز المنفوش الكبيرة الحجم مغطاة بالشوكوالتة اللماعة.
 ، وأبیض  حلیب  ، شوكوالتة  داكنة  عدیدة شوكوالتة  بألوان  متوفر 
برونز ,الوان مختلطة , ابيض لؤلؤي ، بوينو ،  سبیكولوس والفستق 

الحلبي.

كرات الشوكوالتة

White

Milk

Dark

أبيض

حليب

داكنة

BAG
Packaging 1kg bag x 5 in a carton.

FORMS
BAG
Packaging 1kg bag x 5 in a carton.



•
•

  

    
    

شوكوالتة خرز للزينة
BEADS FOR DECORATION

Red  pearl  ball
Yellow pearl ball
Blue Pearl ball
Mix Pearl ball
Light Green pearl ball
White Pearl ball
Pink Pearl ball
Purple Pearl ball
White Pearl  ball
Gold Pearl ball
Mix Pearl ball
Mix Color Heart Sliced Candy
Mix Color Star Sliced Candy

الكرات الؤلؤ  الحمراء
الكرات الؤلؤ  الصفراء

الكرات الؤلؤ  الزرقاء
كرات الؤلؤ الملونه
كرات الؤلؤ الخضراء
كرات الؤلؤ البيضاء

الكرة اللؤلؤ الوردي
كرات الؤلؤ البنفسجي

كرات الؤلؤ البيضاء
كرات الؤلؤ الذهبيه
كرات الؤلؤ الملونة

كاندي القلوب الملونه
كاندي النجمات الملونه

2mm

2mm
2mm
2mm
2mm
2mm

2mm
2mm
4mm
4mm
4mm
7mm
7mm

2mm

2mm
2mm
2mm
2mm
2mm

2mm
2mm
4mm
4mm
4mm
7mm
7mm

FORMS
BAG
Packaging 1kg bag x 5 in a carton.



•
•

FORMS
BOX
Packaging 1kg x 6 in a carton 

CHOCOLATE STICKS

Real
(Dark, Milk, White)
Compound
(Dark, Milk, White)

طبيعية
 (الداكنة, بالحلیب, البیضاء)

مھدرج
(الداكنة, بالحلیب, البیضاء)

قضبان الشوكوالته

    
    

(Dark, Milk, White)(Dark, Milk, White)(Dark, Milk, White)(Dark, Milk, White)(Dark, Milk, White)
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BISCUIT بسكويت

Premium Belgian SPECULOOS powder
Available in various
sizes 0-1 mm, 0-2 mm, 0-5MM and 2-4 mm

السبیكولوس  مسحوق وفتات بسكوت 
الفاخر البلجیكي 

بعدة قیاسات متوفر 
1-0 مم، 0-2 مم, 0-5مم و 2-4 مم

BLACK BISCUIT ORIE
Authen�c ORIE BISCUIT crunch in various sizes
 0-2 mm and 2-4 mm

Packaging  10 kg bag
 1 kg x 12 bag

CRISPY CREPE �FEUILLETINE�
Premium crispy slices  European origin

Packaging
(0-1) mm,11 kg , 12 Bag x 1 Kg.
(1-2) mm,11 kg , 12 Bag x 1 Kg.
(2-4) mm,12 kg , 12 Bag x 1 Kg.

2-4 mm

0-2 mm 2-4 mm

sizes 0-1 mm, 0-2 mm, 0-5MM and 2-4 mmsizes 0-1 mm, 0-2 mm, 0-5MM and 2-4 mmsizes 0-1 mm, 0-2 mm, 0-5MM and 2-4 mm
2-4 mm2-4 mm2-4 mm

السبیكولوس  السبیكولوس مسحوق وفتات بسكوت  السبیكولوس مسحوق وفتات بسكوت  السبیكولوس مسحوق وفتات بسكوت  مسحوق وفتات بسكوت 

2-24-4 مم مم

0.1 mm

PREMIUM BELGIAN SPECULOOS
سبیكولوس البلجیكي الفاخر

فتات البسكويت األسود

رقائق الويفر الهش

Packaging  1 x 3 kg bag



حشوة
شوكوالته

CHOCOLATE
FILLINGS



CHOCOLAK E FILLINGS SERIES

Mar b le Filling
ماربيل حشوة 

Ch ocolate Real Milk Filling
 شوكوالتة ريل حليب دهن

Pistachio filling Nobel
نوبل الحلبي  الفستق  حشوة 

 Pistach io Cr unch y  Filling
الكرنشية الحلبي  الفستق  حشوة 

Pistach io Filling
الحلبي الفستق  نوبلحشوة  الحلبي  الفستق  نوبلحشوة  الحلبي  الفستق  حشوة 

Mar b le FillingMar b le Filling
ماربيل ماربيلحشوة  ماربيلحشوة  ماربيلحشوة  حشوة 

Ch ocolate Real Milk FillingCh ocolate Real Milk FillingCh ocolate Real Milk FillingCh ocolate Real Milk Filling
شوكوالتة ريل حليب دهنشوكوالتة ريل حليب دهنشوكوالتة ريل حليب دهنشوكوالتة ريل حليب دهن

Pistachio filling NobelPistachio filling Nobel  Pistach io Cr unch y  Filling Pistach io Cr unch y  FillingPistach io FillingPistach io Filling
الحلبي الفستق  الحلبيحشوة  الفستق  حشوة 

Ch ocolate Real Milk FillingCh ocolate Real Milk FillingCh ocolate Real Milk FillingCh ocolate Real Milk FillingDusty  Pistach io Cr unch y  Filling
الكرنشية الدستي  الفستق  حشوة 

Pack ag ing  1  k g  or 5  k g

Bisco Cr eam
كريم بسكو 

Bisco Cr unch y
كرنشي بسكو 

Bu�er Cookies
الزبدة بسكوت 

BISCUIT SPREAD



Ch oco W af er  Filling
الكيت كات حشوة 

W h ite Ch ocolate Filling 
& Spr ead

والدهن للحشو  بيضاء  شوكوالتة 

Ch ocolate Cr eamy
w ith  High  Haz elnut

Ch ocolate Filling
Cr eam W ith  Haz elnut

للحشو شوكوالته 
بالبندق الغنية  والدهن 

والدهن للحشو  شوكوالته 
بالبندق الغنية  بالبندقوالدهن  الغنية  بالبندقوالدهن  الغنية  بالبندقوالدهن  الغنية  والدهن 

Cr unch y  Ch oco Filling
الكرنشية الشوكوالتة  حشوة 

Bueno Filling
بوينو حشوة 

Cr unch y  Ch oco Peanut Filling 
السنيكرز حشوة 

بوينو بوينوحشوة  حشوة 

Or ie Filling
حشوة االوريو

الكرنشية الشوكوالتة  الكرنشيةحشوة  الشوكوالتة  الكرنشيةحشوة  الشوكوالتة  الكرنشيةحشوة  الشوكوالتة  بوينوحشوة  حشوة 

W h ite Filling W ith
Or ie Buscuits

الشوكوالتة كريمة 
االوري البسكويت  مع  البيضاء 

الكرنشية الشوكوالتة  الكرنشيةحشوة  الشوكوالتة  حشوة 
Ch oco W af er  FillingCh oco W af er  Filling

الكيت كات الكيت كاتحشوة  حشوة 
Ch oco W af er  FillingCh oco W af er  Filling

W h ite Ch ocolate Filling 
& Spr ead

W h ite Ch ocolate Filling Ch ocolate Filling
Cr eam W ith  Haz elnutCr eam W ith  Haz elnut

Ch ocolate Cr eamyCh ocolate Cr eamy
w ith  High  Haz elnutw ith  High  Haz elnutw ith  High  Haz elnutw ith  High  Haz elnut Cr eam W ith  Haz elnut
Ch ocolate Cr eamy
w ith  High  Haz elnutw ith  High  Haz elnutw ith  High  Haz elnut

Ch ocolate Filling
Cr eam W ith  Haz elnutCr eam W ith  Haz elnutCr eam W ith  Haz elnutCr eam W ith  Haz elnut

Cr unch y  Ch oco Peanut Filling Cr unch y  Ch oco Peanut Filling Cr unch y  Ch oco Peanut Filling 

Cr unch y  Ch oco FillingCr unch y  Ch oco Filling
الكرنشية الشوكوالتة  الكرنشيةحشوة  الشوكوالتة  حشوة 
Cr unch y  Ch oco Filling

الكرنشية الشوكوالتة  حشوة 
Bueno FillingBueno FillingBueno FillingBueno Filling

بوينو بوينوحشوة  حشوة 
Cr unch y  Ch oco FillingCr unch y  Ch oco FillingCr unch y  Ch oco FillingCr unch y  Ch oco Filling

الكرنشية الشوكوالتة  الكرنشيةحشوة  الشوكوالتة  حشوة 

Or ie FillingOr ie Filling
حشوة االوريوحشوة االوريو
Or ie Filling
حشوة االوريو

Cr unch y  Ch oco Peanut Filling Cr unch y  Ch oco Peanut Filling W h ite Filling W ithW h ite Filling W ithW h ite Filling W ithW h ite Filling W ithW h ite Filling W ithW h ite Filling W ith Coffee Creamy
القهوة كريمة 

Pack ag ing  1  k g  or 5  k g

Or ange Filling
البرتقال حشوة 

Mint Filling
حشوةالنعنع



الورد حشوة 

W h ite coconut cr eamy
الهند حشوة جوز 

Ch oco Roch ie
روشيه شوكوالتة 

Raffaello Cream
الرافايلو كريمة 

Saffron Filling
الزعفران حشوة  الورد الوردحشوة  الوردحشوة  الوردحشوة  حشوة 

Raffaello CreamRaffaello CreamRaffaello Cream

Ch oco Roch ie
روشيه روشيهشوكوالتة  شوكوالتة 
Ch oco Roch ie

روشيه شوكوالتة 

W h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamy Raffaello CreamRaffaello Cream

Saffron FillingSaffron Filling
الزعفران الزعفرانحشوة  حشوة 

W h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyW h ite coconut cr eamyCh ocopops Filling
شوكوبوبس حشوة 

Ar ab ia Cr eamy
كريمي عربيه 

Cappuccino Filling
الكابتشينو حشوة 

Car damom Cr eamy
الهيل كريمة 

Rose Filling

Pack ag ing  1  k g  or 5  k g

Gum Filling
حشوةالعلكة

Ch ocolate w ith  Gianduia
بالجندويا الشوكوالته  حشوة 

Rub y  Filling
حشوة روبي



Red Velv et Filling
الحمراء الفالفيت  حشوة 

Str aw b er r y  Ch ocolate Filling
الفراولة حشوة 

Custar d Filling
الكاسترد حشوة 

Cer eal Ch ocolate
Fillings & Topping

للحشوات سيريال  شوكوالتة 

Blue Velv et Filling
الزرقاء الفالفيت  حشوة 

Cinnamon Filling
القرفة حشوة 

للحشوات سيريال  للحشواتشوكوالتة  سيريال  للحشواتشوكوالتة  سيريال  للحشواتشوكوالتة  سيريال  شوكوالتة 

Str aw b er r y  Ch ocolate FillingStr aw b er r y  Ch ocolate Filling
الفراولة الفراولةحشوة  حشوة 

Red Velv et FillingRed Velv et Filling
الحمراء الفالفيت  الحمراءحشوة  الفالفيت  الحمراءحشوة  الفالفيت  حشوة 

Str aw b er r y  Ch ocolate Filling

Custar d FillingCustar d FillingCustar d FillingCustar d Filling
الكاسترد الكاستردحشوة  الكاستردحشوة  الكاستردحشوة  حشوة 

Custar d FillingCustar d FillingCustar d Filling
الكاسترد الكاستردحشوة  حشوة 

Cer eal Ch ocolateCer eal Ch ocolateCer eal Ch ocolate
Fillings & ToppingFillings & Topping

Custar d FillingCustar d Filling
الكاسترد الكاستردحشوة  الكاستردحشوة  الكاستردحشوة  حشوة 

Cinnamon FillingCinnamon FillingCinnamon FillingCinnamon Filling
القرفة القرفةحشوة  القرفةحشوة  القرفةحشوة  حشوة 

Cinnamon FillingCinnamon Filling

Blue Velv et FillingBlue Velv et Filling
الزرقاء الفالفيت  الزرقاءحشوة  الفالفيت  الزرقاءحشوة  الفالفيت  الزرقاءحشوة  الفالفيت  حشوة 

Red Velv et Filling
الحمراء الفالفيت  الحمراءحشوة  الفالفيت  حشوة 

Peanut Filling
السوداني الفول  حشوة 

Mar sh mello Filling 
المارشميلو حشوة 

Ch ocolate Flutelin
بالفيوتلين شوكوالتة 

Pack ag ing  1  k g  or 5  k g

Str aw b er r y  Ch ocolate Filling

Toffee Caramel Filling 
كراميل توفي  حشوة 

Mango Filling 
حشوةالمانجا

Lav ender  Filling 
االفندر حشوة 



Co�on Candy
البنات غزل 

Blueb er r y  Cr eamy
التوت كريمة 

Peanuts Bu�er
السوداني الفول  زبدة 

Real Ch ocolate Milk Filling
شوكوالته ريل جالكسو

Tir amisu Filling
التيراميسو حشوة 

Mis�ca Filling
المستكة حشوة 

Ch ocolate Coconut Filling
حشوة الشوكوالته مع جوز الهند

Omal�ein Filling 
اومالتين حشوة 

Ch oco Riz a
كريسبي شوكوالتة 

Pack ag ing  1  k g  or 5  k g



Pack ag ing  3 0 0 g m

FILLING & SPREAD
IN GLASS JARS

مجموعة العبوات الزجاجية
ابلة للدهن لمنتجات لشوكوالتة ال

Bono Filling & Spread
بوينو للحشو و الدهن

Chocolate Filling & Spread
شوكوالتة للحشو و الدهن

Bisco Cream Filling & Spread
بيسكو كريم للحشو و الدهن

Pistachio Filling & Spread
فستق حلبي للحشو و الدهن

Milk Biscuit Filling & Spread
بسكوت الحليب للحشو و الدهن

White Chocolate Filling & Spread
شوكوالتة بيضاء للحشو و الدهن

Chocolate Filling & SpreadChocolate Filling & Spread White Chocolate Filling & SpreadWhite Chocolate Filling & Spread



SAUCE



SAUCE

BISCO CREAM
SAUCE

كريم البسكو  صوص 

 PISTACHIO SAUCE

الفستق صوص  الحليب بسكوت  صوص 

MILK BISCUIT
SAUCE

الصوصات

BUENO SAUCE

البوينو صوص 

W HITE CHOCOLATE
SAUCE

بيضاء شوكوالته  صوص 

BLUE VELVET
SAUCE

فلفت البلو  صوص 

RED VELVET
SAUCE

الرد فلفت صوص 

BUBBLE GUM
SAUCE

العلكة صوص 

PEANUT SAUCE

السوداني الفول  صوص 

Pack ag ing  1  L or 0 .5  L



SUGAR
PASTE

عجينة
السكر



Sugar  Paste -  Black
عجينة السكر ( سوداء)

Sugar  Paste -  W h ite
البيضاء)  ) السكر  عجينة 

Sugar  Paste -  Br ow n
عجينة السكر ( بني )

Sugar  Paste -  Or ange
( ( برتقالي  السكر  عجينة 

Sugar  Paste -  Dar k Blue
( زرقاء داكنة) عجينة السكر 

Sugar  Paste -  Pink
الوردي)  ) عجينة السكر 

Sugar  Paste -  Pur ple
( ( بنفسجي  السكر  عجينة 

Sugar  Paste -  Red
( حمراء) السكر  عجينة 

Sugar  Paste -  Gr een
عجينة السكر ( اخضر )

Sugar  Paste -  Y ellow
الصفراء)  ) السكر  عجينة 

SUG AR PASTE

Pack ag ing  1  k g  or 5  k g






	Part 1
	part 2

