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Made for professional hands.

Debic är referensen för mjukglass, 
glass och shake i Europa och 
erbjuder högsta kvalitet och 
erkänd för utvecklingen av sundae, 
italiensk glass och milkshakes. 

Debics sortiment är framtaget 
exklusivt för den professionella 
marknaden.  
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Beyond everyday boundaries. debic.se
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Premium Shake 5%
Optimal även som mjukglass

• Färsk, fyllig smak

• Mjuk, krämig konsistens

• Enkel att använda, mixa
med frysta bär i en
blender och njut

• Syratålig, håller ihop längre
efter mixning, perfekt till
take away

Glassbas 9%
Optimal även som mjukglass

• Skapa glass i 3 steg

• Färsk, fyllig smak
med mjuk och krämig
konsistens

• Spar tid, Hög marginal

• Konstant jämn kvalitet

• Pastöriserad

Mjukglassmix 7%
Vegetabilisk

• Färsk, fyllig smak

• Mjuk, krämig konsistens

• Stor volymökning

• Bra volymfasthet

• Optimerad för alla
maskiner, ”ready to use”

Vispgrädde 40%
Optimal för glasstillverkning

• Lång hållbarhet, minskat
svinn

• Finns i 1, 2 och 5L
förpackning

Mjukglass 5%

• Färsk, fyllig smak

• Mjuk, krämig konsistens

• Stor volymökning

• Bra volymfasthet

• Optimerad för alla
maskiner, ”ready to use”

Spraygrädde
Med eller utan socker

• 100% vispgrädde

• Stor volymökning. 2,8L per
700ml

• Optimal för dekoration på glass,
shake och varma drycker

• Säker och hygienisk spray-flaska,
enkel rengöring, 100% lufttät

• 6 mån hållbarhet även efter
öppning

Milkshake 2,5%

• Färsk, fyllig smak

• Mjuk, krämig konsistens

• Testa den även  i
Slushmaskinen

• Optimerad för alla
maskiner, ”ready to use”

Glasssmör 99,8% 
Koncentrerat smör

• Optimal för
glasstillverkning

• Neutralsmak, vitt i färgen

• Ger ökad marginal vid
tillverkning av Gelato

• Smältpunktt: 28°C

Artikelnummer:
0747265: 6x2L

Artikelnummer:
0844211: 10L

Artikelnummer:
0843682: 3x5L

Artikelnummer:
0661453: 4x2,5L

Artikelnummer:
0843679: 3x5L

Artikelnummer:
0844212: 6x700ML (utan socker) 

0735389: 6x700ML (med socker)

Artikelnummer: 
0747248: 6x1L 
0747254: 6x2L 
0843646: 3x5L

Artikelnummer:
0844685: 3x5L




