
ijs 

Choctella® het nieuwe en innovatieve chocolade product van ForPastry®. 
Choctella® kent vele toepassingen in de 

ambachtelijke ijsbereiding én in de ambachtelijke bakkerij.
Choctella® is gemaakt op basis van echte chocolade en zonnebloemolie. 

Uitermate geschikt voor decoratie op of door het ijs. Maar 
wat dacht u ervan het als een topping aan te bieden op het 
ijsje van uw klant. Als u Choctella® inzet als smaakpasta voor 
uw schepijs dan is er sprake van een sensationele smaakbe-
leving van chocolade ijs. Tevens blijft het chocolade ijs mooi 

schepbaar. Maakt u ijstaarten 
of ijsgebak dan kunt u met 
Choctella® oneindig variëren 
in de vulling, als smaak én als 
decoratie.

Voor patisserie is Choctella® uitermate geschikt als 
smaakmaker in veel verschillende vullingen. 
En wat dacht u van bonbons! 
Choctella® kunt u ook toepassen als 
cover of spiegel op uw patisserie. 
De combinatie brood en chocolade 
geeft met Choctella® weer 
nieuwe innovatieve 
mogelijkheden.
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Choctella® het nieuwe en innovatieve chocolade product van ForPastry®. 
Verkrijgbaar in 4 smaken; melkchocolade, pure chocolade,  caramel  en hazelnoot.

De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Choctella® is een product van Delital Gelato Service. 
Onder de merknaam ForPastry® biedt Delital in 
nauwe samenwerking met Grensland Zuivel diverse 
kwaliteisproducten voor patisserie en ijs.

Meer informatie: info@delital.nl
   0541 669588

ijs
variegato
Direct vanuit de emmer door uw vers gedraaide ijs 
spatelen. 

gekoeld opgespoten
Spuitzak vullen en deze in de koelkast koelen en 
vervolgens als decoratie opspuiten.

topping
Met een pompsysteem kunt u doseren als extra 
toevoeging op het ijsje van uw klant.

smaakpasta
Uitermate geschikt als smaakpasta in uw basis. 
Het ijs blijft bij gebruik van Choctella® ook mooi 
schepbaar.

ijstaarten
Te gebruiken als smaakmaker, vulling en decoratie.

Patisserie
taartvulling
Als smaakpasta toe te voegen aan uw bavaroise basis 
of crème basis.

laagvulling
In gekoelde toestand uitermate geschikt als een pure 
laagvulling in uw gebak of taarten.

decoratie
U kunt hiermee een mooie cover of spiegel aanbren-
gen op uw gebak of taarten.

Bonbon vulling
In uw bonbons als vulling of als smaakmaker beide 
zeer geschikt.

in brood
De combinatie brood en chocolade zien we nog niet 
veel, nu is bijna alles mogelijk.
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ijs 
Choctella® is uitermate geschikt voor decoratie op of door 

het ijs. Maar wat dacht u ervan het als een topping extra 

aan te bieden op het ijsje van uw klant. Als u Choctella® 

inzet als smaakpasta voor uw schepijs dan is er sprake van 

een sensationele smaakbeleving van chocolade ijs. Tevens 

blijft het chocolade ijs 

mooi schepbaar. Maakt u 

ijstaarten of ijsgebak dan 

kunt u met Choctella® er 

oneindig veel mee varië-

ren in de vulling, als smaak 

en als decoratie.

Voor patisserie is Choctella® uitermate geschikt voor smaakma-

ker in veel verschillende vullingen. Toepassingen zijn bijna on-

eindig in vullingen voor taarten en gebak, maar wat dacht u van 

bonbons. Choctella® kunt u ook toepassen als cover of spiegel 

op al uw patisserie. De combinatie brood en chocolade geeft 

met Choctella® weer nieuwe 

innovatieve mogelijkheden.
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