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لذيذ ومنعش
إلى أقصى حد

- Product NAME: - Package:- Carton: - Shelf Life:
Original Mocha 1Kg (net weight)6 x 1 Kg Pack 18 months

- إضافة الحليب (٥ أونصه/ ١٥٠ مل)، وضعها في الخالط.
- إضافة عدد ٢ سكوب بودرة من ( البودرة المراد استخدامها ).

- إضافة مكعبات الثلج ٢٠٠ جرام.
- خلطها بسرعة عالية لمدة ٢٠ ثانية.

تحضير كوب ١٢ أونصه: حليب (٣٫٧٥ أونصه/ ١١٢ مل) + 
بودرة ٦٠ جرام + ثلج ١٥٠ جرام .

 
@مدة الخلط تعتمد على نوع الخالط وقوته.

البارد – بإستخدام الخالط:
تحضير كوب ١٦ أونصه.

الساخن – بإستخدام الماكينة:
تحضير كوب ٨ أونصه.

- إضافة ٣٠ جرام من البودرة المراد استخدامها.
- تعبئة الجاك الستاليس بالحليب (٥ أونصه/ ١٥٠ مل).

- استخدام وحدة البخار في ماكينة القهوة للتحريك
   حتى الذوبان.
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ــه MIRAWAD Frappe اختيــار الذواقــة وخبــراء المشــروبات حيــث إنــه يمكــن أن يتــم خلطــه مــع  ــرواد فرابي ــر مي يعتب
بهــم  الخاصــة  المشــروبات  قائمــة  تحضيــر  فــي  يســتخدمونها  التــي  األخــرى  والمنتجــات  النكهــات  مــن  العديــد 
الجلوتيــن  مــن  الخاليــة  المكونــات  فرابيــه نســتخدم فقــط  ميــرواد  فــي  المثلجــة(، ونحــن  البــاردة -  الســاخنة -   (
والمعتمــدة باعتبارهــا منتجــات حــال، كل ذلــك للحصــول علــى أعلــى نكهــة وطعــم مميــز وأفضــل فرابيــه يمكــن 

تذوقــه، ونحــن نضمــن ذلــك لــك.
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الموكا األصلية

الموكا الدبل

الشوكالتة المضاعفة

توفي كاراميل التيه

شاي الكرك/ شاي بالحليب

فرابي�ه  م�رواد  م�ن  امل�ضاعف�ة  ال�ض�وكالتة  م�ع  والفاخ�ر،  الغن�ي  بالطع�م  ال�ض�وكوالته  لت�ذوق  نف�ض�ك  جه�ز 

)�ض�اخنة  امل�ض�روبات  حت�ض�ر  يف  املمي�زة  بلم�ض�اتك  الف�رق  ت�ضن�ع  اأن  ميكن�ك   ،MIRAWAD Frappe

ال�ض�كوالته  ع�ض�اق  م�ن  يجعل�ك  طع�م  م�ع  القه�وة،  م�ن  خ�اٍل  املنت�ج   ه�ذا  ب�اأن  ونوؤك�د   ، -مثلجة-ب�اردة( 

م�ع  ال�ض�وكوالته  اأن�واع  اأج�ود  م�ن  م�ضن�وع  املنت�ج  ه�ذا   ! )�ض�اخنة-مثلجة-باردة(  اأنواعه�ا  بجمي�ع 

امل�ضاعف�ة  ال�ض�وكالتة  حت�ض�ر  ميكن�ك  متمي�زة،  نوعي�ة  م�ن  كاكاو   ٪25 ع�ن  التق�ل  بن�ض�بة  النق�ي  ال�كاكاو 

اال�ضربي�ض�و  مث�ل  واملنتج�ات  والنكه�ات  االأ�ضن�اف  م�ن  العدي�د  م�ع  خلطه�ا  وميكن�ك  منف�رد،  ب�ض�كل 

ال�ض�وكالتة  �ض�يك.  لتح�ضرامليل�ك  باالآيك�ض�رمي  خلط�ه  ميك�ن  كم�ا  والكوكي�ز  واحللوي�ات  الفواك�ة  وقط�ع 

طلب�ه.  ع�ن  التوق�ف  ميك�ن  ال  قوي�ُا  طعم�ًا  متنح�ك  امل�ضاعف�ة 

فرابي�ه  م�رواد  م�ن  امل�ضاعف�ة  امل�وكا  درج�ات  م�ن  وه�و  امل�ض�روب  ه�ذا  ع�ض�ق  يف  �ض�تقع  بالتاأكي�د 

حول�ه،  اجلمي�ع  انتب�اه  ويلف�ت  اجلذاب�ه  برائحت�ه  القل�وب  ياأ�ض�ر  ال�ذي  املزي�ج  ه�و   MIRAWAD Frappe

م�ض�توى  عل�ى  مبيع�ًا  املنتج�ات  اأف�ض�ل  م�ن  واح�د  ه�و  ي�ض�دق  ال  وب�ض�كل  الك�ربى  ال�ض�عبية  ذو  املنت�ج  ه�ذا 

ه�ذا  يجع�ل  مم�ا  الغني�ة  ال�ض�وكالتة  م�ع  بالت�ض�اوي  االأربي�كا،  قه�وة  حب�وب  اف�ض�ل  م�ن  ومك�ون  الع�امل 

ب�ه. واالإعج�اب  علي�ه  باملداوم�ة  ومغري�ًا  الع�ض�ق  ح�د  اىل  لذي�ذًا  املنت�ج 

امل�وكا  بتجرب�ة  االإ�ض�تمتاع  ميكن�ك  القه�وة،  وم�ض�روبات  ال�كاكاو  م�ن  االأني�ق  الطع�م  ع�ض�اق  م�ن  كن�ت  اإذا 

م�ن  الرفي�ع  بال�ذوق  يتمي�ز  اللذي�ذ  امل�ض�روب  ه�ذا   MIRAWAD Frappe فرابي�ه  م�رواد  م�ن  االأ�ضلي�ة 

)كرا��ش  بق�وة  به�ا  يتمت�ع  الإبداع�ك  ا�ض�مح  والفاخ�رة،  الغني�ة  ال�ض�وكوالته  م�ع  املخلوط�ة  االأرابي�كا  قه�وة 

حتتاج�ه  م�ا  كل  وي�ض�مل  واح�د(  طع�م  يف  )ال�كل  جم�ع  ال�ذي  امل�ض�روب  وه�ذا  �ض�اخنة(،  اأو  مثلج�ة  اأو 

واملمتع�ة. اللذي�ذة  امل�ض�روبات  م�ن  ممي�زة  نوعي�ة  لتح�ض�ر 

كارامي�ل  الت�ويف  م�ن  الفاخ�رة  الزبدي�ة  والنكه�ة  احلل�و  الطع�م  م�ن  ب�ك  اخلا��ش  ال�ذوق  مل�ض�ات  اإح�ضا��ش 

قه�وة  م�ن  الرائع�ه  النكه�ة  يجم�ع  اللذي�ذ  الطع�م   ،MIRAWAD Frappe فرابي�ه  م�رواد  م�ن  التي�ه 

جت�رب  ان  ج�دًا  الرائ�ع  فم�ن  ال�ض�وكوالته،  م�ن  ومل�ض�ات  والت�ويف  للكرامي�ل  الغني�ة  النكه�ة  م�ع  االأرابي�كا 

الفري�دة. بالتجرب�ة  اال�ض�تمتاع 

ومت  تقليده�ا  الميك�ن  الت�ي  الغني�ة  النكه�ة  ذات  بالتواب�ل  لل�ض�اي  االأ�ضي�ل  التقلي�دي  الطع�م  الك�رك  �ض�اي 

والنجبي�ل  والقرف�ة  الهي�ل  م�ن  الطبيعي�ة  التواب�ل  اأن�واع  واج�ود  اأف�ض�ل  باإ�ضاف�ة  امل�ض�روب  ه�ذا  تطوي�ر 

والزعف�ران.

الموكا البيضاء

الشوكالتة البيضاء الغنية

فراولة الخلطة الخاصة

الفانيال الفرنسي

 حبوب القهوة اإليطالية

الفراول�ة  خلط�ة  اجل�ذاب،  االأحم�ر  الل�ون  اإىل  باالإ�ضاف�ة  النكه�ة  وفري�دة  ممي�زة  اأنيق�ة  اخلا�ض�ة  اخللط�ة 

الطع�م  جت�د  �ض�وف   ،MIRAWAD Frappe فرابي�ه  م�رواد  م�ن  القهوة-الكافي�ن-  م�ن  خ�اٍل  خا��ش  مزي�ج 

عمالئ�ك  ر�ض�ى  �ض�ت�ضمن  امل�ض�روب  وبه�ذا  الطبيعي�ة  والنكه�ة  واحللي�ب  الفراول�ة  حبيبي�ات  م�ن  املمي�ز 

م�ض�روب  الختي�ار  م�رة  م�ن  الأك�ر  زيارت�ك  �ض�يكررون  بالتاكي�د  اأنه�م  كم�ا  لدي�ك  امل�ض�روبات  قائم�ة  ع�ن 

لذي�ذ  م�ض�روب  عل�ى  حت�ض�ل  اخل�الط  يف  واحللي�ب  الثل�ج  م�ع  الب�ودرة  و�ض�ع  فمج�رد  اخلا�ض�ة،  الفراول�ة 

ومنع��ش. داف�ئ  لي�وم  مث�ايل  ع�الج  وه�ي  املغري�ة،  الغني�ة  الفراول�ة  بطع�م 

 MIRAWAD Frappe فرابي�ه   م�رواد  البي�ض�اء   ال�ض�وكوالته  ه�و  الثل�ج،  بيا��ش  االأبي��ش  الرائ�ع  املنت�ج  ه�ذا 

الفانيلي�ا  م�ن  عطري�ة  ونكه�ة  املعت�دل،  احلل�و  بالطع�م  ويتمي�ز  مبيع�ًا  االأك�ر  اال�ضن�اف  م�ن  واح�دة  ه�ي 

لتح�ض�ر  والنكه�ات  االأ�ضن�اف  م�ن  العدي�د  م�ع  �ض�هل  وخلطه�ا  املغري�ة  املفي�دة  البي�ض�اء  وال�ض�وكوالته 

اأو  والثل�ج،  واحللي�ب  اال�ضربي�ض�و  اإ�ضاف�ة  بب�ض�اطة  وميك�ن  واملثلج�ة،  الب�ادرة  امل�ض�روبات  م�ن  كب�رة  قائم�ة 

تذوقه�ا  وميكن�ك  حمبب�ة.  خمتلف�ة  نكه�ات  باإعطائ�ك  منع�ض�ة  جلعله�ا  الفاكه�ة  اإ�ضاف�ة  او  ال�ربي،  الت�وت 

وي�ض�ر.  ب�ض�هولة  الف�رق  واإدراك 

امل�وكا  نكه�ة  يف  غني�ة  فق�ط  لي�ض�ت  البي�ض�اء  امل�وكا   !  ! �ض�يء!  كل  يخت�ض�ر  ممي�ز  وطع�م  واح�د  م�ض�روب 

النوع�ن  كال  يف  بالكرمي�ة  العم�الء  اإث�ارة  وي�ض�هل  قيا�ض�ية  وب�ض�رعة  التح�ض�ر  �ض�هلة  ه�ي  واإمن�ا  الرائع�ه، 

بالطع�م  تتمي�ز  البي�ض�اء  امل�وكا  اإن  به�ا،  �ضت�ض�تمع  بالتاأكي�د  ال�ض�اخنة  اأو  الب�اردة  للم�ض�روبات  الطلب�ات  م�ن 

وين�در  نوع�ه  م�ن  الفري�د  املزي�ج  ه�ذا  الفاني�ال،  وك�رمي  اأرابي�كا  وقه�وة  البي�ض�اء  ال�ض�وكوالته  م�ن  الفاخ�ر 

املقاه�ي. جمي�ع  ل�دى  توف�ره 

قل�وب  اأ�ض�رت  النكه�ة  ه�ذه  الفرن�ض�ية،  الفانيلي�ا  م�ن  الفاخ�ر  املخمل�ي  الطع�م  بتجرب�ة  وا�ض�رخ  اأ�ض�رح 

املزي�ج  م�ع  الع�امل  اأنح�اء  جمي�ع  يف  ي�ض�دق  ال  ب�ض�كل  ال�ض�عبية  عل�ى  وح�ضل�ت  وامل�ض�روبات  القه�وة  ع�ض�اق 

لذي�ذة  اإنه�ا  الغني�ة،  النكه�ة  ه�ذه  لتمن�ح  املكون�ات  واأف�ض�ل  االأربي�كا  قه�وة  م�ن  باإحرافي�ه  املخل�وط 

)لتح�ض�ر  الفرابي�ه  م�ض�روبات  م�ن  متنوع�ة  جمموع�ة  لتح�ض�ر  رئي�ض�ية  كخلط�ة  اأو  خا��ش  كم�ض�روب 

اإ�ضاف�ات  واأي  ال�ض�وكوالته  ورقائ�ق  النكه�ة،  )�ض�روب(  �ض�راب  باإ�ضاف�ة  وذل�ك  ب�ك(  اخلا�ض�ه  امل�ض�روبات 

التمي�ز. يحب�ون  الذي�ن  الذواق�ن  للعم�الء  مث�ايل  املثل�ج  امل�ض�روب  جلع�ل  اأخ�رى 

بطع�م  املخل�وط  ال�ض�وكوالتة  وم�ذاق  بالكثاف�ة  يتمي�ز  اجل�ودة  ع�ايل   
ّ

ال�ن حب�وب  م�ن  وراق�ي  ممي�ز  خلي�ط 

م�رواد  ا�ضربي�ض�و  خلط�ة  اإن  وه�دوء،  ببط�ئ  ال�ض�كر  فيه�ا  ي�ذوب  البن�دق  بل�ون  كرميي�ة  ورغ�وة  الفاكه�ة 

الرفي�ع. ال�ذوق  اأ�ضح�اب  اعج�اب  عل�ى  ي�ض�تحوذ  ال�ذي  الطع�م  ه�و  االإيطالي�ة 


