Η σειρά προϊόντων AKTINA
FRUIT LINE είναι μια ολοκληρωμένη
πρόταση
φρουτοπαρασκευασμάτων
πολύ υψηλής και σταθερής ποιότητας.
Τα προϊόντα της σειράς AKTINA FRUIT
LINE παρασκευάζονται από προσεκτικά
διαλεγμένα φρούτα και αποτελούν την
ιδανική
επιλογή
για
άριστα
αποτελέσματα στη ζαχαροπλαστική.

The AKTINA FRUIT LINE
range is a complete proposal of fruit
preparations of high and consistent
quality. The products of the AKTINA
FRUIT LINE are produced by carefully
selected fruit and they constitute the
ideal choice for top results in pastry.

ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ – DECORATION GLAZES
Χρήση για επικάλυψη προϊόντων ζαχαροπλαστικής όπως τούρτες
παστάκια, ταρτάκια. Κατάλληλες για ανάμιξη με κρέμες. Αντέχει στην
ψύξη και την κατάψυξη.
For glazing, topping or coating confectionery products such as tarts,
sweets, cakes, treats. Also suitable for filling sweet bread, croissants
and other bakery products used as it is or mixed with pastry creams.
Stable at freezing and unfreezing.
Φράουλα-Βύσσινο-Πορτοκάλι-Ακτινίδιο-Ουδέτερο-Σοκολάτα-Καραμέλα
Strawberry-Sour Cherry-Orange-Kiwi-Neutral-Chocolate-Caramel

ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ ΖΕΛΕ – FRUITS IN JELLY
Ολόκληρα φρούτα ή κομμάτια φρούτων μέσα σε ζελέ. Προϊόντα
κατάλληλα για επικάλυψη σε cheesecakes, cake και τάρτες.
Κατάλληλα επίσης για γέμιση σε προϊόντα φούρνου και για ανάμιξη
με κρέμες ζαχαροπλαστικής.
Whole fruits or pieces of fruit in jelly, suitable for coating
confectionery products such as cheesecakes, tarts and sweets. Also
suitable for filling bakery products or mixing in pastry creams.
Black Sour Cherry-Ολόκληρο Κεράσι-Ολόκληρη Φράουλα-Κομμάτια Μήλο
Black Sour Cherry-Whole Red Cherry-Whole Strawberry-Apple pieces

ΡΙΠΛΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ – FRUIT RIPPLE SAUCES
Δημιουργήστε μια μοναδική γευστική εμπειρία, αναδεικνύοντας τα παγωτά
σας με τη νέα σειρά Ripple Sauces AKTINA. Κατάλληλες για επικάλυψη, αλλά
και για ρίπλα μέσα στο παγωτό. Μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιήσετε
και για άλλες γλυκές δημιουργίες όπως cake, muffins, dressing σε
φρουτοσαλάτες, γιαούρτι, βάφλες και επιδόρπια μαρέγκας.
Create a unique ice-cream experience by enhancing the taste of your icecreams with the new line of AKTINA Ripple Sauces. Suitable for topping as
well as ripple in the ice-cream. You can also use them to complement other
sweet creations such as cakes, muffins, fruitsalad dressing, yoghurt, waffles,
and meringue desserts.

Φράουλα-Βερίκοκο-Φρούτα του Δάσους
Strawberry-Apricot-Fruits of the Forest

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ - MERMELADES
Η ΑΚΤΙΝΑ προσφέρει 3 τύπους Μαρμελάδων ανάλογα με την εφαρμογή για την
οποία τη χρειάζεστε:
Επάλειψη Basic (45% φρούτο)
Επάλειψη Basic με κομμάτια φρούτων (60% φρούτο)
Γεμίσεις – κολλήματα (κατάλληλη για ψήσιμο)
ΑΚΤΙΝΑ offers 3 types of Mermelades for any application you may need:
Spread Basic (45% fruit)
Spread Basic with fruit pieces (60% fruit)
Fillings for flour based pastry (bake stable)

Φράουλα-Βερίκοκο-Ροδάκινο-Κεράσι-Ακτινίδιο-Φρούτα του Δάσους-Πορτοκάλι
Strawberry-Apricot-Peach-Cherry-Kiwi-Fruits of the Forest-Orange

ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ – FRUITS IN SYRUP
Συνταγές βασισμένες στην ελληνική παράδοση που φυλακίζουν όλη τη γεύση
και τα αρώματα των φρούτων. Μπορούν να σερβιριστούν ως γλυκό
κουταλιού η να γαρνίρουν γιαούρτι ή παγωτό.
Recipes based on the Greek tradition and capture all the flavors and
aromas of the fruits. Can be served as a traditional treat, garnish yoghurt
or ice cream.
Βύσσινο-Κεράσι-Βερίκοκο-Φράουλα-Μαυροκέρασο-Σταφύλι-Μανταρίνι-ΚυδώνιΑχλάδι-Αμαρένα-Νεράτζι-Πράσινο Νεράτζι-Μελιτζανάκι-Καρυδάκι-Περγαμόντο
Sour cherry-Apricot-Strawberry-Black cherry-Grape-Tangerine-Quince-PearAmarena-Bitter orange-Green bitter orange-Mini eggplant-Walnut-Bergamot

ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΧΤΑ-FRUITS WITHOUT SYRUP
Ποικιλία προϊόντων για διακόσμηση & γεμίσεις σε δημιουργίες αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής. Κατάλληλα για ψήσιμο ή ψύξη.
A wide range of products for decoration or filling for bakery and pastry
creations. Suitable for baking or freezing.

Κάστανο (τρίμμα, πουρές, ολόκληρο, κρέμα)-Σύκο-Μανταρίνι-Πορτοκάλι (κύβοι ή φέτες)Κύβοι κοκτέιλ (περγαμόντο, νεράντζι, πορτοκάλι)-Κεράσι-Μαυροκέρασο-Αμαρένα
Chestnut (grated, paste, whole, cream)-Fig-Tangerine-Orange (cubes or slices)Cubes Cocktail (bergamot, bitter orange, orange)-Cherry-Black cherry-Amarena

