Melavi Sp. z o.o.
Jesteśmy spółką specjalizującą się w tworzeniu nowatorskich konceptów
produktowych w kategorii słodyczy i produkcji kontraktowej na potrzeby firm
trzecich - właścicieli marek.
Nasza firma wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, wykwalifikowaną załogę
oraz pracownię rozwoju produktu wraz z nowoczesnym laboratorium.
Oferta nasza obejmuje opracowanie nowoczesnych produktów w kategorii
wafli, począwszy od wykreowania pomysłu na produkt w oparciu o potrzeby
konsumenckie i trendy rynkowe, a skończywszy na wdrożeniu i produkcji
kontraktowej na potrzeby i pod marką kontrahenta.
Oferujemy:
• złożony i wielowarstwowy produkt, który gwarantuje bogactwo
doznań smakowych. Multisensoryczność zapewniają:
skorupka z chrupiącego wafelka, wnętrze wypełnione delikatnym
kremem, całość oblana aksamitną czekoladą.
• możliwość tworzenia nowych kompozycji smakowych
• możliwość zwiększenia intensywności smaku
dodatkowo poprzez aromatyzację wafelka
• możliwość tworzenia indywidualnej
dekoracji

Praliny
Nowoczesne, lekkie, waflowe pralinki,
dostępne w różnych wariantach smakowych
oraz formatach opakowań.

www.melavi.pl

Oferta: praliny

PRALINKA Z KREMEM WANILIOWYM
I NADZIENIEM Z OWOCÓW LEŚNYCH
PRALINKA Z KREMEM CZEKOLADOWYM
I NADZIENIEM POMARAŃCZOWYM

Lekkie pralinki o złożonym, bogatym wnętrzu:
chrupiący wafelek oblany aksamitną czekoladą,
zawiera puszysty krem waniliowy i kroplę
owocowego nadzienia w środku.
Smak nadzienia z owoców leśnych podkreśla
kolorowa dekoracja na czekoladzie.
Wiele warstw to bogactwo doznań
i możliwość odkrywania przenikających się
smaków i tekstur.

Praliny charakteryzują się unikalnym
dla produktów waflowych
połączeniem kremu i owocowej
konfitury.
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Oferta: praliny

PRALINKA Z DWOMA RODZAJAMI
KREMU WANILIOWEGO
Lekkie pralinki wypełnione dwoma rodzajami
waniliowego kremu: na dole gładki, aksamitny
o intensywnym smaku, na górze lekki,
delikatny i puszysty. Całość zamknięta
w chrupiącym wafelku oblanym czekoladą.

Pralina charakteryzuje się unikalnym
połączeniem dwóch tekstur aksamitnego
kremu i kremowego puszystego musu.

MOŻLIWE WARIANTY:
• nadzienie z dwoma rodzajami kremu
czekoladowego
• możliwość dekoracji pralin innym rodzajem
czekolady lub za pomocą posypki
• dodatkowo możliwość zwiększenia
intensywności smaku poprzez unikalne
rozwiązanie technologiczne zapewniające
aromatyzację wafelka

www.melavi.pl

Oferta: praliny

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
RÓŻNYCH WARIANTÓW OPAKOWAŃ:
• możliwość pakowania pojedynczych pralin,
a następnie pakowania w torebki zachęca
do dzielenia się z bliskimi i czyni produkt
idealnym na spotkania

POJEDYNCZO (FLOWPAK)

• elegancki kartonik może być doskonałą
propozycją niezobowiązującego prezentu
na specjalne okazje

TOREBKA

• indywidualny sposób pakowania jest zgodny
z obecnymi trendami rynkowymi: zapewnia
przyjemność jedzenia, a jednocześnie pomaga
w kontroli spożywanych kalorii

TRÓJPAK

W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ
BATONIKI I WAFELKI:

KARTONIK
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