Cмачне відкриття

Шоколадний кукіс

Кукіс з арахісом

Американське
печиво круглої
пласкої форми
з характерними
тріщинками,
з насиченим смаком
шоколаду.

0,4 кг

Хрустке
американське
печиво, яке вже
стало класикою
по всьому світу,
круглої пласкої
форми з арахісом.

1 місяць

0,4 кг

Флорента

День і ніч

Бісквітне печиво
з повітряною
структурою, яке
складається
з двох половинок,
перешароване
начинкою
з згущеного
молока. Декороване
шоколадною
глазур’ю
та кокосом.
0,7 кг
1,8 кг

Печиво-сендвіч,
із ванільного
та шоколадного
пісочного печива,
перешароване
карамельною
начинкою.
Декороване
шоколадною
глазур’ю або
цукровою пудрою.
0,9 кг
2,2 кг

1 місяць

Флорида

1 місяць

Пісочне

Мікс
бісквітного печива,
з повітряною
структурою,
з двома різними
смаками. Одне,
біле, з ванільним,
інше, коричневе,
з шоколадним
смаком.
0,9 кг
2,0 кг

1 місяць

Класичне пісочне
печиво у формі
квітки. Може
бути декороване
шоколадною
глазур’ю,
повітряним рисом,
арахісом, кокосом
або цукровою
пудрою.
0,9 кг
2,2 кг

1 місяць

Горішок
зі згущеним молоком

Печиво, знайоме
всім з дитинства.
Дві частинки
пісочного печива у
формі волоського
горіха, наповнених
згущеним молоком.

1 кг
2,5 кг
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1 місяць

1 місяць

Шоколадне пісочне

Домашнє

Пісочне печиво
з какао у формі
квітки. Може
бути декороване
шоколадною
глазур’ю,
повітряним рисом
або цукровою
пудрою.

0,9 кг
2,2 кг

Хрустке ванільне
пісочне печиво,
яке нагадує смак
випічки бабусі.
Може бути
декороване цукром
або присипане
цукровою пудрою.

0,9 кг
2,2 кг

1 місяць

Американер з кунжутом

Американер з арахісом

Ароматне пісочне
печиво круглої
форми. Рифлена
поверхня печива
щедро усипана
кунжутом, який
додає смаку
пікантну нотку.

0,4 кг
0,6 кг
1,5 кг

Популярний смак
ароматне пісочного
печива з насиченим
смаком. Поверхня
печива щедро
вкрита добірним
обсмаженим
арахісом.
0,4 кг
0,6 кг
1,5 кг

2 місяці

Американер з какао

2 місяці

Фрутта з джемом

Ароматне пісочне
печиво круглої
форми з насиченим
шоколадним
смаком. Найкраще
смакує до кави.

0,4 кг
0,6 кг
1,5 кг

1 місяць

Пісочне печиво
продовгуватої
форми з фруктовою
начинкою. Може
бути декороване
цукровою пудрою
або шоколадною
глазур’ю.

0,9 кг
2,2 кг

2 місяці

Трубочка
зі згущеним молоком

Улюблений десерт
наших батьків.
Хрустка трубочка
з листкового
тіста, наповнена
згущеним молоком
та декорована
цукровою пудрою.

0,75 кг
2,2 кг

bukoni.com

1 місяць

1 місяць

Види упакування
Коробка

Планшет

Коробка може
використовуватись
для пакування
будь-якого печива
з асортименту, вага
залежить від виду
печива всередині
(маленька коробка —
0,7-1,0 кг, велика
коробка — 1,5–2,2 кг.

Планшет може
використовуватись
для пакування
асорті печива
з асортименту,
вага залежить
від виду печива
всередині
(0,7–0,9 кг).

Пакет фасувальний універсальний

Тубус

Пакет може
використовуватись
для пакування
будь-якого печива
з асортименту, вага
залежить від виду
печива всередині
(0,25 – 0,4 кг).

Тубус може
використовуватись
для пакування
печива «Кукіс»
та «Американер»,
вага залежить
від виду печива
всередині
(0,3–0,4 кг).

Про компанію “Bukoni”
Компанія «Bukoni» — це підприємство,
яке активно і динамічно розвивається.
Нашою спеціалізацією є високотехнологічне
виробництво різних видів печива,
з оригінальною технологією для всіх видів
печива. Наша головна мета — випускати
першокласне і смачне печиво, щоб дарувати
радість та задоволення кожній людині.

Ми хочемо довести, що наш продукт —
це не просто печиво, зроблене конвеєром
на фабриці, а частка нашого серця, нашої душі
і всіх емоційних затрат, що ми направляємо
в наше виробництво.
Асортимент нашої продукції регулярно
поповнюється новинками, і ми з упевненістю
можемо сказати, що серед продукції
ТМ «Bukoni» кожен покупець знайде
своє «Смачне відкриття».

м. Чернівці, вул. Хотинська 4, 58007
+38 (097) 985 65 05
Пишіть нам: bukoniofficial@gmail.com
Сайт: bukoni.com

