
Discover just how fresh 
chocolate can taste.

“FrischSchoggi” – the original fresh chocolate from 
Switzerland.

Experience the unique blend of high-quality ingredients, carefully prepared  
by hand, and Läderach chocolate. Select your favourites from our assortment and 
enjoy your individual piece of fresh chocolate as soon as possible.

Assorted “FrischSchoggi”.

See the art of Swiss chocolate-making perfected!

Producing “Frisch Schoggi”, pralines and truffles is true craftsmanship – we invite 
you to discover, experience and enjoy these creations at our Choco Ateliers in 
Bilten, Zurich, Vevey and Hamburg. Here, exquisite chocolate specialities are lov-
ingly prepared by hand in front of your eyes by our confectioners from the finest 
and freshest ingredients.

A selection of our most popular “Frisch-
Schoggi” varieties. Perfect as a gift or simply 
if you want to treat yourself.

This wide selection of “FrischS-
choggi” is sure to delight any 
chocolate lover.

– (FrischSchoggi) 

جّرب المزيج الفريد بين المكّونات ذات الجودة العالية والُمعّدة يدويًا بعناية، وشوكوالتة الديراخ 
(Läderach). قم باختيار أنواعك المفّضلة من تشكيلتنا واستمتع في أقرب وقٍت ممكن 

بقطعتك الخاصة من الشوكوالتة الطازجة.

إنتاج شوكوالتة فريش شوكليت (FrischSchoggi) وحلويات البرالين وتروفل هو بالفعل 
مهارٌة يدوية - لذلك، ندعوك لتكتشف وتجّرب وتستمتع بهذه ا¦بداعات في مصانع الشوكوالتة 

التابعة لنا في بيلتن وزيورخ وفيفي وهامبورغ، فهنالك يتّم تحضير أنواع شوكوالتة رائعة يدويًا 
بموّدة أمام أنظاركم على يد صانعي الحلوى الخاّصين بنا، وذلك باستخدام أجود المكونات 

الطازجة.

تشكيلة منتقاة من أنواع فريش شوكليت 
(FrischSchoggi) ا¹كثر شعبيًة. مثاليٌة كهدية أو إذا 

كنت ترغب ببساطة في إسعاد نفسك.

من المؤّكد أن هذه التشكيلة 
الكبيرة من فريش شوكليت   

(FrischSchoggi) سُترضي أّي عاشٍق 
للشوكوالتة.
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Smooth, creamy Swiss milk
chocolate

Whole dried cranberries in Swiss 
milk chocolate

Lots of colourful chocolate drops in  
Swiss milk chocolate

Mild honey and almond nougat in 
Swiss milk and dark chocolate

Smooth, creamy Swiss white chocolate Crushed raspberries and fruity  
blackberry pieces in Swiss white  

chocolate

Whole pistachios, caramelised almonds 
and candied orange pieces in Swiss 

white chocolate

Fudge caramel pieces in Swiss milk 
chocolate

Generous quantities of roasted almond 
flakes in Swiss milk chocolate

Crispy-light corn flakes in Swiss milk 
chocolate

Fruity blackberry pieces in Swiss 
dark chocolate

“FrischSchoggi” mountain panorama

The finest Grand Cru chocolate made 
from cocoa beans from the Cabruca 

Cooperative in Brazil

Large roasted, caramelised Piedmont 
hazelnuts in Swiss dark chocolate

Delicious orange pieces and almond 
flakes in Swiss dark chocolateWhole roasted, caramelised Californian  

almonds in Swiss dark chocolate
Caramelised Piedmont hazelnuts, Rocher 
almonds and roasted pistachios in Swiss 

milk and dark chocolate

Crunchy layer of almond Florentine 
atop Swiss dark chocolate

Crunchy layer of almond Florentine 
atop Swiss milk chocolate

Large roasted, caramelised Piedmont
hazelnuts in Swiss milk chocolate

Whole roasted, caramelised Californian 
almonds in Swiss milk chocolate

Glacier
Raspberry-Blackberry

Mixed Fruit

Fudge Caramel
Rocher Corn Flakes

Classic Confetti Honey

Blackberry
Orange-Almond

Grand Cru Brazil 70 %

Hazelnut
Almond

Florentine
Nut Trio

Florentine
Hazelnut

Almond
Cranberry

شوكوالتة الحليب السويسرية الغنية 
بالكريمة والناعمة

توت بّري كامل مجفف في شوكوالتة 
الحليب السويسرية

الكثير من حبات الشوكوالتة الملّونة في 
شوكوالتة الحليب السويسرية

العسل الخفيف ونوغة اللوز في شوكوالتة 
الحليب والشوكوالتة السويسرية الداكنة

 شوكوالتة سويسرية بيضاء غنية بالكريمة 
وناعمة

 توت الُعليق المهروس وقطع فاكهة 
العنب البّري في الشوكوالتة السويسرية 

البيضاء

حبات فستق كاملة ولوز مغطاة بالكراميل 
وقطع برتقال ُمعّسلة في الشوكوالتة 

السويسرية البيضاء 

قطع كراميل فودج في شوكوالتة الحليب 
السويسرية

كميات وافرة من رقائق اللوز المحّمصة في 
شوكوالتة الحليب السويسرية

رقائق الذرة المقرمشة الخفيفة في 
شوكوالتة الحليب السويسرية

قطع فاكهة العنب البّري في الشوكوالتة 
السويسرية الداكنة

(FrischSchoggi)

أفخر أنواع شوكوالتة جراند كرو المصنوعة من 
 Cabruca Cooperative حبوب الكاكاو من

البرازيلية

حبات بندق كبيرة من بيدمونت محّمصة 
ومغّطاة بالكراميل في الشوكوالتة السويسرية 

الداكنة 

 قطع البرتقال الشهية ورقائق اللوز في 
الشوكوالتة السويسرية الداكنة

حبات لوز كاملة من كاليفورنيا محّمصة 
ومغّطاة بالكراميل في الشوكوالتة السويسرية 

الداكنة

حبات بندق من بيدمونت مغّطاة بالكراميل ولوز 
روشيه وفستق محّمص في شوكوالتة الحليب 

والشوكوالتة السويسرية الداكنة

طبقة مقرمشة من فلورينتين اللوز فوق 
الشوكوالتة السويسرية الداكنة

طبقة مقرمشة من فلورينتين اللوز فوق 
شوكوالتة الحليب السويسرية

حبات بندق كبيرة من بيدمونت محّمصة ومغّطاة 
بالكراميل في شوكوالتة الحليب السويسرية

حبات لوز كاملة من كاليفورنيا محّمصة ومغّطاة 
بالكراميل في شوكوالتة الحليب السويسرية


