
Pralines  
and  

truffles



Freshness and 
craftsmanship
Läderach creations offer you a unique, 
noticeably fresh taste experience. We 
guarantee this by lovingly handcrafting 
our pralines and truffles for you 
according to the highest standards of 
confec tionery-making. Freshness 
counts!

تمنحك الديراخ تجربة تذوق فريدة من نوعها. 
فنحن نضمن لك أن حلوى البراالين والترافيل 
التي ننتجها مصنعة وفق أعلى معايير صناعة 

الحلويات.

حشوة ترافيل الحليب اللذيذة 
المغطاة بأفخر أنواع شوكوال 

الحليب.

Milk Chocolate  
Truffles

Smooth melting milk truffle 
filling covered in the finest 

milk chocolate.

حشــوة ترافيل الداكنة اللذيذة 
المغطاة بأفخر أنواع الشــوكوال 

الداكنة.

Dark Chocolate  
Truffles

Smooth melting dark truffle 
filling covered in the finest 

dark chocolate.

حشــوة الترافيل البيضاء اللذيذة 
المغطاة بأفخر أنواع الشــوكوال 

البيضاء.

White Chocolate  
Truffles

Smooth melting white truffle 
filling covered in the finest 

white chocolate.

حشــوات ترافيل الفاتحة والداكنة 
اللذيــذة مع أفخر نكهات القهوة 

المغطاة بالشوكوال البيضاء.

Cappuccino Truffles
Smooth melting light and 
dark truffle fillings with 

the finest coffee flavour, 
encased in white chocolate.



Läderach Carré
Filled with dark and milk truffle, combined 
with a nougat carré, wrapped in the finest 
milk chocolate and decorated with a 
Läderach relief.

غنية بالترافيل الداكنة والحليب و حْلوى نوغة 
كاريه، مغطاة بأجود أنواع شوكوال الحليب 

ومزينة باسم الديراخ.

حشوة الكراميل الكالسيكية، 
مغلفة بأجود أنواع شوكوال 
الحليب، ومزينة بقطع اللوز.

Caramel Truffles
Classic caramel truffle filling, 

wrapped in the finest milk 
chocolate, and decorated 

with almond pieces.

غنية بالترافيل الداكنة والحليب 
و حْلوى نوغة كاريه، مغطاة بأجود 

أنواع شوكوال الحليب ومزينة 
باسم الديراخ.

Läderach Carré
Filled with dark and milk 
truffle, combined with a 

nougat carré, wrapped in the 
finest milk chocolate and 

decorated with a Läderach 
relief.

ثالثة أقراص من النوغة 
المقرمشة المحشوة بالترافيل، 

مغلفة بشوكوال الحليب.

Nougat Truffles
Three crispy nougat discs 

with a delicate filling of 
truffle, wrapped in milk 

chocolate.

حلــوى نوغه لذيذة ومغرية ذات 
شــكل نصف كروي مغطسة 
بحليب الشوكوال ومحشوة 

بأفخر أنواع شــوكوال اللوز 
جياندوجا.

Nougatine
Enticingly delicious nougat 
semi sphere dipped in milk 
chocolate, filled with the 
finest almond gianduja.



رغــوة الزبدة الخفيفة والرقيقة مع 
كراميل العســل، المغطاة بأفخر 

أنواع شوكوال الحليب.

Honey Triangle
Light and airy butter foam 

with honey caramel, encased 
in the finest milk chocolate.

أفخــر أنواع خالصة الجوز مع 
شــوكوال البندق جياندوجا في 
الوسط المغطاة بشوكوال 

الحليب واللوز المكسر.

Walnut Branchli
The finest walnut marzipan 

with a hazelnut gianduja 
centre, encased in milk 
chocolate with chopped 

almonds.

أفخــر أنواع خالصة الجوز مع 
طبقتين من الشــوكوال البيضاء 

والداكنــة التي تعلوها نصف 
قطعة جوز.

Walnut Marzipan
The finest walnut marzipan 

with a white and dark 
chocolate coating, topped 

with half a walnut.

مزيج من الفستق المرزباني 
والفستق الحلبي المغطى بأجود 

أنواع الشوكوال الداكنة المزين 
بحبات الفستق.

Pistachio
A combination of pistachio 

marzipan and pistachio 
gianduja, covered in the 

finest dark chocolate and 
decorated with a pistachio 

nut. 



ثالثة حبات من البندق المغطس 
بالكراميل والمغطاة بأفخر 

أنواع شــوكوال البندق جياندوجا 
وشوكوال الحليب.

Trois Frères
Three caramelised hazelnuts 

encased in the finest 
hazelnut gianduja, coated in 

milk chocolate.

حشــوة الكراميل السائلة، مغطاة 
بجراند كرو شــوكوال ورّشة من 

فلور دي ســيل، مغلفة بشوكوال 
جرانــد كرو الداكنة المكونة من 

64% شوكوال.

Caramel Triangle
Liquid caramel filling, 

refined with a grand cru 
chocolate and a pinch of 
fleur de sel, covered with 

dark Grand Cru Madagascar 
64% chocolate.

بندق بيدمونت المحمص مغطى 
بكريمة البندق ومغلف بشوكوال 

الحليب.

Piemonteser
Roasted Piedmont hazelnut 
covered in delicate hazelnut 
gianduja and the finest milk 

chocolate.

إنهــا حلم الذواقين: كريب 
الفويتين المقرمش الممزوج 
مع شــوكوال البندق جياندوجا 
المغطاة بشوكوال الحليب 

اللذيذة.

Feuilletine
A gourmet’s dream: crunchy 

feuilletine in hazelnut 
gianduja, encased in smooth 

melting milk chocolate.



مزيج من عجينة اللوز الداكنة 
والفاتحة، مغطى بشوكوال 

الحليب ومزين بطبقات من 
الكاكاو الرائع.

أجود أنواع جوز الهند، المغطاة 
بالشوكوال السوداء الداكنة 

والمزينة بجوز الهند.

Checkerboard
A playful combination of light 

and dark almond gianduja, 
swathed in milk chocolate 

and decorated with a striking 
cocoa print.

Cocobello
The finest coconut gianduja, 
coated in dark couverture 

and sprinkled with coconut 
shavings. 

ثالثة حبات من اللوز بالكراميل 
المحمصة والمقرمشة ملفوفة 
بأرقى أنواع عجينة اللوز ومغلفة 

بشوكوال الحليب، على قاعدة 
مغمسة بالشوكوال الداكنة.

موس شــوكوال الحليب على 
قاعدة جابونيس، مغطاة 

بشــوكوال الحليب ومزينة برّشة 
من بودرة الذهب.

Trois Sœurs
Three caramelised almonds, 
roasted to a crunch, swathed 

in the finest almond 
gianduja. Coated in milk 

chocolate, on a base dipped 
in dark chocolate.

Milk Mousse
Milk chocolate mousse on a 
japonais base, covered with 

milk chocolate and 
decorated with gold dust.

شــوكوال اللوز اللذيذة والمغرية 
مــع قطع من اللوز المقّطع على 

نحو رقيق مغطاة بالشــوكوال 
الداكنــة وتعلوها حبة لوز.

حشوة غنية بترافيل القهوة 
الداكنة، مغلفة بأجود أنواع 

شوكوال الحليب، ومزينة بحبات 
القهوة من الشوكوال.

Amande
Enticingly delicious almond 

gianduja with finely chopped 
almonds, coated in dark 

 chocolate and topped with 
an almond.

Moccatine
Rich, dark coffee truffle 

filling wrapped in the finest 
milk chocolate, decorated 

with a chocolate coffee 
bean.

حشــوة الترافيل الخفيفة مع 
الكراميل الدســم المغطى بأفخر 

أنواع الشوكوال البيضاء.

حشــوة ترافيل داكنة مع قدر كبير 
من الكاكاو المغطاة بشــوكوال 
إكــوادور الداكنة العالية الجودة 

المكونة من الشــوكوال بنسبة  
.70%

Dulce De Leche
A light truffle filling with 

creamy caramel encased in 
the finest white chocolate.

Le Noir
A dark truffle filling with a 

high cocoa content, covered 
in dark Grand Cru Ecuador 

70 % chocolate.



متقنة، مربعات من بودرة الترافيل 
والشوكوال مع حشوة من 
شوكوال جراند كرو البرازيل.

Truffes  
Grand Cru Brasil

Artisanal, square powdered 
truffles with a strong choco-
late truffle filling from Grand 

Cru Brazil chocolate.

النكهات المتنوعة من شوكوال 
جراند كرو االكوادور مع حشوة 
الترافيل ولمسة من باشيون 

فروت.

Pralinés  
Grand Cru Ecuador
The variegated flavours of 

Grand Cru Ecuador 
chocolate are wonderfully 
accentuated by the truffle 

filling with a hint of passion 
fruit. 

تعتبر حشوة الترافيل الذائبة 
مثالية داخل القشرة الفريدة 

والمحمصة من الفواكه 
وشوكوال جراند كرو ترينيداد.

Truffles 
Grand Cru Trinidad
The smooth melting truffle 

filling is the ideal centre 
within the shell of uniquely 
fruity and intensely roasted 

Grand Cru Trinidad 
chocolate.
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“Family Life”
In Ghana, Läderach is supporting the 
“Family Life” project, which helps cocoa 
farmers to help themselves. In workshops, 
they learn how to protect the environment 
effectively and sustainably increase their 
earnings. We also support the farmers with 
a sustainability premium, which their 
families can use for their chosen projects in 
the community.

Origin and 
Sustainability
We have the greatest respect for 
the culture of every region from which 
we source our high-quality cocoa beans. 
We face all challenges and overcome 
them together with our partners. 
Läderach supports the cocoa farmers 
and their families in collaboration with 
various organi sations on the ground.

نكن الكثير من االحترام لثقافة كل منطقة 
من المناطق التي تمدنا بحبوب الكاكاو عالية 

الجودة. ونعمل بجد للتغلب على جميع 
التحديات التي تواجهنا بالتعاون مع شركائنا. 

لذلك تدعم الديراخ جميع مزارعي الكاكاو 
وعائالتهم من أجل التعاون مع المنظمات 

على اÄرض.

“ ”
تدعم الديراخ مشروع ”الحياة اÄسرية“ في غانا، والذي 

يهدف إلى تقديم العون لمزراعي الكاكاو من أجل 
التطوير، عن طريق ورش عمل يتعلمون خاللها 

كيفية الحفاظ على البيئة وزيادة أرباحهم بشكل 
مستدام. ويهدف البرنامج إلى دعم المزارعين 
بأفضل طرق االستدامة، والتي ستسمح لهم 

ولعائالتهم بتنفيذها في مشاريع من اختيارهم.



Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971-2-6222200

Email: info@Läderach.ae
Web: www.Läderach.ae
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