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Lezzet ve sağlık kaynağı
yen� nes�l ç�kolata;

Papaver Ç�kolatası



PAPAVER ÇİKOLATASI
%47 haşhaş içerikli yeni nesil çikolata. Glikoz şurubu, trans yağ,
palm yağı içermez. Omega-3, Demir, Bakır, Çinko, Kalsiyum,
Potasyum, Magnezyum ve Manganez deposudur. Kakao ve
fındık içermez.
Ambalaj: 5-10-20 kg kova & 320 gr cam kavanoz

ŞOKOLAT
%12 fındık içeren kakaolu fındık kreması. %14 fındık içeren daha
akışkan çeşidi ve %4 fındık içeren ekonomik çeşidi de mevcuttur.
Glikoz şurubu, trans yağ, palm yağı içermez.

Ambalaj: 5-10-20 kg kova & 320 gr cam kavanoz

SÜTLÜ FINDIK KREMASI
En az %13 fındık içerir. Parçacıklı ve krem olmak üzere iki
çeşittir. Glikoz şurubu, trans yağ, palm yağı içermez. İsteğe göre
fındık oranı yükseltilip azaltılabilir.

Ambalaj: 5-10-20 kg kova & 320 gr cam kavanoz

FISTIK EZMESİ (PARÇACIKLI)
İçinde iri kıyım fıstık taneleri bulunur. Glikoz şurubu, trans yağ,
palm yağı içermez. Fıstık oranı %70'dir. Sodyum, Potasyum ve
Protein deposudur.
%88 ve %95 fıstık içerikli şekersiz versiyonları da mevcuttur..
Ambalaj: 5-10-20 kg kova & 320 gr cam kavanoz

FISTIK EZMESİ (VEGAN)
%100 saf fıstık ezmesi, vegan ve glutensizdir.

Ambalaj: 5-10-20 kg kova & 320 gr cam kavanoz

SÜRÜLEBİLİR EZME & ÇİKOLATA GRUBU



L�vV�a Fıstık Ezmeler�
ezber bozar.

Gurmeler�n terc�h�...



HAŞHAŞ EZMESİ
Sarı, siyah, çifte kavrulmuş, dövme çeşitleri mevcuttur. 3 farklı
kalitede ürün bulunur.

Ambalaj: 5-10-20 kg kova & 450 gr kase

HAŞHAŞ TOHUMU
Mavi, beyaz, sarı, kavrulmuş sarı, çifte kavrulmuş sarı çeşitleri
mevcuttur.

Ambalaj: 1-5-25 kg PP Çuval

SÜRÜLEBİLİR EZME & ÇİKOLATA GRUBU



Süt �le fındığın aşkı...



LEBLEBİ KURABİYESİ 100 GR
Tamamen leblebi unundan üretilir. Glutensiz ve çok lezzetlidir.
Glikoz şurubu ve koruyucu içermez.

Ambalaj: 200 gr paket

Ambalaj: 100 gr paket

SPESİYAL GLUTENSİZ LEBLEBİ KURABİYESİ

LEBLEBİ KURABİYESİ 200 GR
Tamamen leblebi unundan üretilir. Glutensiz ve çok lezzetlidir.
Glikoz şurubu ve koruyucu içermez.

SİPARİŞE ÖZEL GLUTENSİZ LEZZETLER
          Glutensiz üretim tesisimizde müşterilerimizin siparişlerine özel glutensiz ekmek,
kurabiye, cips vb. gibi çeşitli ürünleri üretebilmekteyiz.
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HAKKIMIZDA
      Dünya Grup olarak sofralarınıza en
lezzetli ve sağlıklı yiyecekleri ulaştırmak
için gayret gösteriyoruz. 
       Ürün/hammadde seçiminde "kalite"
kriterini ilk sıraya koyuyoruz. 
       Kendi üretimimiz olan LivVia markalı
lezzetler ile sürekli olarak pazar payımızı
arttırıyoruz.
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