


საცხობი ინგრედიენტები

საკონდიტრო კრემები

ტოპინგები

დესერტები 

კექსები

შოკოლადის სასმელები  



საცხობი ინგრედიენტები



გამაფხვიერებელი

გამაფხვიერებლი

გამაფხვიერებელი საკონდიტრო ნაწარმის შეუცვლელი ინგრედიენტია. 

მისი გამოყენებით, ცომი მეტად ფხვიერი და ჰაეროვანია. 

როგორც წესი სამი ინგრედიენტისგან შედგება და  წარმოადგენს სოდის, 

სახამებლისა და ლიმონმჟავას ნაზავს. 

ცომში დამატებისას არ საჭიროებს ძმრით გაზავებას. 

200g

5201002000424

12ც ყუთში

გამაფხვიერებელი

თუნუქის ქილა

10g

5201002066123

50ც ყუთში

გამაფხვიერებელი

ქაღალდის შეფუთვა

5201002000417

24ც ყუთში

გამაფხვიერებელი 

ქაღალდის შეფუთვა

60g

საცხობი ინგრედიენტები

(20g X 3ც)



მშრალი საფუარი

მშრალი საფუარი 

JOTIS -  ის სწრაფმოქმედი  მშრალი საფუარის გამოყენებით  წარმატებით 

მოამზადებთ ცომეულს და მიანიჭებთ  განუმეორებელ იერს.

არ საჭიროებს წყალში გახსნას და გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის ცომის 

მოსამზადებლად. 

7g

5201002066116

50ც ყუთში

მშრალი საფუარი

ქაღალდის შეფუთვა

5201002001094

20ც ყუთში

მშრალი საფუარი

ქაღალდის შეფუთვა

24g

საცხობი ინგრედიენტები

(8g X 3ც)



საკონდიტრო კრემები



საკონდიტრო კრემი
ვანილისა და შოკოლადის

საკონდიტრო კრემი 

JOTIS - ის საკონდიტრო, იგივე მოხარშული კრემი დამზადებულია 100% - ით 

ნატურალური, მაღალი ხარისხის ინგრედიენტებისაგან. 

კრემის მომზადება შესაძლებელია ძალიან მარტივად და სწრაფად დუღილის გარეშე. 

ამისათვის საჭიროა 5 წუთით ათქვიფოთ შიგთავსი ცივ რძეში და მიიღებთ უგემრიელეს 

მოხარშულ კრემს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ სურვილისამებრ, ტორტების, 

ტარტალეტკების, ეკლერებისა და შუებისათვის. 

ხელმისაწვდომია ვანილისა და შოკოლადის არომატით.

55g

5201002066291

20ც ყუთში

საკონდიტრო კრემი შოკოლადის არომატით

ცელოფნის შეფუთვა

5201002066284

20ც ყუთში

საკონდიტრო კრემი შოკოლადის არომატით

ცელოფნის შეფუთვა

50g

საკონდიტრო კრემები



საკონდიტრო კრემი
პრალინისა და ჩიზქეიქის

საკონდიტრო კრემი პრალინის არომატით

JOTIS - ის საკონდიტრო, იგივე მოხარშული კრემი პრალინის არომატით დამზადებულია 100% - ით 

ნატურალური, მაღალი ხარისხის ინგრედიენტებისაგან ისევე, როგორც JOTIS - ის ყველა პროდუქტი. 

კრემის მომზადება შესაძლებელია ძალიან მარტივად და სწრაფად დუღილის გარეშე.

ამისათვის საჭიროა 5 წუთით ათქვიფოთ შიგთავსი ცივ რძეში და მიიღებთ უგემრიელეს კრემს პრალინის 

არომატით, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ სურვილისამებრ, ტორტების, ტარტალეტკებისა და 

სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმისათვის. 

საკონდიტრო კრემი ჩიზქეიქი

J OTIS - ის საკონდიტრო კრემი ჩიზქეიქისათვის არაჩვეულებრივი შეთავაზებაა ტკბილეულის 

მოყვარულთათვის. კრემის მომზადება შესაძლებელია დუღილის გარეშე, ძალიან მარტივად და სწრაფად. 

ამისათვის საჭიროა 5 წუთით ათქვიფოთ შიგთავსი ცივ რძეში და მიიღებთ უგემრიელეს კრემს 

ჩიზქეიქისათვის. 

მიღებული კრემი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე სურვილისამებრ, ტორტების, ტარტალეტკებისა და 

სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმისათვის.

130g

5201002008918

12ც ყუთში

საკონდიტრო კრემი პრალინის 

ცელოფნის შეფუთვა

5201002001254

12ც ყუთში

საკონდიტრო კრემი ჩიზქეიქის 

ცელოფნის შეფუთვა

200g

საკონდიტრო კრემები



საკონდიტრო კრემი 
მილფეისა და ბავარუაზის

საკონდიტრო კრემი მილფეი

მ ილფეი ფრნგული დესერტია და სიტყვა - სიტყვით ათას ფენას ნიშნავს. საქართველოში კი მისი ანალოგი 
ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი ნაპოლეონია. 

JOTIS - ის საკონდიტრო კრემი მილფეისათვის არაჩვეულებრივი შეთავაზებაა ტკბილეულის 

მოყვარულთათვის. კრემის მომზადება შესაძლებელია დუღილის გარეშე, ძალიან მარტივად და სწრაფად. 

ამისათვის საჭიროა 5 წუთით ათქვიფოთ შიგთავსი ცივ რძეში და მიიღებთ ფაფუკი ტექსტურის, 

უგემრიელეს კრემს მილფეისათვის. 

მიღებული კრემი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე სურვილისამებრ, ტორტების, ტარტალეტკებისა და 

სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმისათვის.

საკონდიტრო კრემი ბავარუაზი

JOTIS - ის საკონდიტრო კრემი ბავარუაზი არაჩვეულებრივი შეთავაზებაა ტკბილეულის მოყვარულთათვის. 

კრემის მომზადება შესაძლებელია დუღილის გარეშე, ძალიან მარტივად და სწრაფად. 

ამისათვის საჭიროა 5 წუთით ათქვიფოთ შიგთავსი ცივ რძეში და მიიღებთ მყარი ტექსტურის, უგემრიელეს 

კრემ ბავარუაზს. სურვილისამებრ შეგიძლიათ დაუმატოთ ცოცხალი ხილი და გამოიყენოთ სხვადასხვა 

საკონდიტრო ნაწარმისათვის. 

170g

5201002001230

12ც ყუთში

საკონდიტრო კრემი მილფეისათვის

ცელოფნის შეფუთვა

5201002008949

12ც ყუთში

საკონდიტრო კრემი ბავარუაზი

ცელოფნის შეფუთვა

145g

საკონდიტრო კრემები

Administrator
Highlight



ტოპინგები



სიროფები

სიროფები

JOTIS - ის სიროფები გამოიყენება სხვადასხვა  საკონდიტრო ნაწარმის, ნაყინებისა 

და დესერტების მოსართავად. 

ხელმისაწდომია შოკოლადის, კარამელის, მარწყვისა და ალუბლის  არომატით. 

350g

5201002002138

12ც ყუთში

სიროფი შოკოლადის არომატით 350g

5201002002114

12ც ყუთში

სიროფი კარამელის არომატით

350g

5201002002107

12ც ყუთში

სიროფი მარწყვის არომატით 350g

5201002002121

12ც ყუთში

სიროფი ალუბლის არომატით

ტოპინგები



80g

5201002066505

24ც ყუთში

გარნი ვანილის არომატით

ქაღალდის შეფუთვა

გარნი ნაღების 
კრემი

გარნი 
ნაღების კრემი

გარნი - არის პროდუქტი, რომლითაც მარტივად და სწრაფად მოამზადებთ ჰაეროვან, უგემრიელეს 
ნაღების  კრემს. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ, ათქვიფოთ შიგთავსი ცივ რძეში. 

დამზადებულია 100% - ით ნატურალური, უმაღლესი ხარისხის ინგრედიენტებისაგან და შეიცავს 
მხოლოდ მცენარეულ ცხიმებს. 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტორტების, ტარტების, ხილის, ყავისა და ნებისმიერი დესერტის 
მოსართავად. 

200g

5201002005757

12ც ყუთში

გარნი ვანილის არომატით

ქაღალდის შეფუთვა

200g

5201002005740

12ც ყუთში

გარნი კაკაოს არომატით

ქაღალდის შეფუთვა

ტოპინგები



საკონდიტრო დეკორი 
ფერადი & შოკოლადის

საკონდიტრო დეკორი

საკონდიტრო დეკორი  გამოიყენება ტორტების, ნაყინებისა და 
სხვადასხვა დესერტების მოსართავად და გასაფორმებლად. 

100g

5201002003265

12ც ყუთში

საკონდიტრო დეკორი ფერადი

5201002002909

12ც ყუთში

საკონდიტრო დეკორი შოკოლადის 100g

ტოპინგები



მზა მმინანქარი

მზა მმინანქარი

JIOTIS - ის მზა მინანქარი შოკოლადითა და კაკაოთი, შესანიშნავი პროდუქტია 

თქვენი დესერტების გასაფორმებლად სწრაფად, თანაბრად და ლამაზად. 

5201002003258

12ც ყუთში

მზა მინანფაქრი 100g

ტოპინგები



დაფქული ორცხობილა

დაფქული ორცხობილა

გამოიყენება ტორტების, ნაყინებისა და სხვადასხვა დესერტების მოსართავად 

და გასაფორმებლად. 

მისი გამოყენება შესაძლებელია ასევე შიგთავსის სახით ან ბისკვიტის ბაზის 

მოსამზადებლად. 

5201002001247

12ც ყუთში

დაფქული ორცხობილა 190g

ტოპინგები



შოკოლადის ფილა 
კუვერტურა

შოკოლადის ფილა კუვერტურა

კუვერტურა არის უმაღლესი ხარისხის მდნარი შოკოლადი, ხავერდოვანი ტექსტურითა და 

მდიდარი არომატით. 

გამოიყენება ტორტების, ნაყინებისა და სხვადასხვა დესერტების მოსართავად და 
გასაფორმებლად.

კუვერტუების ნაირსახეობებიდან ხელმისაწვოდმია 65% კაკაო, 54% კაკაო, რძიანი და 

კლასიკუი შოკოლადის ფილები. 

5201002005948

8ც ყუთში

კუვერტურა რძიანი შოკოლადი 125g

5201002011291

8ც ყუთში

კუვერტურა თეთრი შოკოლადი 125g

5201002003043

8ც ყუთში

კუვერტურა  54% კაკაო 125g

5201002011307

8ც ყუთში

კუვერტურა  65% კაკაო 125g

ტოპინგები



დესერტები



პუდინგები

პუდინგი

ყველასათვის საყვარელი და უგემრიელესი პუდინგები მზადდება მარტივად და 
სწრაფად, მხოლოდ ცოტაოდენი რძის დამატებით. 

დამზადებულია 100% - ით ნატურალური, მაღალი ხარისხის ინგრედიენტებისაგან 
ისევე, როგორც JOTIS - ის ყველა პროდუქტი.

ხელმისაწვდომია შოკოლადის, ვანილისა და მარწყვის არომატით. 

40g

5201002062828

24ც ყუთში

პუდინგი ვაინილის არომატით

ცელოფნის შეფუთვა

50g

5201002062835

24ც ყუთში

პუდინგი შოკოლადის არომატით

ცელოფნის შეფუთვა

40g

5201002062842

24ც ყუთში

პუდინგი მარწყვის არომატით

ცელოფნის შეფუთვა

დესერტები



მუსები

მუსი

მუსი სწრაფად მოსამზადებელი, მსუბუქი და გემრიელი დესერტია. 

მოსამზადებლად საჭიროა 5 წუთით ათქვიფოთ შიგთავსი ცივ რძეში და 

მიიღებთ უგემრიელეს და ჰაეროვან მუსს. 

ხელმისაწვდომია ვანილისა და შოკოლადის არომატით. 

65g

5201002066277

20ც ყუთში

მუსი ვანილის არომატით

ცელოფნის შეფუთვა

74g

5201002066260

20ც ყუთში

მუსი შოკოლადის არომატით

ცელოფნის შეფუთვა

დესერტები



კარამელის კრემი

კარამელის კრემი

კარამელის კრემი, კლასიკურად ყველაზე მადის აღმძვრელი დესერტია 
ტკბილეულის მოყვარულთათვის.

კრემის განსაკუთრებული გემო და კარამელის სიროფი ხდის მას 
უნიკალურს.

70g

5201002066697

24ც ყუთში

კარამელის კრემი

ქაღალდის ყუთი

დესერტები



ჟელეები

75g

5201002061364

24ც ყუთში

ჟელე მარწყვის არომატით 75g

5201002061371

24ც ყუთში

ჟელე ალუბლის არომატით

დესერტები

75g

5201002061388

24ც ყუთში

ჟელე ბანანის არომატით 75g

5201002061395

24ც ყუთში

ჟელე ანანასის არომატით

ჟელე

JOTIS - ის  ხილის ჟელეები არის უგემრიელესი ცივი დესერტი, რომელიც გაგიგრილებთ 

ზაფხულის ცხელ დღეებს. 

შეგიძლიათ მიირთვათ დესერტის სახით ან გამოიყენოთ მსუბუქი, ჟელეს ტორტების 

მოსამზადებლად და გასაფორმებლად. 

ხელმისაწდომია მარწყვის, ალუბლის, ანანასის, ბანანის, ფორთოხლის, ლიმონის,

ჟოლოს და ბროწეულის არომატით.



ჟელეები

ჟელე

JOTIS - ის  ხილის ჟელეები არის უგემრიელესი ცივი დესერტი, რომელიც გაგიგრილებთ 

ზაფხულის ცხელ დღეებს. 

შეგიძლიათ მიირთვათ დესერტის სახით ან გამოიყენოთ მსუბუქი, ჟელეს ტორტების 

მოსამზადებლად და გასაფორმებლად. 

ხელმისაწდომია მარწყვის, ალუბლის, ანანასის, ბანანის, ფორთოხლის, ლიმონის,

ჟოლოს და ბროწეულის არომატით.

75g

5201002061401

24ც ყუთში

ჟელე ფორთოხლის არომატით 75g

5201002061418

24ც ყუთში

ჟელე თუთის არომატით

დესერტები

200g

5201002005320

12ც ყუთში

ჟელე ლიმონის არომატით 200g

5201002011079

12ც ყუთში

ჟელე ბროწეულის არომატით



კექსები



ბრაუნისა და სუფლეს მიქსი

ბრაუნისა და სუფლეს მიქსი

არის საოცარად მსუბუქი კექსი, რომელიც შეგიძლიათ მოამზადოთ მარტივად 
და სწრაფად. 

ამისთვის საჭიროა, დაამატოთ 3 კვერცხი და შედგად გახურებულ ღუმელში 9-11 
წუთით. 

შეგიძლიათ მიირთავათ ნაყინთთან ან მარწყვთან ერთად.

340g

5201002063368

6ც ყუთში

ბრაუნისა და სუფლეს მიქსი

კექსები

Administrator
Highlight



შოკოლადის სასმელები



კაკაოს ფხვნილი

კაკაოს ფხვნილი

JOTIS - ის უმაღლესი ხარისხის კაკაო გამოირჩევა მდიდარი გემოთი და 
შესანიშნავი არომატით.   

შეგიძლიათ მიირთვათ თხევადი სახით ან გამოიყენოთ საკონდიტრო ნაწარმში. 

50g

5201002066727

18ც ყუთში

კაკაოს ფქხვნილი

ცელოფნის შეფუთვა

200g

5201002066543

24ც ყუთში

კაკაოს ფხვნილი

ქაღალდის ყუთი

შოკოლადის სასმელები



200g

5201002067618

12ც ყუთში

კაოტონიკი

ცელოფნის შეფუთვა

შოკოლადის სასმელები

კაოტონიკი 

კაოტონიკი

კაოტონიკი საბავშვო კაკაოს ფხვნილია, რომელიც გაჯერებულია 11 
სახეობის ვიტამინითა და 3 სახეობის მინერალით, რაც აძლიერებს ბავშვის 
ორგანიზმს და ხელს უწყობს მის დინამიურ განვითარებას. 



ჩოკო ველვეტი

ჩოკო ველვეტი

JOTIS - ის ცხელი შოკოლადი გამოირჩევა განუმეორებელ გემოთი და 

შესანიშნავ არომატით.

შეგიძლიათ მიირთვათ ცივი ან ცხელი სახით.

125g

5201002067069

12ც ყუთში

ჩოკო ველვეტი

ქაღალდის შეფუთვა

შოკოლადის სასმელები
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