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Paixão italiana
em suas criações desde 1905
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A empresa mais doce,
há mais de um século.
Escolhidos pelos melhores profissionais
da Itália e do mundo, os produtos Fabbri
nasceram da genialidade e da sabedoria
do pai fundador da empresa, Gennaro
Fabbri. A “Premiata Distilleria G. Fabbri”,
fundada em 1905 na província de Ferrara,
logo se destacou no panorama italiano pela
iniciativa de seu dono e pela originalidade
de seus licores, incluindo os inesquecíveis
Primo Maggio, Amaro Carducci e Virov:
projetados e patenteados pela Fabbri e
cuidados em todos os seus detalhes, da
garrafa ao rótulo.
Mas foi em 1915 que nasceu a fruta que,
desde então, representa a assinatura
inconfundível da Casa Fabbri: a famosa
“Marena con Frutto”. Foi exatamente
naquele ano que Rachele Buriani, esposa de
Gennaro Fabbri, elaborou a receita que há
mais de um século é a base do sucesso de
Amarena, que se tornou inconfundível por
seu vaso branco e azul.
Em 1930, a partir do processamento de
frutas, nasceram os Sciroppi Fabbri
(Xaropes), que se tornaram um ponto de
referência para a preparação de bebidas e
a personalização de sorvetes, saladas de
frutas e iogurtes. Nos anos seguintes, a
linha de produtos Fabbri se expandiu para
oferecer ingredientes inovadores a serviço
das criações de bartenders do mundo inteiro,
com a garantia da qualidade de sempre.
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E a história
continua, juntos.
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“Formas atemporais,
sabor sem compromisso”
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{

10 bons motivos
para escolher Fabbri

}

Made in Italy
Ano após ano, os alimentos e bebidas de procedência italiana confirmam-se como os
melhores do mundo. Os produtos Fabbri são elaborados na Itália, na planta de Anzola
dell’Emilia (Bologna).
Os Xaropes classificados como Nº1 na Itália* *IRI Dados de Mercado, abril 2017

Qualidade desde 1905
Mais de 110 anos de experiência em selecionar e processar os melhores ingredientes, não só
com relação à Amarena e aos Xaropes, mas também para sorvetes e produtos de confeitaria.

Formulações meticulosas para um perfil organoléptico
único e distintivo
Uma equipe de P&D formada por mais de 20 expertos apaixonados visando alcançar
intensidade e persistência, cor e textura únicos: um «DNA inteiramente italiano».

Alto teor de suco e polpa de frutas
Até 100% de fruta nos purês de morango.

Com sabores naturais. Sem corantes artificiais
Uma pesquisa contínua para alcançar alta presença de ingredientes naturais em aromas e
cores, mantendo sempre altos padrões de conservação.

Sem conservantes
Sem uso de conservantes nos Xaropes e Caldas Gourmet.

Alto rendimento
Quantidade de 10% a 30% menor no uso de Xaropes, Polpas e Caldas Gourmet*.
*Comparado com os principais concorrentes

Certificações, estilos de vida,
exigências dos consumidores
Atenção constante às intolerâncias alimentares, à sensibilidade, cultura e tradições de cada
pessoa: sem lactose, sem glúten, produtos veganos, Halal Itália, Kosher (Star-K, Star-D), ISO
9001, alimentos BRC, alimentos IFS.

Sustentabilidade
Investimento constante em proteção ambiental. Graças ao uso de garrafas PET, os frascos
de Xarope são 100% recicláveis e inquebráveis. Isso resulta em uma menor utilização de
material de embalagem e na consequente redução do combustível de transporte (-30% de
CO2 em comparação com o vidro).

Inovação
Atenção e compromisso em apoiar os profissionais, oferecendo soluções de qualidade para
fabbri 1 905 professio n al
seu trabalho e ajudando-os a alcançar seus objetivos.
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Responsabilidade Certificada
A Fabbri sempre se comprometeu a respeitar as necessidades de todos os
consumidores e a certificar esse caminho de responsabilidade social.
Com 634 produtos sem glúten e mais de 400 produtos sem lactose,
respondemos às necessidades daqueles que não podem ou optaram por
não tomar certos ingredientes, sem renunciar à qualidade e ao sabor
de nossos produtos. Estamos certos de que a responsabilidade também
é medida na capacidade de unir diferentes necessidades e culturas,
como demonstrado pelos mais de 518 produtos Fabbri certificados pela
Kosher e os 300 produtos certificados pela Halal Italia.
Graças à nossa ampla gama de produtos certificados Vegan OK
conseguimos responder à crescente sensibilidade também nas questões
de consumo consciente.
Selecionamos cuidadosamente matérias-primas e fornecedores para
garantir a segurança da cadeia de produção, que atende aos padrões
internacionais UNI EN ISO 9001:2008, IFS (International Food
Standard) e BRC (British Retail Consortium).
A qualidade e a responsabilidade são os dois ingredientes fundamentais
dos produtos Fabbri.

ROGRAM
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P

M

VERDE

Goccia Verde (“Gota Verde”)

A GOCC

A Fabbri acredita e investe no respeito e na proteção dos recursos
ambientais. A prevenção e proteção da natureza são os princípios
fundamentais do nosso Código de Ética e os fundamentos do Programa
Ambiental Gota Verde, em prol do respeito pelos recursos hídricos e
redução do consumo de água e energia. Estamos convencidos de que a
qualidade dos produtos está intimamente ligada ao meio ambiente.
www.fabbriperlambiente.com

Pet: uma escolha consciente
Inovação significa mudar para melhor, mesmo à custa de algum pequeno
sacrifício. Foi o que aconteceu quando escolhemos mudar nossas garrafas
de vidro por recipientes PET.
A garrafa PET pesa muito menos. Isso significa uma redução nas
emissões de CO2 de cerca de 3 vezes.
A embalagem é completamente recuperável e descartável como
“plástico” junto com a tampa.
A garrafa PET é inquebrável e permite reduzir o tamanho da
embalagem, com consequente economia no descarte.
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Desde sempre,
os melhores
ingredientes
para bebidas
misturadas
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Verdadeiro ícone
de estilo
Nascida da seleção cuidadosa das melhores frutas
preparadas de acordo com a receita original, Amarena
Fabbri sempre foi a assinatura inconfundível da
doçura e qualidade italianas. Suas notas vermelhas
vibrantes adicionam um toque de elegância extra
a coquetéis, long drinks e aperitivos, como o já
clássico Amore Mio sparkling.

AMARENA
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AMARENA AMORE MIO

Única e
inimitável
Muito gostosa, mesmo sozinha, Amarena
Fabbri é um verdadeiro concentrado de
sabor no universo das bebidas misturadas.
Irresistível nas variantes “cherry” de Martini e
Cosmopolitan, com sua famosa jarra Opaline
é uma testemunha atemporal dentro de um
conjunto verdadeiramente chique!
Com Amarena Fabbri, deixe suas granitas
únicas e torne todas suas bebidas frescas
inesquecíveis. GLUTEN FREE.

GRANITA

AMARENATINI

AMARENITO
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Night Time
(Para a noite)
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C O QU E T É IS
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Verdadeiros
concentrados
de gosto
Uma linha completa de concentrados
de frutas, e não só para preparar
aperitivos, long drinks e coquetéis,
os Xaropes atendem a todas as
necessidades de receitas, desde os
grandes clássicos até as criações
originais. Experimente o sabor Violeta
para um Daiquiri em versão especial!

Polpas

O “Must”
do bartending
Grande versatilidade e alto teor de fruta
e polpa tornam a Polpa Fabbri uma
verdadeira obrigação para os profissionais
de bartending. Perfeita para todas as
bebidas à base de frutas, as Polpas Fabbri
completam os coquetéis mais trendy do
momento, como a exótica Caipiroska
Passion Fruit.
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Z ER O ÁL C OOL

Grandes
clássicos, em
chave ZERO.
Graças às suas receitas especiais, os Xaropes e as Polpas Fabbri
oferecem sabor e consistência únicos, mesmo nos preparados
zero-álcool, deixando intactas as experiências gustativas do
verdadeiro Mojito, da Caipiroska e até do próprio Cuba Libre.

Xaropes

Mixology ao topo
A gama de ingredientes para coquetéis da
Fabbri é muito vasta, para satisfazer todos
os gostos e para criar novas experiências. Os
Xaropes concentrados com alto rendimento
aromático, uma vez abertos, retêm toda a sua
qualidade, da primeira à última gota, mesmo à
temperatura ambiente.
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Polpas

Fruta a despejar
Com a sua já famosa “Speed Bottle”,
reutilizável mesmo depois de terminar o
produto, as Polpas Fabbri revolucionam o
mundo das bebidas misturadas, mesmo em
sua versão sem álcool, como a Polpa de Maçã,
ideal para uma variante sem álcool do famoso
cocktail cubano.
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MO L E C U L AR

A trilogia molecular
A Fabbri revoluciona o mundo do bartending com sua trilogia inovadora em 3 dimensões diferentes:
Coquetéis Sólidos, para provar todas as especialidades de bebida sob a forma de geleia brilhante;
Spherology, que transforma bebidas e coquetéis em esferas com o núcleo líquido; e Aria&Velluto, para criar
deliciosas estruturas impalpáveis, macias e espumosas (Aria - Ar) ou densas e compactas (Velluto - Veludo),
que derretem na sua boca deixando intactos todo o sabor e aroma.

Spherology

Criatividade com um
coração líquido
Transforma licores, xaropes, molhos, café, chá e frutas
centrifugadas em “caviar” ou “ravioli”: as esferas são
de aparência sólida, mas com seu interior líquido,
criando combinações únicas e enriquecendo seu cocktail.
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Aria&Velluto (Ar&Veludo)
A matéria que conquista
Aria&Velluto Fabbri é o
produto líquido inovador
para chefes e bartenders,
imediatamente solúvel
e fácil de dosar, para a
criação de arias e veludos
de qualquer sabor, a serem
servidos em coquetéis
alcoólicos e não alcoólicos,
ou em pratos de carne ou
peixe. Surpreenda seus
clientes criando estruturas
deliciosas e impalpáveis
com um aroma intenso!
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Coquetéis Sólidos
Para drinques de espessura
A mistura em pó para Coquetéis
Sólidos da Fabbri é uma base
especialmente concebida para
tornar coquetéis, alcoólicos ou
não, em consistência de gelatina
e para fazer aspic de fruta e
panna cotta perfeitos.
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Day Time
(Para o Dia)

C OL D D R IN K | R E F R I G E R A NT E S

Xaropes
Verdadeiros
mix de gosto

Com os Xaropes Fabbri, a fruta não
conhece temporada! Com o seu
conteúdo de fruta, os Xaropes Fabbri
são ideais para agregar sabor aos chás
frios, preparar bebidas refrescantes
e personalizar granitas neutras
diretamente no copo. Pode ser usado
individualmente ou em combinação
com diferentes sabores, mesmo no
sorbetto!
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Polpas
Sabor
sem estação
Com uma variedade de 12 sabores para
coquetéis e bebidas de frutas, as Polpas
Fabbri, que podem ser usadas em qualquer
época do ano e a qualquer horário, são
indispensáveis em todas as suas melhores
receitas: desde a tradicional limonada
saborosa e refrescante às bebidas mais
elaboradas.
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S HA K E S & SMOOT HI E S

Xaropes
Creamy
refreshment

Frappé e milk-shake são bebidas
frescas e doces muito apreciadas,
especialmente no verão.
Pela sua versatilidade, os Xaropes
Fabbri são excelentes ingredientes
para batidos e milk-shakes:
experimente a combinação de
morango e banana ou o smoothie
de melão, e satisfaça todos os gostos
dos seus clientes, mesmo os mais
exigentes!
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Polpas
Revolução
fruta

A última fronteira de fruta para beber?
Os Fruit Smoothies: bebidas à base de frutas
e gelo com uma textura rica e encorpada,
a meio caminho entre um smoothie e uma
granita. Receitas frescas e saborosas, fáceis
de preparar graças à linha de Polpas com
alta porcentagem de suco e purê de fruta
da Fabbri.
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CremaFredda
Tentações cremosas

Café, Iogurte, Fiordilatte e Chocolate, são as
especialidades Fabbri para preparar sobremesas
cremosas de copo. Basta adicionar o leite no ‘granitore’
(o aparelho que faz as granitas!) e libertar sua
imaginação para criar instantaneamente muitas
combinações saborosas!
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Cafeteria

Vários produtos para
criar uma sinergia de
emoções no mundo
da cafeteria.

fabbri 1 905 professio n al
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C afeteria

Caldas

Mil camadas
de gosto
Disponíveis em 8 sabores
diferentes, os Caldas Fabbri
para cafeteria quente e fria são
perfeitos para aromatizar café
e cappuccinos e criar receitas
“em camadas” de comer
com os olhos! E graças à sua
embalagem fácil de manusear,
nenhuma única gota é
desperdiçada.

ù

Tiramis

abaione
urmet Z
o
G
a
ld
Ca
resso
Café esp pó
m
e
u
Caca
ente ou
leite qu
e
d
e
m
Cre
chantilly

26

fabbri 1905 professional

oka

Iced M

olate
et Choc
m
r
u
o
G
Calda
resso
Café esp
Gelo
Leite
bor
ly de sa
Chantil
a
baunilh

Xaropes

Cafeteria de caráter
Adicione os Xaropes Fabbri em seus cafés, cappuccinos e chás;
toda a gama de produtos pode ser utilizada no lugar do açúcar
para dar mais sabor às suas criações quentes e frias.
A garrafa prática e o sistema salva-gotas, sempre garantem
qualidade e higiene.
Coloque o aroma em seu chá diretamente na xícara.
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C afeteria

Chocolates
Cremosidade intensa
Prepare excelentes chocolates densos e torne-os
verdadeiras especialidades: aqui está o conceito
dos produtos Chococioc, uma linha completa em
suas versões clássica, zero e amarga. Crie seu próprio
menu combinando-as com Caldas e Xaropes.
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Chocolate
zero
Chococioc Zero reúne sabor e bem-estar: prepare um chocolate denso,
cremoso e de sabor intenso, mas sem açúcares e sem glúten, para todos
os clientes atentos à linha e ao paladar!
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Xaropes
Zero
Zero Açúcar,
100% gosto
Concentrados de rápida diluição
com baixo teor de acidez e excelente
sabor, Xaropes ZERO adoçam
e saborizam cafés, cappuccinos,
chocolates, quentes ou frios, ou
especialidades à base de leite com
baixo teor de açúcar.
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OS IN DISP E N S Á VE I S

Cereja cocktail
Paixão vermelha

De sabor excelente, porque cuidadosamente selecionadas e
conservadas em xarope leve ao sabor de Maraschino,
as Cerejas cocktail Fabbri em suas versões sem ou com caroço,
acrescentam estilo à decoração de coquetéis.

Linha Sour
Para exaltar
o gosto

Sweet & Sour concentrado líquido Fabbri é o primeiro do mercado: com suco de limão
e lime, perfeitamente equilibrado, exalta o sabor em todas as suas receitas de frutas.
Sweet & Sour em pó, a base de açúcar, limão e albumina, é ideal para preparar o PREMIX
mais utilizado pelos bartenders. Diluído em água, o preparado Lemonbar & Sour, à base
de limão e albumina, torna-se uma alternativa prática e excelente à fruta fresca.

Chiarafrutta

Frescor a longo prazo
Pronta para usar, essencial para manter as frutas e legumes tão claros
e naturais como recém-cortados, Chiarafrutta Fabbri é ideal para
aqueles que preparam diariamente saladas de frutas, tortas de frutas,
coquetéis à base de frutas, ou vegetais em vinagrete.
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Agave e
açúcar
líquido
Doce natural
R

A SOU

VODK

O Xarope natural orgânico Agave Bio é excepcional para
coquetéis, chás e infusões, iogurtes, saladas de frutas e
sobremesas, pelo seu poder adoçante superior ao açúcar
clássico, sem alterar o sabor natural dos alimentos.

Kroccant

A decoração que muda de forma
Perfeito para frutas, sobremesas e frozen até 30°C, o Kroccant é macio e cremoso, mas quando
entra em contato com o frio, transforma-se em uma decoração crocante e deliciosa, com
sabor de Chocolate e Chocolate Branco, para a preparação de pralinas, sorvetes, sobremesas,
espetinhos de frutas e saladas frutas, ou para enriquecer coquetéis, frappés e licores.

fabbri 1 905 professio n al
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A Gama
(de produtos)

Xaropes
Garrafas PET
termo retráteis de 1l (1,3kg).
GAMA
ABACAXI
AMARENA
AMARETTO
ANIS
AVELÃ
BANANA
BAUNILHA
BERGAMOTA
BITTER
CANELA
CARAMELO
CEDRATA
CHAI
CHOCOLATE
COCO
COLA
CRANBERRY
FALERNUM
FLORES DE SAMBUCO
FLORES E BAGAS DE SAMBUCO
FRAMBOESA
FRUTAS VERMELHAS
IRISH CREAM
KIWI
LARANJA
LEITE DE AMÊNDOAS
LICHIA
LIMA
LIMÃO
MAÇÃ VERDE
MAMÃO
MANGA
MARACUJÁ
MELANCIA
MELÃO
MENTA
MENTA DAS ALPES
MENTA GLACIAL BRANCA
MOJITO
MORANGO
MORANGO PLUS
MORANGO SILVESTRE
NOZ
ORZATA
PÃO DE GENGIBRE
PÊSSEGO
RASPADINHA
ROMÃ
ROSAS
TAMARINDO
TANGERINA
TRIPLE SEC
TROPICAL BLUE
VIOLETA
Produto Jà DISPONìVEL
PARA VENDA NO BRASIL

GAMA ZERO
AVELÃ ZERO
BAUNILHA ZERO
CARAMELO ZERO
MENTA ZERO
33

Polpas
Speed Bottle com tampa
de despejo de 1,3kg.

GAMA
MELÃO
BANANA
COCO
CRANBERRY
KIWI
MAÇA VERDE
MAMÃO
MARACUJÁ
MORANGO
PÊSSEGO BRANCO
RASPADINHA
ROMÃ

Agave Bio
Speed Bottle com tampa
de despejo de 1,3kg.
100% AGAVE BIO

Açúcar
Mascavo

Cerejas
para coquetéis
Pote de 470g

Garrafa de 1,3 kg

Linha Sour
Lemonbar & Sour pacote de 8 sachês;
Sweet & Sour sachê de 300g;
Sweet & Sour concentrado de 1,3kg.
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Produto Jà DISPONìVEL
PARA VENDA NO BRASIL

Caldas
Gourmet
Frascos de plástico alimentar
de 950g.

GAMA
ALCAÇUZ
ALGODÃO DOCE AZUL
AMARENA
AMARETTO
AVELÃ
AVELÃ E CHOCOLATE
BAUNILHA
BLUE BERRY
CACAU
CAFÉ
CARAMELO
CARAMELO E MANTEIGA
DE AMENDOIM
CHOCO-BRANCO
CHOCOLATE
COCO
DOCE DE LEITE
FRAMBOESA
FRUTAS VERMELHAS
GENGIBRE
KIWI
LARANJA
LIMONCELLO
MAÇA VERDE
MANGA
MARACUJÁ
MENTA
MORANGO
MORANGO SILVESTRE
PÊSSEGO AMARELO
SAMBUCO
TROPICAL BLUE
VINAGRE BALSÂMICO
WHISKY
ZABAIONE

GAMA GOLD
ACERO
AMARENA COM PEDAÇOS
AVELÃ CACAU COM WAFER
AVELÃ SUPER
CHOCO-BRANCO
CHOCO-FONDENTE
FIGOS CARAMELIZADOS COM PEDAÇOS
PISTACHE

Kroccant

Chiarafrutta

Frascos de plástico alimentar
de 780g.

Frascos de plástico alimentar
de 900g.

CHOCO-BRANCO
CHOCOLATE
Produto Jà DISPONìVEL
PARA VENDA NO BRASIL
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Spherology
Esferificação Bipack (1 mistura + 1 forma + receitas)
Esferificação Mix
Esferificação Form
Kit Tool Esferificação

Aria & Velluto
Frascos de plástico alimentar de 800g.

Bases para
Coquetéis Sólidos
Sachês de 1kg
Bases para Coquetéis Sólidos e Aspic Sachês de 1kg
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AMARENA 1kg
AMARENA LATINHA CA 1kg
AMARENA OPALINE 600g
AMARENA 120g
AMARENA 230g

Chocolates
CHOCOCIOC box de 12 sachês
CHOCOCIOC ZERO box de 12 sachês
CHOCOCIOC FONDENTE box de 12 sachês

CremaFredda
CAFÉ (sachê de 750g)
CHOCOLATE (sachê de 750g)
FIORDILATTE (sachê de 750g)
IOGURTE (sachê de 750g)

Produto Jà DISPONìVEL
PARA VENDA NO BRASIL
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Com base em uma experiência
centenária de tradição confeiteira
italiana, a Fabbri oferece, tanto
aos consumidores diretos como
aos profissionais fabricantes de
gelados, confeiteiros, cozinheiros e
bartenders, ingredientes de qualidade
transformados, soluções de alto valor
agregado para dar forma à criatividade
pessoal na preparação, em casa e “fora
de casa”, de especialidades de alimentos
e bebidas.
Think globally, act locally
(Pense globalmente, atue localmente):
a Fabbri inspirou-se neste ditado desde
a sua criação, graças a uma estrutura
organizacional gerencial que se funde com
um forte componente de tradição familiar.

Fabbri 1905 Spa

Fabbri 1905 Iberica s.l.

Via Emilia Ponente, 276 - 40132 Bologna - Italy
Tel. +39 051 6173111 - Fax +39 051 6173316
export@fabbri1905.com

C/Diputació, 260 - E-08007 Barcelona
Tel. +34 931842450 - Fax +34 931842460
export@fabbri1905.com

G. Fabbri Deutschland GmbH

Fabbri Argentina s.r.l.

Witneystrasse 1 - D-82008 Unterhaching
Tel. +49 896659560 - Fax +49 8966595610
fabbri.deutschland@fabbri1905.com

Ruta Panamericana Ramal Escobar Km. 38
Colectora Oeste n.ro 180 - Garin, Pdo de Escobar
Provincia de Buenos Aires (B1619IEA)
Tel. +54 11 52637172 - Fax +54 3327416069
argentina@fabbri1905.com

Fabbri France s.a.r.l.
415 rue Claude Nicolas Ledoux
Pôle d’Activité d’Aix en Provence Eiffel Park B
F-13854 Aix en Provence Cedex 3
Tel. +33 442207439 - Fax +33 442207461
fabbri.france@fabbri1905.com

Fabbri Brasil Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 28
Vila Nova Conceição, 04543-000
São Paulo, SP, Brasile
Tel. +55 11 2730 0530 - Fax +55 11 44080226
fabbri.brasil@fabbri1905.com

FABBRI USA 1905 LLC

Fabbri Asia pte ltd.

57-01 49th Place - Maspeth, New York 11378
Tel. +1 7187648311 - Fax +1 7 187648314
info@fabbriusa.com
www.fabbriusa.com

6 Shenton Way, #39-02
OUE Downtown One, Singapore 068809
Tel. +65 82990397
fabbri.asia@fabbri1905.com

FABBRI MEXICO s.a. de c.v.

Fabbri Shanghai
Food Trading co. ltd.

Los Juarez 37 - San Jose Insurgentes B. Juarez
03900 MEXICO D.F.
Tel. 0052-55-56112224
fabbri.mexico@fabbri1905.com

Room 1208, N° 58 Wuhua Road,
Hongkou District, 200086 - Shanghai PRC
Tel. +86 2165123839 - Fax +86 2165128289
fabbri.china@fabbri1905.com
www.fabbrichina.com

Siga-nos nas redes sociais

10/2018

www.fabbri1905.com
www.amarenafabbri.com
www.cocktailfabbri.com

