Everything.
Simply.
Yummy.
www.one-only.pl

One&Only
Marka One & Only to niepowtarzalne smaki i aromaty w Twoim kawowym menu!
Do tej pory tego typu asortyment był dostępny tylko w wielkich sieciówkach
kawowych. Dziś możesz je mieć również w swojej kawiarni!
Zachwyć Gości nowym, kolorowym i przede wszystkim smacznym menu!
To prawdziwa przyjemność! Nieporównywalnie dobre frappe i koktajle,
którymi zachwycą się Twoi Goście. Stawiamy nie tylko na wygląd przygotowanych
napojów, ale również na smak, dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do składu
naszych produktów, w których znajdziesz tylko najwyższej jakości składniki!
Oprócz tego dzięki przygotowanym przez nas recepturom, zapewnisz swoim Gościom
zawsze powtarzalny produkt, a także usprawnisz pracę pracownikom i nie będziesz
obawiać się o foodcost. Gwarantujemy!
Dodatkowo w naszej ofercie posiadamy mocną i gorącą czekoladę oraz pysznie
przyprawione chai, które możesz wykorzystywać w letnim jak i zimowym menu!
Szukasz różnych dodatków, aby wykończyć idealnie przygotowane napoje? Sprawdź
nasze posypki najwyższej jakości, które dostarczamy w stylowym opakowaniu i które
są jednocześnie szybkie i łatwe w użyciu!
Nasz asortyment określamy mianem idealnego dopasowania, ponieważ produkty
łączyć można wedle gustu, a jedyne co nas ogranicza w komponowaniu menu, to nasza
wyobraźnia. Nie bez powodu nazywamy się One & Only. Sprawdź, przetestuj!

Stylowe napoje na cały rok
Szybkie i łatwe przygotowanie
Wysoka jakość składników

Smoothie

Frappé
Posypki

www.one-only.pl

Czekolady pitne

Chai & matcha

WSPARCIE
One&Only stawia głównie na jakość i naturalność produktów. Jednak aby mogły
one zaskakiwać gości swoim wyglądem i smakiem, muszą być właściwie przygotowane, a do tego potrzebna jest odpowiednia osoba.
Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić do współpracy specjalistów, dzięki którym
jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu bezpłatne wsparcie szkoleniowodoradcze.
Zapewniamy:
pomoc i konsultację przy tworzeniu unikalnych receptur
oraz indywidualnych kart menu;
wsparcie marketingowe przy komponowaniu indywidualnych ulotek,
materiałów promocyjnych;
prezentację oraz szkolenie z zakresu przygotowywania naszych produktów;
organizację samplingów oraz okresowych audytów pozwalających na sprawdzenie i skontrolowanie jakości napojów przygotowywanych przez pracowników.
Sprawdź jakie to proste!

Aktualności oraz informacje o akcjach i promocjach
znajdziesz na naszym fanpage'u
www.facebook.com/unitastefood

Zapytaj o szczegóły
naszego doradcę!

532 217 701

SMOOTHIE

VEGAN

Wysoka zawartość
owoców
Bez sztucznych
substancji
słodzących
Bez konserwantów
Bez laktozy

Smoothie owoce egzotyczne

Smoothie mango

Smoothie truskawka

Smoothie owoce lata

Puree owocowe
o smaku mango.
Wystarcza na 6 porcji przy 160 ml
na 360 ml napoju.

Puree owocowe
o smaku truskawkowym.
Wystarcza na 6 porcji przy 160 ml
na 360 ml napoju.

Puree owocowe o smaku
letnich owoców.
Wystarcza na 6 porcji przy 160 ml
na 360 ml napoju.

Puree owocowe o smaku
owoców egzotycznych.
Wystarcza na 6 porcji przy 160 ml
na 360 ml napoju.

8×1l
05481

8×1l
05482

8×1l
05483

8×1l
05484

VEGAN

VEGAN

VEGAN

Smoothie brzoskwinia

Smoothie pomarańcza z cytryną

Smoothie zielone

Puree owocowe
o smaku brzoskwiniowym.
Wystarcza na 6 porcji przy 160 ml
na 360 ml napoju.

Puree owocowe o smaku
pomarańczy i cytryny.
Wystarcza na 6 porcji
przy 160 ml
na 360 ml napoju.

Pyszna kombinacja owoców
i warzyw: mango,
banan, jarmuż,
szpinak, zielona herbata i imbir.
Wystarcza na 6 porcji przy 160 ml
na 360 ml napoju.

8×1l
05485

8×1l
06521

VEGAN

WYPRÓBUJ DRINKI
NA BAZIE PULP
OWOCOWYCH

Przepisy
i inspiracje
znajdziesz na
www.one-only.pl
VEGAN

VEGAN

VEGAN

VEGAN

100%

owoców
Smoothie
ogórek limonka
Miks z owoców
i warzyw oraz mięty
z ogórkiem, jabłkiem i limonką.
Wystarcza na 6 porcji przy 160 ml
na 360 ml napoju.

8×1l
06955

warzyw

Smoothie
burak jabłko

Smoothie
dynia brzoskwinia

Miks z owoców
i warzyw z burakiem ćwikłowym, jabłkiem, mango
i bananem. Wystarcza na 6 porcji
przy 160 ml na 360 ml napoju.

Miks z owoców
i warzyw oraz
imbiru z dynią i brzoskwinią.
Wystarcza na 6 porcji przy 160 ml
na 360 ml napoju.

8×1l
06957

8×1l
06956

VEGAN

VEGAN

PRZYGOTOWANIE
SMOOTHIE
THIE
SM0OmOl / 5.4 oz
16

0,36 l
12 oz

160 g
5.6 oz
ice
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Bez sztucznych
dodatków
Naturalna słodycz owoców

ODKRYJ SMOOTHIE Z NOWYM
BLENDEREM

Z OBUDOWĄ
WYCISZAJĄCĄ

VEGAN

FRAPPÉ

idealna baza dla pysznie
kremowych frappé
 zybkie i proste
s
przygotowanie
 ajwyższej jakości
n
składniki

Chocolate Flavoured
Frappé Powder

Vanilla Flavoured
Frappé Powder

Coffee Flavoured
Frappé Powder

Baza frappé o smaku czekoladoym.
Wystarcza na 25 porcji przy 40-45 g
(1 miarka) na 360 ml napoju.

Baza frappé o smaku waniliowym.
Wystarcza na 25 porcji przy 40-45 g
(1 miarka) na 360 ml napoju.

Baza frappé o smaku kawowym.
Wystarcza na 25 porcji przy 40-45 g
(1 miarka) na 360 ml napoju.

6 × 1 kg
05498

6 × 1 kg
05499

6 × 1 kg
05500

Yoghurt
Frappé Powder

Toffee Coffee Flavoured
Frappé Powder

Baza frappé o smaku jogurtowym.
Wystarcza na 25 porcji przy 40-45 g
(1 miarka) na 360 ml napoju.

Baza frappé o smaku karmelowokawowym. Wystarcza na 25 porcji
przy 40-45 g (1 miarka)
na 360 ml napoju.

6 × 1 kg
05502

Rooibos Frappé

PRZYGOTOWYWANIE
FRAPPÉ
ml
100.5 oz
3

Baza frappé z dodatkiem Rooibosa.
Wystarcza na 25 porcji przy
40-45 g (1 miarka)
na 360 ml napoju.

6 × 1 kg
06949

45 g
1.6 oz

NE
DOSTĘP
OD
ARTAŁU
III KW
2017

1.

160 g
5.6 oz
ice

2.

ml
100.5 oz
3

6 × 1 kg
05501

ŁACZENIE FRAPPÉ
Z POSYPKAMI
(patrz obok)

45 g
1.6 oz

0,3 l
12 oz

160 g
5.6 oz
ice

3.

4.

FRAPPAMEL
SKŁADNIKI NA PORCJĘ
12 OZ (ok. 360 ml)
• ok. 160 g kostek lodu (kubek
12 oz wypełniony po brzeg)
• 100 ml mleka zimnego
/ o temperaturze pokojowej
• 40-45 g (1 miarka) frappé
kawowego One&Only (05500)
• 35 g (1 miarka) posypki karmelowej One&Only (04553)

PRZYGOTOWANIE
1. Do szklanki wsypać posypkę
karmelową One&Only.
2. Szklankę wypełnić kostkami lodu
po brzeg.
3. Napełnić mlekiem do wysokości
ok. 2 cm poniżej krawędzi szklanki
(w przypadku zimnego mleka
– ok. 1 cm).
4. Zawartość szklanki wlać
do blendera.
5. Wsypać bazę frappé kawowe
One&Only i zmiksować do uzyskania kremowej konsystencji.
6. Wlać do szklanki i podawać
ze słomką.
7. Ewentualnie udekorować
bitą śmietaną.

HOT
VANILLA

SKŁADNIKI NA PORCJĘ 8 OZ
(ok. 240 ml)
• 20 g (1/2 miarki) frappé waniliowego One&Only (05499)
• 200 ml spienionego mleka
• ewent. posypka wiórki
czekoladowe One&Only
(04554)

PRZYGOTOWANIE
1. Wsypać bazę frappé waniliowego One&Only do filiżanki
lub szklanki.
2. Spienić mleko a następnie
wlać gorące mleko wraz z pianą
do szklanki lub filiżanki i dobrze
zamieszać.
3. Na życzenie udekorować
wiórkami czekoladowymi
One&Only.

CHAI
Tradycyjne indyjskie,
zmysłowe doznania
smakowe
Czarna lub zielona herbata
z aromatycznymi
przyprawami
Szybkie przygotowanie,
prawdziwa przyjemność
z gorącym lub zimnym
mlekiem

Spiced Chai Powder

Lekko pikatny Spiced Chai łączy czarną herbatę z aromatycznym
bogactwem przypraw i tradycyjnych smaków Indii.
Opakowanie 1 kg wystarcza na 50 porcji przy 20-26 g
(1/2 miarki) na 240 ml napoju.

Vanilla Chai Powder

PRZYGOTOWANIE
CHAI

Vanilla Chai zachwyca słodką pikantnością anyżu i cynamonu
dopełnioną delikatną nutą wanilii.
Opakowanie 1 kg wystarcza na 50 porcji przy 20-26 g
(1/2 miarki) na 240 ml napoju.

6 × 250 g

05493

6 × 250 g

05492

6 × 1 kg

05480

6 × 1 kg

05479

26g/
0.9 oz

65 °C /
8 °C

26 g
1 oz

65 °C /
8 °C

ml
200 7 oz

1.

26g/
0.9 oz

65 °C /
8 °C

ml
2008 oz
6.

2.

3.

Green Chai Powder

Green Chai zachwyca delikatną nutą matcha, która nadaje mu
orzeźwiający, wytrawny smak. Jadeitowo zielony proszek matcha
pozyskiwany jest z wyselekcjonowanych liści herbacianych
i razem z indyjskimi przyprawami tworzy prawdziwie kuszące połączenie.
Opakowanie 1 kg wystarcza na 50 porcji przy 20-26 g (1/2 miarki)
na 240 ml napoju.

6 × 250 g

05491

6 × 1 kg

05478

Original Spiced Chai

Bezglutenowy Original Spiced Chai to
propozycja dla osób ceniących intensywny,
pikantny smak. Oprócz wyraźnie wyczuwalnej nuty czarnej herbaty oraz typowych indyjskich przypraw, zawiera
także pieprz cayenne i jest wzbogacony naturalnym
miodem. Przygotowany np. z mlekiem sojowym
nie zawiera laktozy. Opakowanie 1 kg wystarcza na
50 porcji przy 20-26 g (1/2 miarki) na 240 ml napoju.

1 × 1 kg
06008

Lemongrass Chai

Smak Lemongrass Chai
ujmuje połączeniem
trawy cytrynowej,
kurkumy oraz klasycznych indyjskich przypraw.
Uwagę przyciąga również jego intensywny żółty
kolor. Opakowanie 1 kg wystarcza na 50 porcji
przy 20-26 g (1/2 miarki) na 240 ml napoju.

6 × 1 kg
06948

MATCHA

VEGAN

 o dekoracji gorących
d
i zimnych napojów
nawet niewielka ilość
wystarczy do uzyskania
typowego intensywnego
korzennego smaku
i pięknej zielonej barwy
przyspiesza metabolizm
wspomaga odporność
i obniża poziom
choresterolu
zawiera antyoksydanty
dodaje energii
i witalności

Miarka do matchy, 3 g

poprawia funkcje
percepcyjne mózgu

1×1
06518

Praktyczna miarka do łatwego przygotowywania matchy.

100 % Matcha Powder

Matcha Latte

Delikatny proszek matcha, pozyskiwany z drobno zmielonych zielonych liści
Tencha, ma w Japonii długą tradycję i zajmuje centralne miejsce w ceremonii
herbacianej. Według niej poprzez przygotowanie, a następnie picie herbaty,
osiągamy stan wewnętrznego spokoju. Nawet niewielkie ilości wystarczają,
by danemu napojowi nadać typowy smak zielonej herbaty i jej
niepowtarzalną szmaragdową barwę.
Opakowanie wystarcza na 83 porcje przy 3 g na 360 ml napoju.

Prawdziwym skarbem tej kompozycji jest delikatny proszek matcha,
pozyskiwany z drobno zmielonych liści Tencha. Typowy cierpki smak
został złagodzony dzięki zawartej w mieszance słodyczy – idealne
rozwiązanie dla wszystkich początkujących fanów matchy!
Opakowanie 1 kg wystarcza na 55 porcji przy 18 g (1/2 miarki)
na 360 ml napoju.

6 × 270 g
06897

1 × 250 g
03028

1 × 1 kg
06330

VEGAN

VEGAN

100%
MATCHA
3g
0.1 oz

45 g oz
1.6

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEGO LUB ZIMNEGO
NAPOJU MATCHA LATTE

0,36 l
12 oz

160 g
5.6 oz
ice

1.

2.

HA
MATC TE
LAT
18 g oz
0.6

100 ml
3.4 oz

PRZYGOTOWANIE ZIMNEGO NAPOJU
ZE 100 % MATCHA

3.

Sugestia przygotowania ciepłego napoju znajduje się na opakowaniu.

4.

1.

65°C
8°C

2.

3.

CZEKOLADY PITNE

VEGAN

 ajwyższej jakości
n
czekolady pitne
dla prawdziwych
czekoholików
z najlepszych
ziaren kakao
 zybkie i łatwe
s
przygotowanie

Czekolada pitna premium
z zawartością 32% kakao.
Wystarcza na 50 porcji przy 20 g
(1/2 miarki) na 240 ml napoju.

6 × 1 kg
05487

Biała czekolada
w proszku

Ciemna czekolada
w proszku

6 × 800 g
05488

6 × 800 g
05489

Biała czekolada pitna premium.
Wystarcza na 40 porcji przy 20 g
(1/2 miarki) na 240 ml napoju.

VEGAN

Czekolada pitna premium z zawartością
55% kakao. Wystarcza na 32 porcje przy 25 g
(1 miarka) na 100 ml napoju.

PRZYGOTOWANIE
CIEMNEJ CZEKOLADY

ml
100 oz
3.4

Mleczna czekolada
w proszku

2.

1.

3.

PRZYGOTOWANIE
MLECZNEJ I BIAŁEJ
CZEKOLADY

20 g/
0.7oz

1.

DARK
RASPBERRY
PRALINA
SKŁADNIKI NA PORCJĘ
8 OZ (ok. 240 ml)
• 170 ml gorącego mleka
(ok. 70 °C)
• 40 ml spienionego mleka
lub bitej śmietany
• 25 g (1 miarka) bazy
do ciemnej czekolady
One&Only (05489)
• 8 ml (1 szot) syropu malinowego Sam Syrop
• 1 łyżeczka posypki wiórki
czekoladowe (04554)

PRZYGOTOWANIE
1. Do filiżanki lub szklanki
wsypać bazę do ciemnej
czekolady One&Only.
2. Dobrze wymieszać
z odrobiną mleka.
3. Dodać syrop malinowy
i resztę gorącego mleka.
4. Ozdobić spienionym
mlekiem lub bitą śmietaną.
5. Wykończyć posypką wiórki
czekoladowe.

65°C

2.

3.

POSYPKI

VEGAN

różne smaki


 o zimnych i gorących
d
napojów lub deserów
do dekorowania
do miksowania
do smakowania

Posypka pianki

Małe, białe marshmallows z pianki cukrowej.

1 × 400 g
04551

Posypka karmelowa

Posypka wiórki czekoladowe

1 × 1 kg
04553

1 × 700 g
04554

Małe kostki z miękkiego karmelu.

Delikatne wiórki czekoladowe

VEGAN

Posypka orzechowa

Posypka ciasteczkowa

1 × 1 kg
04555

1 × 800 g
04556

Chrupiąca posypka
z orzechów laskowych.

Kruszone ciastka
z nadzieniem waniliowym.

VEGAN

HONEY
CHOCOLATE

VEGAN
SKŁADNIKI NA PORCJĘ
8 OZ (ok. 240 ml)
• 180 ml gorącego mleka (ok. 70 °C)
• 40 ml spienionego mleka
lub bitej śmietany
• 20 g (1/2 miarki) mlecznej czekolady
w proszku One&Only (05487)
• 8 ml (1 szot) syropu miodowego
Sam Syrop
• 1 łyżeczka posypki One&Only
wiórki czekoladowe (04554)

PRZYGOTOWANIE
1. Do szklanki lub filiżanki wsypać bazę
do mlecznej czekolady One&Only.
2. Wymieszać z odrobiną gorącego mleka.
3. Dodać syrop miodowy
i resztę gorącego mleka.
4. Udekorować spienionym mlekiem
lub bitą śmietaną.
5. Wykończyć posypką One&Only
wiórki czekoladowe.

AKCESORIA
Puszki,
ok. 1.7 l

Praktyczne puszki ze stylizowanym motywem graficznym
do przechowywania sypkich produktów One&Only.
Pojemność idealnie dopasowana do zawartości torebki.

1×1

Miarka,
50 ml

Praktyczna miarka z podziałką na 20 ml i 40 ml do łatwego
i szybkiego przygotowania napojów One&Only.

1×1
05817

Kieliszek shot,
40 ml

Wysokiej jakości stabilny kieliszek z logo One&Only
i praktyczną podziałką w oz i ml.

1 × 12
02081

Original Spiced Chai

06307

Matcha

06353

Chocolate Flavoured Frappé

05753

Coffee Flavoured Frappé

05755

Vanilla Flavoured Frappé

0 5 75 4

Yoghurt Frappé

0 5 75 6

Toffee Coffee Flavoured Frappé

05757

Spiced Chai

05760

Vanilla Flavoured Chai

0 5 75 9

Green Chai

05758

Pure Chocolate

05761

O szczegóły zapytaj naszego doradcę!

White Chocolate

05762

Original Dark Chocolate

05763

532 217 701

Pomagamy w przygotowaniu
indywidualnych materiałów marketingowych.

WIĘCEJ INSPIRACJI
Więcej inspiracji i sposobów przygotowania
produktów One&Only znajdziesz na naszym
kanale YouTube.

www.one-only.pl
Sprawdź też inne marki z grupy Uni-Taste:
samsyrop.pl | john-crisps.com | teahouse-exclusives.pl

Biuro handlowe: UNI-PACK Maciejko Sp.J. | ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno | tel. 22 750 17 41

