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برترین	کیفیت
از	سال	1915	تا	امروز

تا	 	1915 سال	 در	 ِبرنینگ	 گوستاو	 توسط	 شرکت	 تأسیس	 زمان	 از	
امروز	بسیاری	چیزها	تغییر	کرده	اند.	اما	یک	چیز	هست	که	به	همان	
شکل	قدیمی	خود	هنوز	پابرجاست:	ما	هرروز	از	نو	برترین	کیفیت	را	
تولید	می	کنیم.	نسل	هاست	که	شرکت	برنینگ	به	روش	سنتی	و	با	
محصوالتی	 قدیمی	 دستورهای	 اساس	 بر	 حرفه	ای	 مهارت	 حداکثر	

مانند	قرص	نعنایی،	ترافل	موکا	یا	خامه	ای	تولید	می	کند.	

محصوالت	 و	 تولید	 روش	های	 از	 ما	 انتظارات	 سطح	 حال	 عین	 در	
مدرن	نیز	بسیار	باالست.	اینها	پیش	فرض	های	مهمی	را	برای	تولیدات	
درجه	یک	تشکیل	می	دهند.	نقطه	قدرت	ما	دقیقًا	در	هیمن	جاست.	اگر	
بدنبال	تولید	محصوالت	خاص	پرالین	و	ترافل	هستید،	باید	با	ما	تماس	
بگیرید.	ما	با	همة	شیرینی	فروشی	های	تخصصی،	فروشگاه	های	مواد	
غذائی	و	همچنین	شیرینی	فروشی	ها	و	مؤسسات	تجاری	در	داخل	و	

خارج	از	آلمان	همکاری	داریم.	

برای	مارک	های	 تولید	 این	حوزه	های	تخصصی	ما	شامل	 بر	 عالوه	
ویژه	فروشگاه	های	زنجیره	ای	و	یا	تولید	محصوالت	قالبی	)پروتئینی،	

هیدروکربنی	یا	دوالیه	ای(	می	باشد.



کیفیت	خوب	
همیشگی	است	نه	فصلی
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	تاریخچه	
و	چشم	انداز



کارخانه	شکالت	سازی	برنینگ	شرکتی	است	که	همیشه	با	پیشرفت	ها	
و	تحوالت	بازار	و	جهان	تجارت	هم	گام	بوده	است.	یکی	از	مهمترین	
عواملی	که	نقش	بسزائی	در	رسیدن	به	این	مهم	داشته،	سطح	باالی	
کیفیت	تولیدات	برنینگ	است	که	در	همه	زمان	ها	ثابت	مانده	است.	
نوآوری،	 و	 پیوند	سنت	 با	 برنینگ	 نام	 که	 است	 سال	 	100 از	 بیش	

خالقیت	و	ایده	های	نو	برای	نسخه	های	جدید	گره	خورده	است.	

از	همان	آغاز	تأسیس	شرکت	توسط	گوستاو	برنینگ	در	خیابان	لیمبرگر	
شرکت	 این	 امروز،	 تا	 	1915 سال	 در	 اوسنابروک	 شهر	 در	 اشتراسه	
همواره	بشکلی	مسئوالنه	و	قابل	اعتماد	عمل	نموده	است.	حوالی	سال	
اداره	امور	شرکت	را	بدست	هریبرت	شیرباوم	 1950	گوستاو	برنینگ	
سپرد	که	او	نیز	تا	سال	1970	شرکت	برنینگ	را	هدایت	نمود.	پس	از	
آن	پسر	او	اووه	شیرباوم	از	1969	تا	2005	مسئولیت	شرکت	را	بعهده	
داشت.	از	سال	2005	تا	امروز	مارکوس	ِوِسندارپ	مدیریت	شرکت	را	در	
دست	دارد.	مسئولین	شرکت	از	همان	ابتدا	با	شهر	اوسنابروک	و	مناطق	
انتخاب	 با	 )از	جمله	 توانستند	 داشته	و	همیشه	 آن	همبستگی	 اطراف	

محتاطانه	مقر	شرکت(	گامهای	مؤثری	در	ترقی	شرکت	بردارند.

بیش	از	100	سال	سابقه
در	تلفیق	سنت	و	نوآوری



9/8 صفحه	

طبقـه	ای	خـاص
ما	هر	روز	از	نو	تمام	کوشش	خود	را	بکار	می	بریم	تا	ظریف	ترین	انواع	و	بـی	همتـا

پرالین	و	ترافل	و	همچنین	قالبی	های	پروتئینی	و	هیدروکربنی	را	به	
مشتریان	خود	عرضه	کنیم.	هنر	ما	در	ساختن	پرالین	و	شکالت	قالبی	

در	همه	تولیدات	ما	به	چشم	می	خورد.	

نعنایی	 قرص	 یا	 گردوئی-مارزیپانی	 پرالین	 مانند	 محصوالتی	
محصوالت	کالسیکی	هستند	که	همیشه	طرفدار	دارند.	وجه	مشخصه	
این	محصوالت	عبارتند	از	مواد	اولیه	ای	که	با	دقت	دستچین	شده	اند،	

انواع	متنوع	با	طعم	های	لذیذ	و	جذاب

 شیرینی و پرالین
ترافل	موکا،	ترافل	خامه،	پرالین	کروکانت 	
پرالین	گردوئی-مارزیپانی،	پرالین	موس 	

قرص	پرالین	نعنایی،	قرص	پرالین	پرتقالی 	
قرص	پرالین	لیموئی،	قرص	پرالین	تمشک 	
ژله	موز،	شیرینی	نعنائی،	شیرینی	با	ِکِرم 	

پرالین	مخروطی،	دانه	های	شکالتی-نارگیلی	و	بسیاری	دیگر 	

قالبی ها
قالبی	پروتئینی 	

قالبی	هیدروکربنی 	
قالبی	دوالیه 	
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قلب	مارزیپانـی
بـا	پـرتـقـال
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قلب	نوگاتی
فـنـدقــی
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رؤیایی	از	شکوفه	ها
پرالین	ماست
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گل	سرسبد
هـمـه	ایـده	هـا

100	سال	تجربه	در	زمینه	تولید	شکالت	
ما	را	برآن	داشت	که	به	مناسبت	این	
سالگرد	یک	محصول	مطلقًا	عالی	

در	بخش	باالیی	محصوالت	درجه	یک	
وارد	بازار	کنیم.	همکاری	مشترک	سه	نیروی	
مبتکر،	یعنی	توماس	بونر	)آشپز	سه	ستاره(،	

رنه	فرانک	)سرقناد(	و	کارخانه	
شکالت	سازی	برنینگ	محصولی	

آفرید	که	باید	آنرا	شاهکار	
هنر	قنادی	نامید:	سه	

محصول	درجه	یک	که	
همگی	شایسته	

جایگاه	این	سالگرد	
100	ساله	می	باشند.
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لــذت
بـی	پـایـان

مواد	اولیه	دستچین	شده	و	انواع	متنوع	با	طعم	های	لذیذ	و	جذاب	دست	آوردهایی	
نیستند	که	اتفاقی	روی	داده	باشند،	و	نام	»	کارخانه	شکالت	سازی	برنینگ	«	نیز	
همینطور.	چراکه	ما	تا	سال	1973	شکالت	مورد	استفاده	را	خودمان	در	داخل	

کارخانه	تولید	می	کردیم.	

هنر	و	مهارت	حرفه	ای	ما	از	همان	ابتدا	در	خرید	مواد	اولیه	دستچین	شده	برای	
همه	تولیداتمان	نمایان	می	شود.	

از	خرید	مواد	اولیه	تا	آماده	سازی	اجزاء	گوناگون	تولید،	از	تولید	ماشینی	تا	کار	
دستی،	از	بسته	بندی	تا	توزیع	–	همیشه	این	مشتریست	که	در	مرکز	توجه	ما	
قرار	دارد.	ما	همواره	می	کوشیم	نیازها	و	خواسته	های	مشتریان	را	برآورده	کنیم.	





صفحه		21/20





23/22 صفحه	



ویژگی	کارخانه	شکالت	سازی	برنینگ	در	درجه	نخست	
نخستین	 از	 یکی	 برنینگ	 نوآوریست.	 و	 سنت	 ترکیب	
شفاف	 پالستیکی	 بسته	بندی	 که	 است	 تولیدکنندگانی	

را	وارد	بازار	نمود.	

از	سال	1982	این	شرکت	محصوالت	قالبی	برای	بخش	
»	بازار	ورزشکاران	«	تولید	می	کند.	در	این	بخش	از	بازار	
برنینگ	 بود.	 پیشگام	 تولیدکنندگان	 جزو	 ما	 شرکت	
هرچند	نه	اولین،	اما	یکی	از	اولین	تولیدکنندگانی	است	
که	به	فرآیند	صنعتی	تولید	این	نوع	محصوالت	قالبی	

پرداخت.	

هیدروکربنی	 قالبی	 شکالت	 پروتئینی،	 قالبی	 شکالت	
غذا	 وعده	 یک	 جایگزین	کنندة	 یا	شکالتهای		قالبی	 و	
و	بسیاری	تولیدات	دیگر:	اینها	مقوله	ای	خاص	خوداند!

پیشگام
در	میان	همه	تولیدکنندگان
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ِبرنینگ	-
همراه	قابل	اعتماد	شما

مشتریان	ما	می	توانند	به	این	موضوع	اعتماد	کنند:	نام	برنینگ	بیانگر	
مشتریان	 برای	 شخصی	 خدمات	 و	 ممتاز	 تولیدات	 کیفیت،	 حداکثر	
است.	سطح	انتظارات	ما	از	تولید	مدرن	باالست.	دستچین	مواد	اولیه	
تولید	 پیش	فرض	 انتخاب	 این	 نیست،	 سلیقه	 و	 طعم	 موضوع	 فقط	
برنینگ	 شکالت	سازی	 کارخانه	 است.	 یک	 درجه	 محصول	 یک	
همچنین	 و	 بین	المللی	 و	 ملی	 سنگین	 مقررات	 رعایت	 هدف	 با	
سال	 در	 بار	 نخستین	 برای	 کیفیت،	 باالی	 استانداردهای	 برآوردن	
	1993	موفق	به	دریافت	گواهینامه	استاندارد	صنایع	آلمان	به	شماره
بعنوان	یک	مجموعه	کامل	 برای	کل	شرکت	  DIN ISO 9002
شد.	باین	ترتیب	برنینگ	در	سراسر	جمهوری	فدرال	آلمان	یکی	از	
اولین	شرکتهای	حوزه	صنایع	شیرینی	سازی	است	که	این	گواهینامه	
را	دریافت	کرده	اند.	عالوه	بر	این	شرکت	برنینگ	از	سال	2004	در	
 International Food	المللی	بین	استاندارد	دارای	باالتر	سطحی
Standard	می	باشد.	این	دست	آورد	بسیار	مثبت	تنها	با	کار	تیمی	و	

کوشش	ارزنده	تک	تک	کارکنان	شرکت	بدست	آمده	است.	


