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Tentang City Baking
CityBaking didirikan dengan keyakinan poduk

eka goodies segar dengan kualitas atas mentega

bakery nya akan terbaik ketika dibuat oleh bakers

manis, telur utuh dan premium ingrediens. Tidak

benar. Itu sebabnya produk roti kami rasanya begitu

pakai additifs atau preservatifs yang digunakan

baik! Fernando Lopez belajar berdagang diawal

maka setiap gigitan dari CityBaking brownies, kue

kehidupan, pada tangan ayahnya di Columbia,

dan cookies mengerim ada pada rasa superior!

Amerika selatan. Ia mengasah keterampilan
sebagai koki kue untuk Eli Zabar. Barry Blaine telah
menghabiskan duapuluh tahun membuat gourmet
bakery dessert.
Bakers by trade, Fernando dan Barry, mengetahui
yang terbaik baked goods adalah dibuat begitu
irresistible dengan hanya bahan bahan terbaik.
CityBaking membuat setiap satu dari gourmet mer-

City Baking Corporation
10-41 45th Avenue
Long Island City, NY 11101
Phone: 718 392 8514
Fax: 718 392 1818
citybaking@aol.com
www.citybakingcorp.com

Sistem ini secara otomatis menyimpan gambar untuk menolak HACCP ketertelusuran.
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Tentang Mekitec
About Mekitec

Mekitec memiliki pengalaman gabungan dari

juga biaya yang kompetitif X-Ray teknologi

beberapa dekade dalam pengembangan,

sistem dinamakan MEKI. Hal ini revolusioner

industrialisasi

sistem

karena menyediakan 100% kontrol kualitas

pencitraan X-ray, diterapkan di daerah medis,

makanan dengan presisi tinggi inspeksi X-ray

keamanan dan keselamatan. Kombinasi unik

yang dirancang untuk menggantikan detektor
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industri makanan. Hasil fokus dan dedikasi
adalah pencapaian tertinggi sistem keamanan
pangan X-ray yang Mekitec suplai kepada
pelanggan secara global.
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adalah

Dengan jangkauan Meki, produsen makanan
akhirnya memiliki pilihan: Untuk menikmati
sepenuhnya otomatis, presisi tinggi dan X-ray

berperforma

tinggi, mudah dioprasikan dan ruang dan

sistem inspeksi makanan kecil namun hemat
biaya. Terobosan Sistem Meki memberikan
kontrol kualitas makanan tanpa kompromi!

www.mekitec.com
info@mekitec.com

