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НОВО КАЈ НАС

Каролина Гочева ќе биде лицето на 
Витаминка во 2011 година. Компа-
нијата започнува нов начин на кому-
ни кација за квалитетите на маке дон-
ските производи и прв чекор беше 
ангажирање на заштитно лице. „Да 
се биде дел од новата стратегија на 
Витаминка за мене е од огромна 
важност, пред сe поради тоа што 
пораснав со Стоби флипс и со 
произ водите на Витаминка. Зарем 
има нешто поубаво од тоа“, изјави 
Каролина Гочева. Оваа соработка  
беше промовирана на официјалната 
прес конференција, на крајот на 2010 
година заедно со првиот проект на 
Витаминка со ѕвездата, календарот 
за 2011 година. 
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ЗАНИМЛИВОСТИ

Најголемата колаче на светот е 
измерено 102 метри во дијаметар 
и тежело повеќе од 40.000 кило-
грами! Направено е од страна 
на американската компанија 
“Immaculate Baking” на 16 мај 2003 
година, во Хендерсонвил, Северна 
Каролина. Еве некои други работи 
кои што се споредуваат со ова 
гигантско колаче.

Еве што приближно изнесува  околу 
100 метри
• Кошаркарско игралиште
• 1/3 од рагби игралиште
• Синиот кит 
• Авион „Боинг“ 737

Што друго тежи 40 000 килограми
• 4 возрасни слона
• 7 камиони пик-ап
• 3 тираносаурси Рекс

Состојки во најголемото чоколадно 
колаче во светот
• 12 200 кг брашно
• 6 525 кг путер
• 13 000 000 поединечни парчиња 
   на чоколадо (6 000 кг чоколадо)
• 5 000 кг  бел шеќер 
• 3 370 кг темно кафеав шеќер
• 30 000 цели јајца
• 184 кг сол
• 79 кг сода бикарбона
• 10 литри чиста ванила

Извадоци од Гинисова 
книга на рекорди 

Најголемото 
колаче на 

светот

Потребн
и состо

јки 

- 1кг. 
Кекси Fr

utti 

- 11/2 ф
илџани 

млеко

- 200 
гр.ореви

- 1/2 м
аргарин

- 4 лаж
ици ше

ќер во 

  прав 
‘’Витам

инка’’

- сок о
д еден 

портока
л

- 1 кес
ичка шл

аг пена
 “Витам

инка”алалалалал
наа “ВВ“В“ВВитититититамамамамамми

нинининкакакака””””



ЗАНИМЛИВОСТИ




