NUOVA TRADIZIONE powstała w roku 1986 i jest owocem intensywnej pracy grupy
specjalistów, którzy stworzyli nową kompleksową linię półproduktów do produkcji
lodów. Filozofia firmy jak i nazwa wyraża połączenie tradycji z nowoczesnością.
To, co charakteryzuje produkty to ich innowacyjność. Zaufanie klientów na świecie
firma zbudowała na jakości, bezpieczeństwie produktów i usług. Przez wszystkie lata
działalności wprowadzano na rynek nowe produkty, aby sprostać wymaganiom klientów.
Dzięki bardzo elastycznej produkcji i dobremu zespołowi badawczemu Nuova Tradizione
jest w stanie przygotować niepowtarzalną linię produktów zamówionych przez klienta.
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Golosia to mieszanka kontrolowana i zrównoważona, pomaga w przygotowaniu bazy do lodów. Struktura lodów w dużym
stopniu zależy od bazy jaka zostanie użyta. Przedstawione bazy są tak zbilansowane aby otrzymać lody wysokiej jakości.
Szeroka gama baz jest tak opracowana, aby spełnić różne wymagania klientów. Dzięki swojej elastyczności można dostosować
bazy do różnych potrzeb klientów.

Bazy do lodów tradycyjnych
Bazy w proszku do przygotowywania lodów tradycyjnych według własnych upodobań
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

12002

GOLOSIA
UNIVERSALE 50

Proszek do produkcji lodów o smaku mleka. Zawiera tłuszcze
roślinne. Pasteryzować w temp. 65 -85 oC

Pasteryzować
w temp. 65-85oC

Worek 2 kg
x 10 szt

12105

GOLOSIA
UNIVERSALE 50
bez tłuszczów
roślinnych

Produkt w postaci delikatnego proszku, pozbawiony tłuszczów
roślinnych. Służy do przygotowania bogatych i kremowych
lodów. Dodać cukier, pełne mleko i śmietanę. Smak mleka.

Pasteryzować
w temp. 65-85oC

Worek 2 kg
x 10 szt

12102

GOLOSIA KREM
50

Baza składająca się z doskonałych składników, bez zawartości
żółtka. Używa się do produkcji lodów mlecznych. Zawiera pełne
mleko.

Pasteryzować w
temp. 65-85oC

Worek 2 kg
x 10 szt

12004

GOLOSIA
CYTRYNOWA 50

Baza w proszku do używania na zimno do produkcji wspaniałych 50 gr + woda +
lodów o smaku cytryny.
cukier

Worek 2 kg
x 10 szt

12001

GOLOSIA
OWOCOWA 30

Baza w proszku do produkcji wspaniałych lodów o smaku
owocowym.

Baza na zimno
30 gr x 1kg
mieszanki

Worek 2 kg
x 10 szt
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Bazy jogurtowe
Jogurty- wysokiej klasy bazy w proszku do przygotowania lodów o smaku jogurtowym
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

14500

YOGONOVA

Produkt dodawany do bazy podstawowej ( fior di latte), do
produkcji lodów o smaku jogurtu. Tylko do użytku na zimno.

30-40 gr. x 1kg
mieszanki

Worek 2 kg
x 4szt

33006

YOG YOG
VERGANI

Jogurt odwodniony do rozcieńczania w przygotowanej bazie.

20/30 gr. x 1kg
mieszanki

Worek 2 kg
x 10 szt

Bazy specjalne
Bazy stworzone specjalnie dla wymagających klientów
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

14501

PANNA
DOLOMITI

Produkt w postaci proszku do tworzenia lodów o smaku
śmietanki. Do używania na ciepło.

30 gr. x 1kg mieszanki

Worek 1 kg
x 4 szt.

WONDER PANNA

Nowy stabilizator bez dodatku tłuszczów roślinnych,
co gwarantuje świeży kremowy smak. Wonder krem
umożliwia zrobienie świeżej śmietany w bardzo krótkim
czasie 2 minut, bez uszkodzenia struktury kremu. Może być
stosowany do celów dekoracyjnych z zachowaniem kształtu
i miękkości, nie traci wilgotności przez długi czas.

750 g śmietana 35%
Worek 2 kg
200 gr woda zimna
x 4 szt.
150 gr Wonder Panna

14968

Stabilizatory
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

14620

ARMONIA
FRUTTA/5

Baza w proszku do produkcji lodów owocowych, przygotowane
lody są bardzo stabilne i kremowe.

5 gr. x 1kg
mieszanki

Worek 2kg
x 4 szt.

14630

ARMONIA
CREMA/5

Baza w proszku do produkcji bogatych, stabilnych i kremowych
lodów . Pasteryzować w temp. 65-85oC

5 gr. x 1kg
mieszanki

Worek 2kg
x 4 szt.

Supernova
SUPERNOVA - Bazy dostępne w różnych dozach i wariantach, służące do produkcji wyjątkowych lodów o strukturze miękkiej,
kremowej i mocnej
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

11007

SUPERNOVA
UNIVERSALE 200

Produkt z tłuszczami roślinnymi w postaci lekkiego proszku,
przeznaczony do pracy na ciepło, pozwalający otrzymać lody
bogate i kremowe, jedynie z dodatkiem wody i cukru. O
neutralnym smaku mleka.

200 gr.
Supernova+
180/230 gr.
cukru+ 1000 gr.
wody

Worek 2kg
x 10 szt.

11001

SUPERNOVA
UNIVERSALE 150

Produkt z tłuszczami roślinnymi w postaci lekkiego proszku,
przeznaczony do pracy na ciepło, pozwalający otrzymać
lody bogate i kremowe. Produkt jedynie z dodatkiem cukru i
pełnego mleka. O neutralnym smaku mleka.

150 gr
Supernova +
230 g.r cukru +
1000 g.r mleka

Worek 2kg
x 10 szt.
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Supernova
SUPERNOVA - Bazy dostępne w różnych dozach i wariantach, służące do produkcji wyjątkowych lodów o strukturze miękkiej,
kremowej i mocnej
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

11002

SUPERNOVA
PANNA 150
Śmietana

Produkt w postaci lekkiego proszku, do pracy na ciepło,
pozwalający otrzymać lody bogate i kremowe, jedynie
z dodatkiem cukru, pełnego mleka i śmietany. O neutralnym
smaku mleka.

150 gr.
Supernova +
230 gr. cukru +
1000 gr. mleka
+ 120/150 gr.
śmietany

Worek 2kg
x 10szt.

11000

SUPERNOVA 150
SGI PLUS

Produkt w postaci lekkiego proszku, do pracy na ciepło,
pozbawiony tłuszczów roślinnych uwodornionych, pozwalający
otrzymać lody bogate i kremowe, jedynie z dodatkiem cukru i
pełnego mleka. O neutralnym smaku mleka.

150 gr.
Supernova +
230 gr. cukru +
1000 gr. mleka

Worek 2kg
x 10 szt.

SUPERNOVA
11001F Universalna 150
na zimno

Produkt z tłuszczami roślinnymi, do pracy na zimno,
pozwalający otrzymać lody bogate i kremowe, jedynie z
dodatkiem cukru, pełnego mleka. O neutralnym smaku mleka.

150 gr.
Supernova +
230 gr. cukru +
1000 gr. mleka

Worek 2kg
x 10 szt.

SUPERNOVA
UNIVERSALE 100

Produkt z tłuszczami roślinnymi, w postaci lekkiego proszku,
przeznaczony do pracy na ciepło, pozwalający otrzymać bazę,
bogatą i kremową, jedynie z dodatkiem cukru i pełnego mleka.
O neutralnym smaku mleka.

100 gr.
Supernova+
230 gr. cukru +
1000 gr. mleka
+ 50/100 gr.
śmietany

Worek 2kg
x 10 szt.

11051

SUPERNOVA
PANNA 100
Śmietana

Produkt z tłuszczami roślinnymi, w postaci lekkiego proszku,
przeznaczony do pracy na ciepło, pozwalający otrzymać bogatą
i kremową bazę, jedynie z dodatkiem cukru i pełnego mleka.
O smaku śmietany.

100 gr.
Supernova+
230 gr. cukru +
1000 gr mleka
+ 50/100 gr.
śmietany

Worek 2kg
x 10 szt.

11053

SUPERNOVA
FRUTTA 100
Owoce

Baza w proszku, używana do produkcji lodów owocowych,
bogatych i kremowych

100 gr.
Supernova+ 230 Worek 2kg
gr. cukru + 1000 x 10 szt.
gr. wody

11112

SUPERNOVA
Kompletna SGI

Kompletna baza do pracy na ciepło, do której wystarczy
dodać wody, aby otrzymać kremowe i zbilansowane lody, o
neutralnym smaku mleka.

2 kg + 3,7 l wody

Worek 2kg
x 10 szt.

11114

SUPERNOVA
Kompletna
Owocowa

Kompletna baza do pracy na zimno, do przygotowania
wspaniałych lodów, z użyciem świeżych owoców.

1 kg + 1, 26 l
wody + 1,6 kg
owoców

Worek 2kg
x 10 szt.

33001

EUROPAN 100CF
VERGANI

O smaku śmietany do lodów dobrze napowietrzonych.
Używana na ciepło i zimno z dodatkiem mleka i śmietany

11052F

SUPERNOVA
CREMA F 100

Produkt z tłuszczami roślinnymi, do pracy na zimno,
pozwalający otrzymać lody bogate i kremowe, jedynie z
dodatkiem cukru, pełnego mleka. O smaku śmietany.

11050
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Worek 2kg
x 10 szt.
100 g CREMA F
+ 1000 g mleko
+ 230 g cukru

Worek 2kg
x10 szt.

Pasty tradycyjne
Pasty Tradycyjne można podzielić na:
Pasty tłuste z minimalną ilością cukru i dużą zawartością tłuszczu, aby otrzymać mocne pasty.
Pasty średnie ze zbilansowaną ilością cukrów i tłuszczów.
Pasty słodkie z dużą zawartością cukru.
Pasty czyste, najlepsze starannie wyselekcjonowane suszone owoce przekształcone w gładką masę, zachowują naturalny
smak.

PASTY TRADYCYJNE - Produkty w paście do aromatyzowania lodów o zdecydowanym, wyważonym smaku. Gotowe do użycia.
Przygotowywać na zimno
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

6016

AMARETTO

Gęsta i kremowa baza kakaowo – orzechowa,
o charakterystycznym smaku słynnego likieru.
PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6224

BLUE EIS
Niebieski
Cukierek

Produkt w pacie na bazie słodkich syropów o
smaku wanilii intensywnym, niebieskim kolorze.
PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Puszka
1 kg x 12
szt.

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

6065

BUBBLE GUM
Guma Balonowa
Różowa

Produkt w paście, na bazie słodkich syropów, o
smaku owocowej, kwaskowatej gumy balonowej.
PASTA SŁODKA.

50 - 70 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Puszka
1 kg x
12 szt.

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

33217

PUF BUBBLE
VERGANI

Pasta na bazie słodkich syropów o zapachu
owocowej chewing gum. PASTA SŁODKA.

40 - 60 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

6002

CAFFÈ
Kawa

Produkt w paście o intensywnym kolorze
i aromacie; idealny do otrzymania lodów o
mocnym smaku kawy. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Puszka
1 kg x 12
szt.

6063

CANNELLA
Cynamon

Produkt w paście o charakterystycznym,
niebanalnym smaku cynamonu.
PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Puszka
1 kg x
12 szt.

6048

CAPUCCINO

Produkt w paście o charakterystycznym smaku
włoskiego cappuccino.
PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Puszka
1 kg x
12 szt.

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.
Wiaderko
5,5 kg x
2szt.
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Pasty tradycyjne
PASTY TRADYCYJNE - Produkty w paście do aromatyzowania lodów o zdecydowanym, wyważonym smaku. Gotowe do użycia.
Przygotowywać na zimno
Kod

Nazwa

Opis

CASSATA

Produkt w paście, składający się z kandyzowanych
70 - 100 gr. x 1
owoców wzbogaconych syropem, o intensywnym
kg mieszanki do
aromacie.
aromatyzowania
PASTA SŁODKA

Puszka
1 kg x 12
szt.

Gęsta pasta składająca się z kakao
i cukru, co pozwala na otrzymanie lodów
o charakterystycznym smaku czekolady. PASTA
ŚREDNIA

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6041B

CIOCREM
BIANCO
Biały Krem
Czekoladowy

Gęsta pasta składająca się z mleka i cukru,
idealna do tworzenia lodów o smaku białej
czekolady. PASTA ŚREDNIA

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6141

CIOCREM
FONDENTE
Ciemny Krem
Czekoladowy

Pasta na bazie gorzkiego kakao, idealna do
tworzenia lodów o intensywnym smaku czarnej
czekolady. PASTA ŚREDNIA

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

5506

COCCO
Kokos

Produkt w paście, o bogatym smaku kokosu, z
wiórkami; idealny do lodów o smaku świeżego
orzecha kokosowego
PASTA ŚREDNIA

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg
x 12 szt.

33152

Kokos + Mleczko
kokosowe
Vergani (Cocco
+ Latte di Cocco
Vergani)

Produkt w paście, bogaty w wiórki kokosowe i
mleko w proszku z kokosa. PASTA ŚREDNIA.

80 gr. pasty +
20 gr mleczka
kokosowego

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

6045

CONQUITO
Orzech
arachidowy

Wykwintna pasta o smaku prażonych orzeszków.
PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

6003

CREM CARAMEL
Krem Karmelowy

Produkt w paście o żółtym kolorze
i charakterystycznym smaku.
PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

CREM CARAMEL
6003 o OLD Krem
Karmelowy stary

Produkt w paście oparty na starym włoskim
przepisie i charakterystycznym smaku.
PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

6103

CREM CARAMEL
BRULÈ
Krem Brule’

Produkt w paście o zapachu i kolorze
podpalanego karmelu; przypomina smakiem
znany deser. PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

6047

CREMA
CATALANA Krem
Kataloński

Kremowy produkt w paście, na bazie żółtek
i szczypty cynamonu, przygotowany wg.
Starożytnej, katalońskiej receptury.
PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

33204

CREMA
CATALANA
Vergani
Krem Kataloński

Kremowy produkt w paście, na bazie żółtek
i szczypty cynamonu, przygotowany wg.
starożytnej, katalońskiej receptury.
PASTA ŚREDNIA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
3,5 kg x
2szt.

6266

CREMA AL
LIMONE
Krem Cytrynowy

Gęsta i kremowa pasta, idealna do stworzenia
lodów o smaku kremu jajeczno - cytrynowego.
PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

6004

CROCCANTINO
AL RHUM
Orzeszki w rumie

Gęsty produkt w paście, wzbogacony chrupiącymi 70 - 100 gr. x 1kg
kawałeczkami orzechów, które w lodach nadal
mieszanki do
pozostają smaczne i chrupiące. PASTA ŚREDNIA
aromatyzowania

6032

6041
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CIOCREM
Krem
czekoladowy

Dozowanie

Opakowanie

Puszka
1 kg 12 szt

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.
Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

Puszka
1 kg x
12 szt.

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

Puszka 1 kg
x 12 szt.
Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

Pasty tradycyjne
PASTY TRADYCYJNE - Produkty w paście do aromatyzowania lodów o zdecydowanym, wyważonym smaku. Gotowe do użycia.
Przygotowywać na zimno
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

6139

DULCE DE LECHE

Gęsty i kremowy produkt w paście, z którego
otrzymuje się lody o typowym smaku słynnego
deseru argentyńskiego. PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg
x 12 szt.

6005

GIANDUJA
CLASSICA
Czekolada
orzechowa
klasyczna

Kremowa pasta na bazie orzechów i kakao,
idealna do tworzenia lodów o głębokim,
intensywnym smaku słynnych czekoladek.
PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6040

GIANDUJA
AMARA
Czekolada
orzechowa
gorzka

Kremowa pasta na bazie orzechów i kakao,
idealna do tworzenia lodów o głębokim,
intensywnym smaku słynnych czekoladek. Lekko
gorzka. PASTA TŁUSTA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6074

LIMONCELLO
Cytrynówka

Gęsta i kremowa pasta, idealna do produkcji
lodów o świeżym, tradycyjnym smaku likieru
cytrynowego. Nadaje sie także w cukiernictwie.
PASTA ŚREDNNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg
x 12 szt.

6341

HAPPY BUENO

Nowa pasta o smaku białej czekolady
wzbogacona kruchym nugatem, chrupiącymi
ziarnami zbóż, przekładane kremową czekoladą i
orzechami laskowymi.
PASTA ŚREDNNIA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki

Puszka 1 kg
x 12 szt.

6020

LIQUIRIZIA
Lukrecja

Pasta o charakterystycznym smaku słodkiej
lukrecji. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg Wiaderko
x 12 szt.
5 kg x 2szt.

6006

MALAGA
z winogronami

Produkt w dużej części tworzony z suszonych
winogron, zanurzonych w syropie na bazie
marsala. PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6021

MANDORLA
Migdał

„Gęsta i kremowa pasta, na bazie migdałów
i cukru, pozwalająca stworzyć lody o typowym
smaku słodkich migdałów. PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6061

MANDORLA
PURA TOSTATA
100% Czysty,
prażony migdał

Pasta w 100% na bazie prażonych migdałów, do
produkcji lodów o smaku typowym dla słodkich
migdałów. PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg
x 12 szt.

6007

Produkt w postaci gęstej pasty z kawałkami
MARRON GLACES
kandyzowanych kasztanów, które w lodach
Kasztan Jadalny
pozostają miękkie i smaczne. PASTA SŁODKA.

6037

MASCARPONE

Produkt w postaci gęstej i kremowej pasty,
otrzymywany z gotowania świeżego sera
mascarpone. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg
x 12 szt.

6008

MENTA VERDE
Zielona mięta

Produkt w postaci rzadkiej pasty, o intensywnym
zapachu i zielonym kolorze. PASTA SŁODKA.

50 - 70 gr. x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6108

MENTA BIANCA
Biała mięta

Produkt w postaci rzadkiej pasty, o intensywnym
zapachu.
PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6026

MERINGA
Beza

Produkt w postaci gęstej i kremowej pasty,
idealny, aby otrzymać wspaniałe lody o typowym
smaku bezy. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg
x 12 szt.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.
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Pasty tradycyjne
PASTY TRADYCYJNE - Produkty w paście do aromatyzowania lodów o zdecydowanym, wyważonym smaku. Gotowe do użycia.
Przygotowywać na zimno
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

33211

MIRTO VERGANI
Mirt Vergani

Produkt w paście , pochodzący z zaparzania
pałeczek mirtu sardyńskiego. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
3,5 kg x
2szt.

6022

NOCCIOLA EXTRA
Pasta ciemna w 100% na bazie orzechów
100% Orzech
laskowych, prażonych i rafinowanych.
laskowy
PASTA TŁUSTA.
ciemny

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6301

NOCCIOLA EXTRA Pasta w 100% na bazie orzechów laskowych,
Orzech laskowy
prażonych i rafinowanych, Jasny kolor.
Extra
PASTA TŁUSTA.

70 - 100 gr x 1
kg mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6304

NOCCIOLA S
Orzech laskowy
50%

Pasta w 50 % na bazie orzechów laskowych
prażonych i rafinowanych. PASTA TŁUSTA

90 gr na 1 kg
mieszanki

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

6101

NOCCIOLA GROB
Orzech laskowy
Grob

Pasta w 100%, otrzymywana z prażenia i rafinacji
orzechów, wzbogacona okruszkami orzecha.
Jasny kolor. PASTA TŁUSTA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

6001

NOCCIOLA
PIEMONTE IGP
Orzech laskowy
z Piemontu

Pasta otrzymywana z prażenia i rafinacji
70 - 100 gr. x 1kg
orzechów, zbieranych w chronionym ekologicznie
mieszanki do
obszarze geograficznym.
aromatyzowania
PASTA TŁUSTA.

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6302

NOCCIOLA GRAN
MARCA Orzech
laskowy Gran
Marca

Pasta zemulgowana (0,5%), otrzymywana z
rafinowania prażonych orzechów. Ciemny kolor.
PASTA TŁUSTA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

6009

NOCE
Orzech włoski

Pasta na bazie orzechów włoskich, z chrupiącymi
okruchami, i charakterystycznym smaku orzecha.
PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6142

NUTCREM PASTA
Pasta krem
czekoladowy

Doskonała pasta, składająca się głównie
z orzechów, cukru i kakao ( typu Nutella). PASTA
ŚREDIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6076

SŁODKI ROGALIK

Doskonała pasta o smaku słodkich francuskich
rogalików. PASTA SŁODKA.

80 gr na 1 kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6028

PANNA COTTA

Gęsta i kremowa pasta o bogatym smaku typowy
dla tego słodkiego deseru. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6049

PINOLATA
Orzeszki pini

Gęsta pasta, aromatyzowana. Zawiera orzeszki
pini. PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6210

PISTACCHIO
LISCIO C.A
Pistacja gładka

Pasta na bazie pistacji, wzbogacona aromatem.
Kolor jasno zielony.
PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6010

PISTACCHIO con Pasta zawiera pistacje, wzbogacona aromatem.
pistacchi interi
Kolor jasno zielony.
Pasta z pistacjami PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

33216

PISTACCHIO
PURO 100%
Vergani
Pistacja 100%

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania
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Czysta 100% pistacja sycylijska, z dodatkiem
barwnika naturalnego. PASTA TŁUSTA.

Opakowanie

Wiaderko
3 kg x 2szt.

Pasty tradycyjne
PASTY TRADYCYJNE - Produkty w paście do aromatyzowania lodów o zdecydowanym, wyważonym smaku. Gotowe do użycia.
Przygotowywać na zimno
Kod

Nazwa

6244

6070

Opis

Dozowanie

Opakowanie

PISTACCHIO
100 % czysta pasta, z aromatem i barwnikiem.
PREMIUM
PASTA ŚREDNIA.
Pistacja Premium

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

RICOTTA

Idealna pasta do produkcji smacznych lodów z
kremu ricotty. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg
x 12 szt.

6012

SMACK
Całusek

Gęsta i kremowa pasta, w połowie z orzechów,
a w połowie z kakao, przypominająca smakiem
znane czekoladki. PASTA TŁUSTA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg Wiaderko
x 12 szt.
5 kg x 2szt.

6030

SMACK Bianco
Białe Całuski

Gęsta i kremowa pasta w połowie z orzechów, a
w połowie z mleka, o charakterystycznym smaku
dobrej, białej czekolady. PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

6033

TARTUFO AL
RHUM
Trufla w rumie

Gęsta pasta, na bazie kruszonych orzechów i
kakao, nasączonych rumem. Lody doskonałe w
połączeniu z wiśniowym likierem.
PASTA TŁUSTA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1kg
x 12 szt.

6013

Nugat Vergani
(Torroncino
Vergani)

Produkt bogaty w orzechy i okruchy nugatu,
pozwalający otrzymać lody o smaku słynnego,
chrupiącego batonu.
PASTA ŚREDNIA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg Wiaderko
x 12 szt
5 kg x 2szt.

6023

TIRAMISÙ

Produkt w paście o intensywnym zapachu,
ze składnikami używanymi w prawdziwym,
tradycyjnym deserze. PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

33220

TIRAMISÙ
Vergani

Produkt w paście o intensywnym zapachu,
z likierem Marsala, żółtkiem z jajka i kawą. Kolor
podkreślony. PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

33223

TORRONCINO
Vergiani

Ziarna Nugatu Vergani, od 2 do 3 mm, doskonałe
do dekorowania lodów i zimnych deserów.
Dozowanie według uznania.
PASTA ŚREDNIA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

33205

VANIGLIA BACCA
Vergani Paciorki
wanilii Vergani

Produkt w postaci gęstej pasty, otrzymywany w
wyniku zaparzania pałeczek wanilii, z dodatkiem
cytryny. Kolor żółty, z odrobinkami wanilii. PASTA
SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

6062

VANIGLIA
BIANCA
Biała wanilia

Produkt w postaci gęstej pasty, o intensywnym
aromacie, bogaty w wanilię, zawiera jej drobinki.
PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka
1 kg x
12 szt

6124

Produkt w postaci gęstej pasty, o intensywnym
VANIGLIA GIALLA
aromacie i żółtym kolorze, bogaty w wanilię.
Żółta wanilia
PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6124G

VANIGLIA GOLD
Złota wanilia

Produkt całkowicie naturalny. Żółty kolor
pochodzi ze zmielonej wanilii.
PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

6424

WANILIA GOLD
PURE

Produkt w postaci gęstej pasty o intensywnym
aromacie, bogaty w ziarenka wanilii. PASTA
SŁODKA

25 gr x 1 kg
mieszanki do
aromatyzowania.

Puszka 1 kg
x 12 szt.

6027

ZABAJONE REALE Gęsty i kremowy produkt, na bazie żółtka, cukru i
Zabajone
likieru Marsala. Kolor słomkowy. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Puszka 1 kg
x 12 szt.

Wiaderko
5,5 kg x
2szt.

Wiaderko
5 kg x 2szt.
Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.
Wiaderko
6 kg x 2szt.
Wiaderko
5,5 kg x
2szt.
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Pasty tradycyjne
PASTY TRADYCYJNE - Produkty w paście do aromatyzowania lodów o zdecydowanym, wyważonym smaku. Gotowe do użycia.
Przygotowywać na zimno
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

6127

ZABAJONE
RISERVA
Zabajone

Kremowy produkt w małych ilościach dla bardziej 70 - 100 gr. x 1kg
wymagających produktów. Wzbogacony starszym mieszanki do
likierem Marsala. PASTA SŁODKA.
aromatyzowania

33224

ZABAJONE
Vergani

Kremowe zabajone, przygotowane dla
cukiernictwa w celu aromatyzowania kremów.
Bogate w żółtko i likier Marsala. PASTA SŁODKA.

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

6014

ZUPPA INGLESE

Produkt w paście o typowym smaku deseru
biszkoptowego, nasączonego 18o Alchermes.
PASTA SŁODKA

70 - 100 gr. x 1kg
mieszanki do
aromatyzowania

Opakowanie
Puszka 1 kg
x 12 szt.
Wiaderko
5 kg x 2szt.
Wiaderko
Puszka 1 kg
5,5 kg x
x 12 szt.
2szt.

Pasty owocowe
Skoncentrowane owoce - pasty owocowe. Produkt w paście, bogaty w owoce, do szybkiego użytku. Idealne do aromatyzowania
i wzbogacenia lodów owocowych.

Pasty owocowe Produkt w paście, bogaty w owoce, do szybkiego użytku. Idealne do aromatyzowania i wzbogacenia lodów
owocowych
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

5601

ALBICOCCA
Morela

Pasta owocowa o smaku morelki. Doskonała do
aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x 12
szt.

5502

ANANAS

Pasta owocowa o smaku ananasa. Doskonała
do aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x 12
szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5604

ARANCIA
Pomarańcza

Pasta owocowa o smaku pomarańczy. Doskonała
do aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach. Zawiera naturalne barwniki.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x 12
szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt
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Pasty owocowe
Pasty owocowe Produkt w paście, bogaty w owoce, do szybkiego użytku. Idealne do aromatyzowania i wzbogacenia lodów
owocowych
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

BANAN

Pasta owocowa o smaku banana. Doskonała do
aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach .

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x 12
szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

FRAGOLA
Truskawka

Pasta owocowa o smaku truskawek. Doskonała
do aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach. Zawiera naturalne barwniki, miąższ i
drobinki truskawek.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x 12
szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5707

FRAGOLA ‘96
Truskawka ‘96

Pasta owocowa o smaku truskawek, z
naturalnym, delikatnym kolorantem. Doskonała
do aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x 12
szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5957

FRAGOLA S
Truskawka

Pasta owocowa, o smaku truskawki. Zawiera miąższ 40 - 50 gr. x 1 kg
i nasionka truskawek. Kolor jasno czerwony.
owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

5517

FRAGOLINE DI
BOSCO
Pozimki

Pasta owocowa, o czystym smaku poziomek i
charakterystycznym, zdecydowanym kolorze
owoców.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5523

Pasta owocowa, o czystym smaku owoców lasu
FRUTTI DI BOSCO
i charakterystycznym, zdecydowanym kolorze
Owoce lasu
owoców.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5608

KIWI

Pasta owocowa, o czystym smaku kiwi i
charakterystycznym, zdecydowanym kolorze
owoców.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

5609

LAMPONE
Malina

Pasta owocowa, o czystym smaku malin i
charakterystycznym, zdecydowanym kolorze
owoców.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5521

MANDARINO
Mandarynka

Pasta owocowa, o czystym smaku mandarynek
i charakterystycznym, zdecydowanym kolorze
owoców.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5520

MELA VERDE
Zielone jabłko

Pasta owocowa, o czystym smaku zielonego jabłka
i charakterystycznym, zdecydowanym kolorze
owoców.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x 12
szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5615

MELONE
Melon

Pasta owocowa o smaku melona. Doskonała do
aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach. Zawiera naturalne barwniki.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5610

MIRTILLO
Jagody

Pasta owocowa o smaku jagód. Doskonała do
aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x 12
szt.

Wiaderko
6 kg x 2szt

5511

MORA
Jeżyna

Pasta owocowa o smaku jeżyn. Doskonała do
aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

5622

PESCA
Brzoskwinia

Pasta owocowa o smaku brzoskwini. Doskonała
do aromatyzowania lub wzbogacenia mieszanek
lodowych, kremów w cukiernictwie i innych
produktach.

70 - 100 gr. x
1 kg owoców.

Puszka
1 kg x
12 szt.

5505

5607

Wiaderko
6 kg x 2szt
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Bazy kompletne

Bazy kompletne, jednodozowe, do przygotowania lodów. Gotowe do użytku. Z Complete lody są perfekcyjnie zbilansowane.
Zaleca się obrabianie na zimno.
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

11083

COMPLETE MIÓD

Lody o niepowtarzalnym smaku miodu lipowego. Stanowią
doskonałe połączenie z Variegato Cytrynowym.

1,4 kg + 2,4 L
wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11065

COMPLETE ACE

Odświeżające lody , z sokiem z pomarańczy, cytryny
i marchewki. Do rozpuszczenia w wodzie.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11075

COMPLETE
ANANAS

Odświeżające lody, z sokiem odwodnionym z ananasa. Do
rozpuszczenia w wodzie.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11064

COMPLETE
BANAN

Odżywcze lody z odwodnionym miąższem z banana. Do
rozpuszczenia w mleku.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11076

COMPLETE KAWA

Lody pobudzające, z kawą liofilizowaną. Do rozpuszczenia
w mleku.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11080

1,4 kg produktu
COMPLETE LIŚCIE
Lody o intrygującym smaku karmelu. Do rozpuszczenia w mleku. + 2,6 l mleka lub
KARMELU
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11062

COMPLETE
CZEKOLADA

Lody o przepysznym smaku czekolady. Do rozpuszczenia w
mleku.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11072

COMPLETE
KOKOS

Egzotyczne lody, bogate w wiórki orzecha kokosowego. Do
rozpuszczenia w mleku.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt
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Bazy kompletne
Bazy kompletne, jednodozowe, do przygotowania lodów. Gotowe do użytku. Z Complete lody są perfekcyjnie zbilansowane.
Zaleca się obrabianie na zimno.
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

11061

COMPLETE FIOR
DI LATTE

Lody „ z efektem”. Można używać także , jako biała,
neutralną bazę , lub łączyć z pastami lub „ zakrapiaczami”. Do
rozpuszczenia z mlekiem.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11066

COMPLETE
TRUSKAWKA

Energetyzujące lody, z zawartością odwodnionego miąższu
truskawki. Do rozpuszczenia z wodą.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

33032

COMPLETE
GIANTORRONE
VERGANI

Wspaniałe lody, o smaku wykwintnego nugatu, do dekorowania
pistacjami i cytryną, oraz do wzbogacenia okruchami nugatu.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11060

COMPLETE
CYTRYNA

Odświeżające lody, o świeżym i czystym smaku cytryny.
Z odwodnionym sokiem z cytryny. Do rozpuszczenia z wodą.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11067

COMPLETE
MANDARYNKA

Żywiołowe lody, zawierające odwodniony sok z mandarynki. Do
rozpuszczenia z wodą.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11068

COMPLETE
ZIELONE JABŁKO

Lody, które zachowują smak i kolor zielonego jabłka. Do
rozpuszczania z wodą.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11069

COMPLETE
MELON

Zaskakujące lody, zawierające odwodniony sok z melona. Do
rozpuszczenia z wodą.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11082

COMPLETE
GORZKA
CZEKOLADA

Przepyszne lody, zawierające ciemne kakao i okruchy czekolady
gorzkiej.

1,4 kg produktu
+ 2,2 l wrzącej
wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11074

COMPLETE
PANNA COTTA

1,4 kg produktu
Lody o klasycznym smaku deseru Panna Cotta. Do rozpuszczenia
+ 2,6 l mleka lub
z mlekiem.
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11070

COMPLETE
BRZOSKWINIA

Aksamitne lody, zawierające odwodniony miąższ brzoskwini. Do
rozpuszczenia z wodą.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11071

COMPLETE
WANILIA

Ponadczasowe lody o delikatnym żółtym kolorze. Zawiera
odrobinki wanilii. Do rozpuszczania w mleku.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka lub
letniej wody

Worek
1,4 kg x 10
szt

11063

COMPLETE
JOGURT

Lody, które nigdy się nie znudzą, o smaku jogurtu. Do
rozpuszczania w mleku.

1,4 kg produktu
+ 2,6 l mleka

Worek
1,4 kg x 10
szt
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Sorbety
Łatwe w użyciu. Każde opakowanie wystarcza na pojemnik lodów. Przechowuje się w temperaturze pokojowej, nie jest
wymagana baza. Lody gotowe, nie tworzą się dziury, nie rozdzielają się w pojemniku.

Produkty w paście, do przygotowania lodów z owocami (minimum 25% owoców), bogate w błonnik. Nie zawierają
emulgatorów, ani stabilizatorów. Kolor i smak naturalny.
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

5532sf

POMARAŃCZA
BERGAMOTA

Nowoczesny produkt , łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych
lodów o smaku pomarańczy bergamoty, która posiada
wiele właściwości leczniczych oraz zawiera dużą ilość
przeciwutleniaczy.

1 kg koktajlu +
600 gr. Cukru+
Puszka
2400 gr wody lub 1 kg x 12 szt
mleka

5502sf

ANANAS
Ananas

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku ananasa. Zawiera miąższ ananasa.

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka.

Puszka
1 kg x 12 szt

5505sf

BANAN
Banan

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku banana. Zawiera miąższ banana. Wygląda naturalnie.

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka.

Puszka
1 kg x 12 szt

5506sf

COCCO
Kokos

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku ananasa. Bardzo bogaty w miąższ kokosa.

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka.

Puszka
1 kg x 12 szt

5507sf

FRAGOLA
Truskawka

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku truskawek. Zawiera miąższ i drobinki truskawek.

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka.

Puszka
1 kg x 12 szt
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Opakowanie

Sorbety
Produkty w paście, do przygotowania lodów z owocami (minimum 25% owoców), bogate w błonnik. Nie zawierają
emulgatorów, ani stabilizatorów. Kolor i smak naturalny.
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

5523sf

FRUTTI DI BOSCO
Owoce lasu

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku owoców lasu. Zawiera miąższ owoców lasu.

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka.

Puszka
1 kg x 12 szt

5515sf

LIMONE
Cytryna

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych
lodów, o smaku cytryny. Z dużą zawartością błonnika i soku
owocowego.

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka

Puszka
1 kg x 12 szt

5530sf

MELAKADE

Odświeżające lody z naparu hibiskusa przekładane kawałkami
jabuszka. Hibiskus to roślina uprawiana w tropikalnej Afryce,
Indiach i na Karaibach. Hibiskus to roślina bogata w witaminę
C, sole mineralne i przeciwutleniacze

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka

Puszka
1 kg x 12 szt

5520sf

MELA VERDE
Zielone jabłko

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku zielonego jabłka. Duża zawartość błonnika i miąższu.

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka

Puszka
1 kg x 12 szt

5533sf

ZIELONA
HERBATA Z RÓŻĄ

Odświeżające lody z naparu z zielonej herbaty połączone z
płatkami róży. Zielona herbata zawiera bardzo dużą dawke
przeciwutleniaczy.

1 kg koktajlu +
600 gr. Cukru+
Puszka
2400 gr wody lub 1 kg x 12 szt
mleka

5512sf

MELONE
Melon

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku melona. Duża zawartość błonnika i miąższu.

1 kg koktajlu +
600 gr. cukru +
2400 gr. wody
lub mleka

5516sf

PASSION FRUIT
Marakuja

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku marakui. Zawiera miąższ owocowy.

1 kg koktajlu +
600 gr cukru +
Puszka
2400 gr wody lub 1 kg x 12 szt
mleka

5522sf

PESCA
Brzoskwinia

Nowoczesny produkt, łatwy do użycia, bogaty w owoce.
Pozwala na wyprodukowanie kremowych odżywczych lodów,
o smaku brzoskwini. Duża zawartość błonnika i miąższu.

1 kg koktajlu +
600 gr cukru +
Puszka
2400 gr wody lub 1 kg x 12 szt
mleka

5531sf

KWIAT BZU
CZARNEGO Z
RÓŻĄ

Nowoczesny produkt , łatwy do użycia, bogaty w aromat
z kwiatów bzu czrnego. Pozwala na wyprodukowanie
kremowych odżywczych lodów o smaku syropu z bzu
czarnego, który zawieraja dużo flawonoidów i soli mineralnych

1 kg koktajlu +
600 gr. Cukru+
Puszka
2400 gr wody lub 1 kg x 12 szt
mleka

Puszka
1 kg x 12 szt
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Variegato - Ozdabiacze

VARIEGATI OZDABIACZE Produkty w paście, służące do ozdabiania i ubarwiania lodów i deserów, ciast, o intensywnym lecz
wyważonym smaku. Pozostają miękkie w ujemnej temperaturze.
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

5603

AMARENA
Wiśnia

Produkt w paście, na bazie smacznych,
kandyzowanych wiśni krojonych w kawałki,
o żywym kolorze. Idealne do ozdabiania i
wzbogacania lodów i deserów

Puszka
1 kg x 12 szt

Puszka
1 kg x 12
szt

ARANCIA
Pomarańcza

Produkt bogaty w kandyzowaną skórkę
pomarańczy, dobrze komponuje się zarówno ze
słodkimi smakami lodów mlecznych, jogurtu,
jak również ze smakami np. gorzkiej czekolady.
O kolorze dojrzałej pomarańczy.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

Produkt zawierający chrupiące ciastko. Wzbogaca
lody w biszkoptowo- czekoladowy smak.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

5504vr

CIOCCOFROLLO
6067vr Czekoladowobiszkoptowy
6003vr

CREM CARAMEL Produkt bogaty w kawałeczki chrupiącego karmelu
Krem karmelowy o kolorze żółto-pomarańczowym, błyszczącym.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

5507vr

FRAGOLA
Truskawka

Produkt bogaty w kawałeczki truskawek, idealny
do ozdabiania i wzbogacania bazy lodów. O kolorze
truskawek.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

Produkt w paście, bogaty w owoce lasu,
o ciemnym, czerwonym kolorze, idealny do
wzbogacania i ozdabiania deserów i baz lodowych.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

Produkt w paście, w kolorze malin, do
aromatyzowania i wzmacniania lodów, kremów i
innych produktów cukierniczych.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

6341vr HAPPY BUENO

Krem o smaku białej czekolady wzbogacony
kruchym nugatem i chrupiącymi ziarnami zbóż

Według uznania

Wiadeko
5 kg x 2 szt.

5530vr MELAKADE

Produkt na bazie hibiskusa z kawałkami jabłek w
czerwonym kolorze

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

FRUTTI DI
5523vr BOSCO
Owoce lasu
5509vr
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LAMPONE
Malina

Wiaderko
6 kg x 2 szt

Variegato - Ozdabiacze
VARIEGATI OZDABIACZE Produkty w paście, służące do ozdabiania i ubarwiania lodów i deserów, ciast, o intensywnym lecz
wyważonym smaku. Pozostają miękkie w ujemnej temperaturze.
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

6039vr

MOU
Krówka

Produkt w postaci gęstej i kremowej pasty,
o typowym karmelowym smaku.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

6042

NUTCREM
Krem orzechowy

Kremowy produkt, idealny do ozdabiania
i wzbogacania lodów, charakterystycznym smak
nutelli.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12
szt.

Kremowy produkt, idealny do ozdabiania i
wzbogacania lodów o smaku cytryny. Doskonale
komponuje się z Complete Miód.

Według uznania

Puszka
1 kg x 12 szt.

5516vr CYTRYNA

33102

NOCCIOLCREM
Vergani
Krem orzechowy

Kremowy produkt, idealny do ozdabiania
i wzbogacania lodów, charakterystyczny smak
nutelli.

Według uznania

Wiaderko
6 kg x 2 szt.

33103

PESCARANCIA
VERGANI
Brzoskwinia
Pomarańcza

Produkt w paście, w kolorze owoców, idealny do
aromatyzowania i dekorowania lodów w jogurcie
lub kremie.

Według uznania

Wiaderko
3 kg x 4 szt.

33104

Kremowy produkt, bogaty w kruszone pralinki,
ROCKES
idealny do ozdabiania i wzbogacania lodów
VERGANI Pralinki
w charakterystyczny smak czekoladek.

Według uznania

Wiaderko
5,5 kg x 2 szt.

Wiaderko
5,5 kg x
2 szt.

Variegato Cremino
VARIEGATO CREMINO
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

60005

CREMINO
GANDUJA
Z NUTĄ
ORZECHÓW

Produkt o kremowej konsystencji, może być
używany jako Variegato lub do przekładania lodów
o smaku czekolady z nutą orzechów.
Zachowuje miękką i aksamitną konsystencję
w niskich temperaturach .

Według uznania

Wiaderko
6kg x 2 szt.

32210

CREMINO
Z BIAŁEJ
CZEKOLADY

NOWY produkt o kremowej konsystencji, może być
używany jako Variegato lub do przekładania lodów.
Zachowuje miękką i aksamitną konsystencję
w niskich temperaturach .

Według uznania

Wiaderko
6kg x 2 szt.

32211

NOWY produkt o kremowej konsystencji, może być
używany jako Variegato lub do przekładania lodów
CREMINO KREM
o delikatnym kremowym smaku i nutą cytryny.
Z NUTĄ CYTRYNY
Zachowuje miękką i aksamitną konsystencję
w niskich temperaturach .

Według uznania

Wiaderko
6kg x 2 szt.

32212

NOWY produkt o kremowej konsystencji, może być
używany jako Variegato lub do przekładania lodów
o smaku Toﬃ ( Krówka Mou )
Zachowuje miękką i aksamitną konsystencję
w niskich temperaturach .

Według uznania

Wiaderko
6kg x 2 szt

CREMINO TOFFI
(KRÓWKA MOU)
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Polewy - coperture e stracciatelle

Polewy do lodów. Pełna seria polew, gotowych do użycia w lodach lub do pokrywania lodów na patyku, rożków, biszkoptów.
Kruche i chrupiące w temperaturze poniżej 0 stopni.
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

6011

PASTA
STRACCIATELLA

Delikatna, wykwintna pasta, na bazie
sproszkowanego kakao i cukru, idealna do łączenia
z lodami i ich dekorowania i wzbogacania. O
głębokim smaku.

Według uznania

Puszka 1 Kg Wiaderko
x 12 szt.
5kg x 2 szt

6111

STRACCIATELLA
PINGUINA

Delikatna, wykwintna pasta, na bazie
sproszkowanego kakao i cukru, idealna, jako
polewa do lodów i rożków. Głęboki smak, właściwy
dla twardych produktów

Według uznania

Puszka 1 Kg Wiaderko
x 12 szt.
5kg x 2 szt

6211

STRACCIATELLA
BIANCA
Biała

Delikatna, wykwintna pasta, na bazie mleka
i cukru, idealna jako polewa do lodów i rożków.

Według uznania

Wiaderko
5kg x 2 szt

6031

STRACCIATELLA
w płatkach

Płatki gorzkiej czekolady, gotowe do użycia

Według uznania

Worek
2kg x 4 szt

6120

POLEWA
NOCCIOLA
Orzech Laskowy

Delikatna, wykwintna pasta, na bazie mleka, cukru
i orzechów laskowych, idealna, jako polewa do
lodów i rożków. Opracowana także jako chrupki
dodatek do wzbogacenia treści lodów. O smaku i
kolorze orzech laskowego.

Według uznania

Puszka 3 Kg
x 4 szt.

6114

POLEWA
FRAGOLA
Truskawka

Delikatna, wykwintna pasta, na bazie mleka
i cukru, idealna, jako polewa do lodów i rożków.
Przygotowana do wzbogacenia treści lodów, jako
chrupiący dodatek o smaku i kolorze truskawki.

Według uznania

Puszka 3 Kg
x 4 szt.

6115

POLEWA
LIMONE
Cytryna

Delikatna, wykwintna pasta, na bazie mleka
i cukru, idealna jako polewa do lodów i rożków.
Przygotowana do wzbogacenia treści lodów, jako
chrupiący dodatek o smaku cytryny. Żółty kolor.

Według uznania

Puszka 3 Kg
x 4 szt.

6118

POLEWA
PISTACCHIO
Pistacja

Delikatna, wykwintna pasta, na bazie mleka
i cukru, idealna jako polewa do lodów i rożków.
Przygotowana do wzbogacenia treści lodów, jako
chrupiący dodatek o smaku pistacji.

Według uznania

Puszka
3 kg x 4 szt.
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Bazy do automatów - softy

SOFT Specjalne bazy do automatów z przedłużoną stabilnością. Lody bardzo napowietrzone, długo zachowują uformowany
kształt.
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

14401

SOFT PANNA
Śmietana

Baza w proszku do przygotowywania lodów soft
o smaku śmietankowym.

1,4 kg produktu
+3,5 l wody

Worek
1,4kg x 15 szt

14404

SOFT FRAGOLA
Truskawka

Baza w proszku do przygotowywania lodów soft
o smaku truskawkowych.

1,4 kg produktu
+3,5 l wody

Worek
1,4kg x 15 szt

14405

SOFT LIMONE
Cytryna

Baza w proszku do przygotowywania lodów soft
o smaku cytrynowym.

1,4 kg produktu
+3,5 l wody

Worek
1,4kg x 15 szt

14403

SOFT CACAO
Kakao

Baza w proszku do przygotowywania lodów soft o
smaku kokosowym.

1,4 kg produktu
+3,5 l wody

Worek
1,4kg x 15 szt

14406

SOFT FROZEN
YOGURT

Baza w proszku bogata w jogurt z żywymi kulturami
1,4 kg produktu
bakterii do przygotowywania lodów soft o smaku
+3,5 l wody
jogurtowy

Worek
1,4kg x 15 szt
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Topping
iTOP - Gęste i kremowe produkty o intensywnym zapachu, służące do dekorowania. iTOP - jest produktem idealnym do
aromatyzowania kaw i innych produktów. Nie oddziela się w butelce. Dozuje się według uznania.
Nowe sosy iTop gęste i aromatyczne, służą jako dodatki do kaw, wzbogacając ich smak i zapach. Pozwalają na stworzenie
napoju według własnej fantazji i upodobań. W sektorze lodów służą do dekorowania nie tylko samych lodów, ale i
lodowych deserów, tortów, ciast i innych wyrobów cukierniczych.

Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

6058

AMARENA Wiśnia

Intensywny smak wiśni, produkt idealny do dekorowania
lodów i innych wyrobów cukierniczych.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.

6050

CARAMELLO
Karmel

Intensywny smak karmelu, produkt idealny do dekorowania
lodów i innych wyrobów cukierniczych oraz kawy.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.

6051

CIOCCOLATO
Czekolada

Intensywny smak czekolady, produkt idealny do dekorowania
lodów i innych wyrobów cukierniczych oraz kawy.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.

6255

CIOCCOLATO
BIANCO
Biała Czekolada

Intensywny smak białej czekolady, produkt idealny do
dekorowania lodów i innych wyrobów cukierniczych oraz
kawy.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.

6052

FRAGOLA
Truskawka

Intensywny smak truskawki, produkt idealny do dekorowania
lodów i innych wyrobów cukierniczych.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.

6059

FRUTTI DI BOSCO
Owoce lasu

Intensywny smak owoców lasu, produkt idealny do
dekorowania lodów i innych wyrobów cukierniczych.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.
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Topping
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

6250

MOU Krówka

Intensywny smak mou, produkt idealny do dekorowania
lodów i innych wyrobów cukierniczych oraz kawy.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.

6053

NOCCIOLA
Orzech laskowy

Intensywny smak orzechów laskowych, produkt idealny do
dekorowania lodów i innych wyrobów cukierniczych oraz
kawy.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.

33305

NOCCIOLCREM
VERGANI
Krem orzechowy
Vergani

Intensywny smak nutelli produkt idealny do dekorowania
lodów i innych wyrobów cukierniczych oraz kawy.

Według uznania

Butelka
1 kg x 6 szt.

Dozowanie

Opakowanie

Produkty podstawowe

Kod

Nazwa

Opis

6015

CACAO EXTRA
22/24%
Kakao Extra
22/24

Kakao o delikatnej strukturze, idealne do wzbogacania
każdego przepisu i deklaracji lodów i innych artykułów
cukierniczych.

Worek
2 kg x 4 szt

6095

CACAO EXTRA
10/12%
Kakao Extra
10/12%

Chude kakao o delikatnej strukturze, idealne do wzbogacania
każdego przepisu i deklaracji lodów i innych artykułów
cukierniczych.

Worek
2 kg x 4 szt
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Produkty podstawowe
Kod

Nazwa

Opis

Dozowanie

Opakowanie

6082

CAFFÈ
LIOFILIZZATO
Kawa
liofilizowana

100% Kawa rozpuszczalna, liofilizowana. Doskonała do
przygotowania lodów i kremów czekoladowych.

25/30 gr/na 1kg
mieszanki.

Worek
0,5 kg x 10
szt

6083

Destronova

Produkt w postaci delikatnego proszku ( destroza, proteiny,
błonnik roślinny) służący do ulepszania struktury lodów. Lody
sprawiają wrażenie cieplejszych przy spożyciu.

20 gr/1kg
mieszanki.

Worek
1,4kg x 15
szt

6183

DESTROSIO
Destroza

Produkt w postaci delikatnego proszku, używany w celu
optymalnego zbilansowania formuły loda.

Worek
25 kg

14981

MILKNOVA
INTERO
Pełne mleko
w proszku

Mleko w proszku spray, łatwo rozpuszcza się w wodzie. Dobrze
zastępuje pełne mleko.

Worek
1 kg x 10 szt

14980

MILKNOVA
SCREMATO
Odtłuszczone
mleko w proszku

Mleko w proszku spray, łatwo rozpuszcza się w wodzie. Dobrze
zastępuje odtłuszczone mleko.

Worek
1 kg x 10 szt

14983

SUPERMILK

Mleko i proteiny w proszku, dostosowane do bilansowania
lodów. Dobrze zastępuje pełne mleko w proszku.

Worek
2 kg x 10 szt

1139

SCIROPPO DI
GLUCOSIO IN
POLVERE
Syrop z glukozy w
proszku

Produkt w postaci delikatnego proszku, przygotowany z myślą
o tych, którzy chcą sami stworzyć lody, według własnych
upodobań i gustów.

Worek
25 kg x 1 szt

32302

AMARENA
VERGANI
Wiśnia Vergani

Wiśnie kandyzowane i aromatyzowane, o średnicy 18-20 mm,
w syropie wiśniowym

Wiaderko
5 kg x 2 szt

6085

AMARENA
FRUTTO PER
GELATERIA
Wiśnia

Wiśnie kandyzowane i aromatyzowane, o średnicy 20-22 mm,
w syropie wiśniowym

Puszka
1 kg x 12 szt

33243

NOCCIOLE INTERE
Całe orzechy, pierwszej jakości. Prażone, obrane i dobrane
Vergani Orzech
wielkością. Pakowane próżniowo.
laskowe całe

Worek
2 kg x 4 szt

33244

GRANELLA
DI NOCCIOLE
Vergani Zmielone
orzechy laskowe

Worek
2 kg x 4 szt

33245

GRANELLA
PRALINATA
DI NOCCIOLE
Zmielone orzechy laskowe 2/3 mm, obrabiane na ciepło i
VERGANI
pokryte cukrem. Pakowane próżniowo.
Zmielone orzechy
laskowe
a’la pralini

14550

SETANOVA
Zmiękczacz

Gęsta pasta na bazie mono-glicerydów, dodawana na zimno
do lodów ( przed przyrządzeniem pasty ), aby nadać im
miękkości.

Wiaderko
5 kg

6089

TUORLOVO
Żółtko

Żółtko z jajka z 50% zawartością cukru, homogenizowane
i pasteryzowane. Bardzo dobre i PEWNE do produktów
sporządzanych na zimno.

Słoik
1,25 kg x 6
szt
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Zmielone i prażone orzechy laskowe, 2/3mm. Pakowane
próżniowo.

Worek
3 kg x 2 szt

Akcesoria
Kod

Nazwa

Opis

10005

Kuweta do lodów
360x165x120

Kuweta do lodów wykonana ze stali nierdzewnej pojemność
5L. Producent Włochy

10006

Kuweta do lodów
360x250x80

Kuweta do lodów wykonana ze stali nierdzewnej pojemność
5L. Producent Włochy

10007

Kuweta do lodów
z poliwęglanu
360x165x120

Kuweta do lodów wykonana z poliwęglanu pojemność 5L.
Black Producent Włochy

10008

Kuweta do lodów
z poliwęglanu
360x250x80

Kuweta do lodów wykonana z poliwęglanu pojemność 5L.
Producent Włochy

10009

Kuweta do lodów
200X250

Kuweta do lodów wykonana ze stali nierdzewnej okrągła.
Producent Włochy

500051

Syfon do bitej
śmietany ze
stalową głowicą

Syfon do wytwarzania bitej śmietany, kremów oraz musów.
Pojemność: syfon 0,5 l

500101

Syfon do bitej
śmietany ze
stalową głowicą

Syfon do wytwarzania bitej śmietany, kremów oraz musów.
Pojemność: syfon 1 l

Zdjęcie
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Akcesoria
Kod

Nazwa

500000

Naboje do syfonu
Liczba sztuk w opakowaniu: 10 szt
CREAM

500003

Naboje do syfonu
Liczba sztuk w opakowaniu: 24 szt
CREAM

500005

Naboje do syfonu
Liczba sztuk w opakowaniu: 50 szt
CREAM
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Opis

Zdjęcie

NOWOŚCI
Zielona Herbata z.
Róza

Lody
Miodowe z

¸

Variegato Cytrynowym
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