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Linia NaTuralia obejmuje obecnie kilka produktów, bazy, pasty i pesto: to kompletna oferta, która jest w stanie zaspokoić 
każdą potrzebę rzemieślników.

NASZE PRODUKTY NIE ZAWIERAJĄ:

NUCLEO NATURA 100
Ta baza powstała z potrzeby rzemieślnika, który pewnego dnia zwrócił się do La Nuova Tradycione, 
aby mieć produkt, który nie zawierał by niczego, co nie było ściśle niezbędne do realizacji swoich 
lodów. Czyste, stabilne lody bez zbędnych dodatków. Tak narodziła się baza Nucleo Natura 100, 
„czysta etykieta”, która zawiera  80% białka serwatki czystego mleka i błonnika. Idealny dla 
„purysty”, który nie akceptuje kompromisów w trudnej sztuce  lodów.

BAZA INTEGRA
Tutaj cukier  został całkowicie zastąpiony przez  cukier rafinowany, który sprawia, że smak lodów 
jest wyjątkowy. Nie zawiera uwodornionych tłuszczów roślinnych. Baza może być stosowana 
samodzielnie z dodatkiem świeżego mleka lub w połączeniu z pastami klasycznymi, których 
podkreśli smak i zmniejszy podaż rafinowanego cukru. Dzięki niej lody prezentują się 
w bogatej , kremowej odsłonie, która sprowadza nas z powrotem do natury.

BAZA ALPEJSKA 
Obecny trend koncentruje się na naturalnych lodach, które nie tracąc smaku prawdzą nas do Natury, 
razem z CERTYFIKATEM POCHODZENIA. Nuova Tradizione opracowała BAZĘ ALPINA, której 
MLEKO W PROSZKU jest gwarantowane przez ŚWIADECTWO POCHODZENIA  Alpina, dzięki 
czemu smak lodów jest wyjątkowy. Usunięto klasyczne emulgatory, które zastąpiono gumą 
akacjową. Nie zawiera tłuszczów roślinnych. Baza może być stosować sama lub z dodatkiem 
świeżego mleka i śmietany czy w połączeniu z klasycznymi pastami. 
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ORZECH LASKOWY 100%
100% czystej pasty, uzyskanej z prażenia 
i rafinacji selekcjonowanych orzechów 
laskowych. Naturalny kolor.

PASTA PISTACJOWA 
100% czystej pasty, uzyskanej z prażenia 
i rafinowania selekcjonowanych  pistacji
z rejonów  Morze Śródziemnego.
Naturalny kolor.

NATURALNE MIGDAŁY
Pasta  na bazie prażonych migdałów, co nadaje 
lodom smak typowy dla słodkich migdałów.

MACADAMIA
100% czystej pasty z prażonych orzechów  
macadamia, co daje lodom typowy orzechowy 
smak.

NATURALNY ORZECH WŁOSKI
Wyrafinowana pasta na bazie orzechów 
włoskich o charakterystycznym typowym
smaku. Zawiera kawałki orzechów.

NATURALNE TIRAMISU
Wyprodukowane w postaci pasty o intensywnym 
aromacie z oryginalnymi składnikami.

NATURALNY KREM 
KARMELOWY
Wyprodukowany w postaci pasty o jasnożółtym 
kolorze, który przypomina smak typowego deseru....

NATURALNA WANILIA
Całkowicie naturalny produkt.
Kolor biały z mieloną wanilią.

NATURALNA CZEKOLADA
Gęsta pasta składająca się z kakao i cukru, która 
daje lodom charakterystyczny smak Czekolady.

KOKOS NATURALNY
Wykonany w postaci pasty, bogatej w intensywny 
smak i kokosowe wiórki, która daje lodom smak 
świeżo wyciśniętego kokosu.

KAWA NATURALNA
Wyprodukowana w postaci pasty o kolorze 
i aromacie intensywnej kawy, idealna 
do wydobycia lodów o zdecydowanym kawowym 
smaku.

NATURALNY NUTCREAM
Variegato głównie skomponowane z orzechów 
laskowych, cukru i kakao (typ Nutella).

NATURALNA LUKRECJA
Pasta o charakterystycznym smaku
lukrecji.

NATURALNEA PASTA  
STRACCIATELLA
Wyrafinowany pasta na bazie kakao w proszku 
i cukru, idealna aby urozmaicić i wzbogacić lody.

PESTO PRZECHOWE PESTO MIGDAŁOWE PESTO PISTACJOWE

Pesto zaspokajają najbardziej wymagające podniebienia, ponieważ pozwalają na stworzenie prawdziwych lodów.  
Są to czyste pasty oparte wyłącznie na kawałkach wybranych  suszonych owoców. To podlega surowej rafinacji, 
która decyduje o jej spójności.



Linia NaTuralia obejmuje obecnie kilka produktów, bazy, pasty i pesto: to kompletna oferta, która jest w stanie zaspokoić każdą 
potrzebę rzemieślników.

W produkcji specjalności NaTuralia, La Nuova Tradizione wykorzystuje tylko szlachetne i naturalne surowce, starannie dobrane 
i dozowane zgodnie z klasyczną włoską tradycją rzemieślniczą, są one  przetwarzane w procesach, które respektują 
właściwości odżywcze surowców i potrzeby konsumentów. Przetwarzanie składników monitorowanych przez nasze 
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe daje niezrównany smak i delikatność. 

NaTuralia używa wybranych najlepszych składników, przetwarzanych w naszych fabrykach metodami rzemieślniczymi, które 
pozwalają zachować aromat i autentyczny naturalny smak. 

Co więcej, Nuova Tradizione wykorzystuje czystą energię, z pełnym poszanowaniem środowiska, dzięki potężnemu systemowi 
fotowoltaicznemu, który wykorzystuje energię słońca, aby przekształcić najlepsze składniki w półprodukty, które następnie 
wykorzystają rzemieślnicy.

P.H.U Gastro Bravo Serwis – Jacek Zych 
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Brodzińskiego 86 a 

tel.: 606 858 627, stacjonarny: 14 613 53 60 
e-mail: biuro@gastrobravo.com.pl,  www.gastrobravo.com.pl 

www.nuovatradizione.it

Wyłącznym dystrybutorem produktów marki Nuova Tradizione w Polsce jest: 

NIE ZAWIERA
SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

NIE ZAWIERA
SZTUCZNYCH
AROMATÓW

NIE ZAWIERA
UWODORNIONYCH

TŁUSZCZY
ROŚLINNYCH

NIE ZAWIERA
GMO

NIE ZAWIERA
OLEJU 

PALMOWEGO

NIE ZAWIERA
SZTUCZNYCH

ZAGĘSZCZACZY

NIE ZAWIERA
SZTUCZNYCH

STABILIZATORÓW

NIE ZAWIERA
SZTUCZNYCH

EMULGATORÓW

12007 NUCLEO NATURA 100

11077 BAZA INTEGRA

11010 BAZA ALPINA

6501 PESTO ORZECHOWE

6503 PESTO PISTACJOWE

6502 PESTO MIGDAŁOWE

6301 ORZECH LASKOWY 100%

33216 PISTACJA 100%

6021N MIGDAŁ

6305 MACADAMIA

6009N ORZECH WŁOSKI

6023N TIRAMISU NATURALNE

6103N KREM KARMELOWY NATURALNY

6124N WANILIA NATURALNA

6041N CZEKOLADA NATURALNA

6002 KAWA NATURALNA

6042N NATURALNY NUTCREAM

6011N STRACCIATELLA NATURALNA

6020N LUKRECJA

5506N KOKOS
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