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Aby stworzyć naszą nową linię czekoladek Caoba, wybraliśmy
najlepsze surowce z Ameryki Południowej. Nasza czekolada,
wykonana z ziaren kakaowca idealnie nadaje się do osiągnięcia
zrównoważonego smaku i złożonego jednocześnie,
charakteryzującego się zaakcentowanym głębokim aromatem
i warstwami smaku, począwszy odmiodu po świeże owoce
tropikalne i orzechy.
For our new line of Caoba chocolates we have selected the best raw
materials from South America. Our chocolate, made from cocoa
beans, is perfect to get a balanced and complex taste at the same
time, with accentuated deep aroma and layers of flavour, ranging
from honey to fresh tropical fruit to walnuts.

CZEKOLADA CAOBA

6 x 1,8 KgCZEKOLADA CIEMNA CAOBA11089

6 x 1,8 KgCZEKOLADA CAOBA11088

ILOŚĆ/KgOPAKOWANIEKOD NAZWA



2 x 6 KgCremino Z Białej czekolady32210

2 x 6 KgCremino Kremowe32211

2 x 6 KgCremino Mou32212

2 x 6 KgCremino Pistacja32214

ILOŚĆ/KgOPAKOWANIEKOD NAZWA

Klasyczne lody warstwowe to tylko
jeden z wielu sposobów jakie
proponujemy za pomocą Cremini z
La Nuova Tradizione w twojej
lodziarni. Dzięki nieporównywalnej
miękkości idealne nawet w
ujemnych temperaturach.Linia
Cremini zachwyci podniebienie
twojego klienta. Kuś ich nowymi
smakami.

The classic layered ice cream is just one of many ways to
propose the new Cremini by La Nuova Tradizione in your
ice cream parlour. Thanks to an incomparable softness,
perfect even at negative temperatures, Cremini by La
Nuova Tradizione will delight your customer’s palate.
Tempt them with new flavours.

Cremini
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1 x 5 KgRockes33104

2 x 3 KgLello6071VR

2 x 3 KgBisquittella6074VR

2 x 3 KgSniky6049VR

OPAKOWANIE ILOŚĆ/KgKOD NAZWA

La Nuova Tradizione offers a wide range of delicious and wholesome Variegati (ripples) for artisan gelato both in cups and in trays.
Variegati are an essential secret of any creative Gelato maker: they are superb for decorating Gelato,filling cakes, semifreddos and
mousses. It is easy to create mouthwatering and delicious flavours with Variegati of La Nuova Tradizione thanks to their rich and
creamy structure that remains smooth and unaltered without dripping.

La Nuova Tradizione oferuje szeroki wybór pysznych i pełnowartościowych Variegati do stworzenia lodów
rzemieślniczych, zarówno w kuwetach jak i w pucharach. Linia Variegati jest nieodzowną tajemnicą każdego
kreatywnego producenta lodów: doskonale nadaje się do ozdabiania lodów, wypełniania i dekorowania ciast oraz
innych wyrobów cukierniczych. Gładka i kremowa pasta Variegati , która w kontakcie z lodami pozostaje niezmieniona i
nie ścieka.

Variegati / Ripplesvariegati



11092 10 x 1,25 KgComplete Malina / Raspberry

11072 10 x 1,25 KgComplete Kokos /Coconut

11094 10 x 1,25 KgComplete Czerwona pomarańcza / RedOrange

11090 10 x 1,25 KgComplete Cytryna / Lemon

11070 10 x 1,25 KgComplete Brzoskwinia / Peach

11075 10 x 1,25 KgComplete Ananas / Pineapple

11091 10 x 1,25 KgComplete Truskawka / Strawberry

11093 10 x 1,25 KgComplete Mango /Mango

KOD NAZWA ILOŚĆ/KgOPAKOWANIE

Gama produktów Naturalia Complete jest gotowa i
łatwa do zastosowania,możesz dać swoim klientom
naturalny, pełnowartościowy produkt o pysznym
smaku, zadowalający pod względem struktury i
praktyczny w realizacji.
Mniej cukru i tłuszczu a więcej błonnika
pokarmowego sprawia że,mamy prawdziwe lody
naturalne.
Łatwe do wykonania: wystarczy dodać wodę i
przejść bezpośrednio do
zamrażania, aby uzyskać naturalnie pyszne lody.
Naturalia Complete może byc również wykonana w
domowej wytwórni lodów wmikserze lub w
mikserze planetarnym.

Naturalia Complete

The Naturalia Complete range of products is a ready and easy
to use solution to give your customers a natural, wholesomely
delicious taste, retaining a great structure and excellent
showcase performance. Reduced sugar and fats, without
compromising on structure and taste.

Easy to make: just add water and go straight into the batch
freezer, to get a naturally delicious gelato.

Naturalia Complete perform equally as great in the soft serve,
in the slush machine, in the home ice cream maker in the
blender or in the planetary mixer.
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La Nuova Tradizione s.r.l.
Via dell’Artigianato, 27

36075Montecchio Maggiore (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444/ 499222

info@nuovatradizione.it www.nuovatradizione.it

Wyłączny dystrybutor w Polsce
P.H.U Gastro Bravo Serwis – Jacek Zych
ul.K.Brodzińskiego 86 a 32-700 Bochnia

tel: 606 858 627 e-mail: biuro@gastrobravo.com.pl
www.gastrobravo.com.pl
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