
NATURALNE
RZEMIEŚLNICZE



WSPIERAMY 
RZEMIOSŁO

Od samego początku współpracujemy z rzemieślnikami w zakresie produkcji lodów i doskonale 
znamy wyzwania i problemy z którymi mierzą się w swojej codziennej pracy rzemieślnicy. Jesteśmy 
oddani prowadzeniu badań i eksperymentów w celu zaoferowania konkretnych, skutecznych 
rozwiązań oraz chętnie wprowadzamy innowacje i inspirujemy świat lodów rzemieślniczych tak jak 
on nas od zawsze inspiruje.

Od 1936 roku działamy z pasją i z oddaniem pracujemy na rzecz 
rozwoju lodów rzemieślniczych na świecie.

Każdego dnia 
wykorzystujemy całą naszą 

wiedzę i umiejętności 
zawodowe, aby zaoferować 

mistrzom lodziarstwa 
różnorodne składniki 

wysokiej jakości, które są 
zgodne z filozofią lodów 

rzemieślniczych.
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MISTRZOWIE 
SMAKU

Za lodami rzemieślniczym kryją się setki lat historii: ludzie używali lodu do żywności od zarania 
dziejów, zaczynając od budowy lodowych domów, które można znaleźć na całym świecie, następnie 
poprzez sorbety na bazie lodu i owoców a skończywszy na gastronomicznej rozkoszy, którą znamy 
jako lody rzemieślnicze. 

Dzięki silnemu poczuciu własnej tożsamości i wieloletniej historii od ponad wieku rzemieślnicy 
produkujący lody są wierni zasadzie używania tylko świeżych składników. Wymiana doświadczeń 
i know-how,  innowacyjność i kreatywność odgrywają kluczową rolę w historii włoskich lodów 
rzemieślniczych zwanych potocznie gelato.

Świeżość

Produkcja ręczna

Wyjątkowość

Tradycja Pasja

Jakość
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Wszyscy lodziarze produkujący lody wytwarzane ręcznie, zdają sobie sprawę z 
wagi sprzedaży świeżych produktów o doskonałej strukturze i właściwościach 
sensorycznych. Serwowanie pysznych lodów to najlepszy sposób na przyciągnięcie 
klientów. Nie musisz być smakoszem, aby odróżnić świeżo zaparzoną kawę od 
wczorajszego naparu, albo świeżego pachnącego chleba i pokrojonego w plasterki 
bochenka zapakowanego w folię. Z lodami jest podobnie: każdy odróżni lody rzemieślnicze 
od ich przemysłowego odpowiednika. 

GWARANCJA 
ŚWIEŻOŚCI

KREATYWNOŚĆ JEST 
KLUCZEM DO NIEPOWTARZALNOŚCI
Każdy smak lodów jest inny: każdy jest wytworem kreatywności i wyobraźni indywidualnego 
wytwórcy lodów, który nadaje indywidualny charakter każdemu smakowi i zawsze łączy 
różne składniki. Takie produkty są wyjątkowe, ponieważ rzemieślnicy nigdy nie przestają 
eksperymentować i tworzyć nowych kombinacji smakowych, które sprawiają, że lody 
artystyczne są prawdziwym dziełem sztuki. Ponadto producenci lodów znają swoich 
klientów osobiście, dzięki czemu mogą dostosować produkty do ich upodobań i potrzeb.

DLACZEGO 
WARTO 
WYBRAĆ LODY
RZEMIEŚLNICZE?
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JAKOŚĆ JEST 
NAJWYŻSZYM PRIORYTETEM
Składniki lodów rzemieślniczych są pozyskiwane i dobierane z najwyższą starannością, 
dzięki czemu produkty wyróżniają się wyjątkową czystością i jakością. Każdy mistrz 
lodziarstwa ma na celu osiągnięcie wyjątkowych rezultatów, oferując wszechstronną 
jakość, która obejmuje każdy aspekt lodów, od składników po wybrane procesy 
produkcyjne.

TAJEMNICA JAKOŚCI
TKWI W PROCESIE PRODUKCJI
Potrzeba dużo czasu i cierpliwej, wytężonej pracy, aby zrobić dobre lody rzemieślnicze. 
Dlatego wytwórcy lodów postępują zgodnie z “powolnymi”, stałymi naturalnymi procesami 
i poświęcają im cały niezbędny czas. Jednym z sekretów, dzięki którym lody artystyczne 
są naprawdę unikatowe, jest ręczna produkcja. Respektowanie czasu przygotowania 
mieszanki a później samych lodów pomaga zapewnić wysoką jakość końcowego produktu.

ZDROWIE I TRADYCJA
IDĄ W PARZE
Wszyscy rzemieślnicy produkujący lody wykorzystują zdrowe składniki i receptury, aby 
tworzyć nieskażone, naturalne i autentyczne produkty z najwyższej jakości składników. 
Prawdziwe lody gelato to powrót do naszych korzeni i ponowne odkrywanie kwintesencji 
zdrowotności i autentyczności tradycyjnych składników w oparciu o najlepsze wzorce 
wyszukane przez mistrzów lodziarstwa.

NAJWAŻNIEJSZA 
JEST PASJA
Czynnikiem, który naprawdę sprawia, że lody rzemieślnicze są nieocenione, jest pasja 
pokazana przez producentów lodów, którzy z oddaniem dążą każdego dnia do zapewnienia 
swoich klientów, że ich produkty są niepowtarzalne i wysokiej jakości. W związku z tym 
każde lody są dziełem sztuki bezpośrednio ucieleśniającym charakterystykę, wiedzę i 
doświadczenie lodziarza.
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POMOCNIK 
LODZIARZA

Starannie dbamy o jakość naszych składników i przeprowadzamy dogłębne badania nad  procesami 
produkcyjnymi. W związku z tym możemy pomóc producentom lodów rzemieślniczych w ich dążeniu 
do doskonałości, oferując szeroką gamę produktów o następujących właściwościach:

•	 Są skrupulatnie wybierane tylko te najwyższej jakości.

•	 Są sprawdzane pod kątem jakości i pochodzenia.

•	 Są bezpieczne i spełniają wszystkie zalecane normy, w tym w zakresie higieny i bakteriologii.

•	 Są poddawane prostemu przetwarzaniu mechanicznemu, które zapewnia im długą trwałość i 
zachowuje integralność smaków i aromatów.

•	 Zawierają jedynie zdrowe, naturalne składniki które bez obaw rodziców mogą być podawane 
dzieciom.

Prodotti Stella to niezawodny partner, który dostarcza producentom lodów wysokiej jakości składniki 
i konsekwentnie z pełnym profesjonalizmem podchodzi do produkcji. Oferuje kompleksowy zakres 
usług, pomoc i bieżące wsparcie technologiczne doświadczonych przedstawicieli.

Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu i skrupulatnym badaniom  
stworzyliśmy kompleksową ofertę, która może zaspokoić wszystkie 
potrzeby profesjonalistów z branży lodziarskiej.

Staramy się każdego dnia 
skutecznie pomagać naszym 
klientom, którzy mogą liczyć 

na codzienne dostawy zarówno 
produktów na bazie owoców jak i 
past klasycznych –szerokiej gamy 
produktów wyselekcjonowanych, 

odpowiednio spreparowanych 
i rafinowanych oraz innych 

składników gotowych do użycia.
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RZEMIEŚLNICZE I 
NATURALNE:

TANDEM 
DOSKONAŁY 

W ostatnich latach pojawiła się w przestrzeni publicznej powszechna chęć odkrycia na nowo czystych 
produktów nieprzemysłowych, dzięki czemu zdrowe, naturalne składniki w coraz większym stopniu 
przyczyniają się do podniesienia reputacji lodów rzemieślniczych. 

Doprowadziło to w konsekwencji do podjęcia przez nas decyzji o stworzeniu innowacyjnej gamy 
naturalnych produktów, wyróżniających się nie tylko pod względem właściwości sensorycznych, 
ale także tekstury i trwałości. Lata badań, poszukiwań i dogłębne eksperymenty nad procesami 
produkcyjnymi kryją się za naszymi produktami All Natural. Zaspokajają one potrzeby współczesnych 
konsumentów, odzwierciedlają najnowsze trendy w lodach rzemieślniczych i w żadnej formie nie 
zawierają śladów wymienionych niżej grup składników:

Sztuczne barwniki

Sztuczne środki 
zagęszczające, 
stabilizatory i emulgatory

Uwodornione 
tłuszcze roślinne

Organizmy 
modyfikowane 
genetycznie (GMO)

Olej palmowy

Sztuczne aromaty
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NA
TU
RA
LE

Nasza linia produktów All Natural Core przyjmuje jeszcze bardziej 
rygorystyczne podejście, co oznacza, że nie dopuszcza się nawet 
naturalnych barwników ani środków aromatyzujących. Przełomowa 
technologia ekstrakcji zastosowana w procesie produkcji jest 
wykorzystywana po raz pierwszy w dziedzinie lodów. 
Zachowuje integralność składników i niezrównane właściwości 
aromatyczne lodów. Dzięki delikatnym metodom przetwarzania 
składników, właściwości sensoryczne są prawie niemożliwe 
do odróżnienia od oryginalnych świeżych produktów.

Ludzie na całym świecie stopniowo odkrywają na nowo 
chęć zdrowego odżywiania i stają się bardziej uważni i 
lepiej poinformowani nt swoich wyborów żywieniowych. 
W rezultacie zdrowe, naturalne jedzenie staje się 
coraz bardziej popularne.

Tendencja ta jest szczególnie rozpowszechniona wśród 
Millenialsów, którzy wykazują rosnącą awersję do 

wielkiego przemysłu a zamiast tego faworyzują małe, 
lokalne sklepy. Ze względu na ich zamiłowanie do 

zdrowej, naturalnej żywności, są gotowi zapłacić więcej 
za produkty tego rodzaju. 

Dlatego produkty naturalne mają ogromny potencjał 
rynkowy. To zależy od indywidualnego podejścia mistrzów 
lodziarstwa, aby wykorzystać olbrzymie możliwości, jakie 

dają nowe trendy, wykorzystując świeżość, autentyczność i 
zdrowotność oferowanych przez nich lodów.

>> “86% of millennials and 89% of those with dependent children indicate that 

Clean Label is an important factor in their purchase decision.” *
>> “75% of consumers indicate they are willing to pay more for food with a 

cleaner label. Higher willingness to pay was particularly pronounced among 

millennials, with 88% expressing a willingness to pay more.” *
>> “Almost as many as two in five millennials do not trust large food manufacturers 

to create healthy and safe products” *

* “Beyond the Label: The Clean Food Revolution”, Kerry, 2017
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NIE TYLKO PROSTY 
DESER ALE 
ZBILANSOWANY 
POSIŁEK
Białka, tłuszcze, cukry, witaminy i minerały: możesz je wszystkie 
znaleźć w gotowych lodach. Konsumenci na całym świecie coraz 
bardziej dbają o wpływ swojej diety na zdrowie, dlatego często 
decydują się jeść lody jako przekąskę lub jako samodzielny posiłek.

Jakie są korzyści? Tłuszcze i cukry, takie jak laktoza i sacharoza, są szybko wchłaniane i zapewniają 
natychmiastowe źródło energii. Ponadto białka mleka i jaj zawierają niezbędne aminokwasy, które 
są potrzebne do wzrostu i naprawy tkanek. 

Mleko odgrywa istotną rolę, ponieważ dostarcza minerałów (takich jak wapń i fosfor) oraz witamin 
(B1, B2 i A). 

Lody owocowe zawierają znaczną ilość witamin, a także minerałów i fruktozy. W szczególności, 
lody jagodowe są pełne przeciwutleniaczy, błonnika, witamin (C i E), minerałów i składników 
przeciwzapalnych. 

Smaki, takie jak orzech laskowy i czekolada, również dają ogromne korzyści ze względu na 
obecność witaminy E, witaminy B3 i magnezu i mają pozytywny wpływ na poziom energii i ogólne 
samopoczucie.

Wszystkie produkty z linii 
All Natural oferują alternatywę, 

która jest zdrowsza niż produkty 
przemysłowe, ponieważ mają mniejszą 

zawartość tłuszczu (średnio 6-10% w porównaniu do 
8-12% w lodach przemysłowych) i nie zawiera substancji 

takich jak sztuczne aromaty lub barwniki, uwodorniony 
olej roślinny, sztuczne emulgatory, stabilizatory lub 
zagęszczacze, GMO oraz olej palmowy. 

Prawdziwe włoskie lody Gelato zapewniają 
kompleksowe, zbilansowane i zdrowe pożywienie i 
oferują znaczne korzyści:

Dla dzieci - Wapń i białko w 
żelatynie wspomagają rozwój kości 
i tkanek.

Dla dorosłych - zapobiegają 
osteoporozie i syntetyzują 
serotoninę (znaną jako “hormon 
szczęścia”).

Dla seniorów - zapobiegają 
odwodnieniu i są lekkostrawne.

Dla kobiet w ciąży - pomagają 
zaspokoić zapotrzebowanie 
przyszłych matek na białka, a także 
wapń i fosfor, które wspierają rozwój 
dziecka.
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INFORMACJA nt. WARTOŚCI 
ODŻYWCZYCH

Naturalne lody rzemieślnicze w porównaniu 
do wielu produktów przemysłowych

*wyprodukowano na bazie Eurostella Milk Base 100 z dodatkiem pasty orzech laskowyT.G.

*wyprodukowano na bazie Eurostella Milk Base 100, bez dodatku śmietany *wyprodukowano na bazie Milk Base 100 z dodatkiem pasty waniliowej All Natural
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(Dane Luty 2018)

Chleb (80 g) posmarowany 
Nutellą Ferrero (20 g),

Razem, 100 g

Lody o smaku orzech laskowy 
All Natural*, 100g

Kalorie (Kcal) 283 192,4
Tłuszcz (g) 7,5 8,3
Węglowodany (g) 47,8 24,8
w tym cukry (g) 12,7 22,9
Białko (g) 7,9 4,7
Sztuczne aromaty Tak Nie
Sztuczne barwniki Nie Nie
GMO Nie Nie
Uwodorniony olej roślinny Nie Nie
Sztuczne emulgatory, 
stabilizatory i zagęszczacze Nie Nie

Olej palmowy Tak Nie

LODY MLECZNE La Cremeria Motta, 
Fiordilatte, 100g

All Natural* 
lody rzemieślnicze , 100g

Kalorie (Kcal) 195 141
Tłuszcz (g) 6,9 2,8
Węglowodany (g) 30 25,5
w tym cukry (g) 23 23,6
Białko (g) 2,2 3,8
Sztuczne aromaty Nie Nie
Sztuczne barwniki Nie Nie
GMO Nie Nie
Uwodorniony olej roślinny Nie Nie
Sztuczne emulgatory,  
stabilizatory i zagęszczacze Tak Nie

Olej palmowy Nie Nie

Kinder Delice, 100g
Lody śmietankowe All Natural 

powlekane czekoladą straciatella 
Excellence, 100g

Kalorie (Kcal) 455 280
Tłuszcz (g) 22,6 17,7
Węglowodany (g) 58,8 25
w tym cukry (g) 41 22,7
Białko (g) 5,5 4,7
Sztuczne aromaty Tak Nie
Sztuczne barwniki Nie Nie
GMO Nie Nie
Uwodorniony olej roślinny Nie Nie
Sztuczne emulgatory, 
stabilizatory i zagęszczacze Tak Nie

Olej palmowy Tak Nie

Magnum Classic, 100g Lody waniliowe All Natural*, 100g

Kalorie (Kcal) 309 144
Tłuszcz (g) 19 2,7
Węglowodany (g) 29 26
w tym cukry (g) 27 24,2
Białko (g) 3,6 3,7
Sztuczne aromaty Tak Nie
Sztuczne barwniki Nie Nie
GMO Nie Nie
Uwodorniony olej roślinny Nie Nie
Sztuczne emulgatory, 
stabilizatory i zagęszczacze Tak Nie

Olej palmowy Nie Nie
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