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Od początku istnienia firmy ściśle współpracujemy z rzemieślnikami 
produkującymi lody i wiemy wszystko o wyzwaniach i problemach, z którymi na 
co dzień borykają się lodziarze na każdym etapie rozwoju ich biznesu.
Bezustannie prowadzimy badania i eksperymenty aby zaoferować konkretne i 
skuteczne rozwiązania.
Chętnie wprowadzamy innowacje , które mają inspirować świat producentów 
lodów rzemieślniczych tak samo jak oni zawsze inspirowali nas do dalszego 
twórczego działania.

Z pasją i zaangażowaniem działamy w świecie lodów 
rzemieślniczych od 1936 roku.
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DISARONNO ALL NATURAL

DOZOWANIE
130-150 g na litr bazy mlecznej.

44

2,5 kg



DISARONNO ALL NATURAL

ALL NATURAL      DISARONNO 5

Disaronno to kwintesencja włoskiej klasyki, której jakość i unikalne 
cechy sprawiają, że jest to jeden z najpopularniejszych i najbardziej 
znanych likierów na świecie.
Disaronno jest wyłączną marką Prodotti Stella od ponad 20 lat.

To flagowy smak, do którego dołączyła teraz nowa w pełni naturalna 
pasta:

• zawiera tylko naturalne aromaty.

• Bez dodatku alkoholu.

• Wysoka zawartość prażonych migdałów i chipsów z orzechów 
laskowych, które pozostają chrupiące w lodach.

POSYPKA Z CIASTECZEK AMARETTO
Wysokiej jakości granulat ciasteczek 
amaretto o wielkości 2-4 mm.
Teraz w 100 % z naturalnych składników.

2 kg

POLEWA CZEKOLADOWA O SMAKU 
DISARONNO
Polewa na bazie białej czekolady 
zawiera granulat ciasteczek amaretto.
Teraz w 100% z naturalnych składników.

2,5 kg

REKOMENDOWANE DODATKI
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C:7 M:50 Y:100 K:34

ŻÓŁTY KREM ALL NATURAL
• Zawiera tylko naturalne barwniki i aromaty;
• Wysoka zawartość pasteryzowanych  

żółtek;
• Doskonale  nadaje się również do 

tworzenia żółtej bazy jajecznej i delikatnych 
kremowych lodów.

DOZOWANIE
60-80 g na litr bazy mlecznej.

2,5 kg



VENESIANA ALL NATURAL

ALL NATURAL      VENESIANA 7

RECEPTURA
Składniki na 1 litr mieszanki mlecznej:

Baza mleczna 900g
Mleko 3,2%UHT 100g
Żółty krem All Natural 70-80g
Variegato Czekoladowe All Natural*
Variegato Pomarańcza All Natural*

Tym razem w nowej odsłonie “All Natural” jeden z naszych wielkich 
klasyków.
Aby zrobić Venesianę, weź delikatną śmietankową bazę zawierającą pastę 
jajeczną i wymieszaj  ją z delikatnym ciemno czekoladowym variegato i 
bogato pachnącymi, pokrojonymi w kostkę, kandyzowanymi kawałkami 
skórki pomarańczowej. Jej współczesny duch jest uzupełniony 
odwieczną słodyczą, której wyśmienite przysmaki są ponadczasowe.

2,5 kg 3 kg

VARIEGATO CZEKOLADOWE ALL NATURAL 
• Zawiera naturalne aromaty;
• Bogaty smak ciemnej czekolady;
• Wysoka zawartość kakao;
• Doskonałe jako variegato do różnych 

smaków lodów.

DOZOWANIE
według uznania, do smaku , używać jako 
variegato do lodów i nadzienie do semifreddo. 
Można zastosować również jako dodatek dla 
wzmocnienia smaku lodów czekoladowych, 
dozować  20-30 g/litr. 

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI POMARAŃCZA
• Zawiera tylko naturalne barwniki i aromaty;
• Wysoka zawartość  kandyzowanej kostki  

skórki pomarańczowej (dominujący składnik);
• Doskonałe do nadziewania i dekoracji 

semifreddo.

DOZOWANIE
według uznania, do smaku , używać jako 
variegato do lodów i nadzienie do semifreddo.

*według uznania, do smaku
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NATURALIKE

ALL NATURAL      NATURALIKE 9

Smak i jasnoniebieska barwa, którą chłopcy uwielbiają, produkowane z 
dodatkiem wyłącznie naturalnych barwników i aromatów. 

• Jasnoniebieski kolor pochodzi z pigmentu z alg Spirulina

• O mleczno-waniliowym smaku z naturalnymi aromatami

• Kompletny produkt, szybki i łatwy w przygotowaniu

ALGI SPIRULINA

Przeciwutleniacz i środek immunostymulujący, 
zwiększa odporność organizmu.

Jest pełen białek roślinnych, witamin i niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych.

karton 6 torebek a’ 1 kg

przygotowanie bez pasteryzacji

LIOGEL® NATURALIKE BLU

DOZOWANIE
400 g na litr mleka.  
1 torba na 2.5 litra pełnego mleka.
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NATURALOVE

ALL NATURAL      NATURALOVE 11

Smak i różowy kolor, który dziewczynki uwielbiają, z dodatkiem wyłącznie 
naturalnych barwników i aromatów.

• Różowa barwa pochodzi z naturalnego ekstraktu z buraków

• o smaku wieloowocowej gumy balonowej (z naturalnymi aromatami)

• Kompletny produkt, szybki i łatwy w przygotowaniu

karton 6 torebek a’ 1 kg

przygotowanie bez pasteryzacji

LIOGEL® NATURALOVE PINK

DOZOWANIE
400 g na litr mleka. 
1 torba na 2.5 litra pełnego mleka.
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PASTA KOOKIE KOKOSANKA
Pasta smakowa, nadaje lodom  smak 
i aromat pysznych ciasteczek zwanych 
popularnie kokosankami.
Z wiórkami kokosowymi i naturalnymi 
aromatami.

DOZOWANIE
100 g na litr mieszanki mlecznej.

2,5 kg



CIASTECZKO KOKOSOWE

I WANT KOOKIE      CIASTECZKO KOKOSOWE 13

Nowy, całkowicie naturalny, bezglutenowy smak z linii I WANT KOOKIE.
Zainspirowany pysznymi ciastkami o smaku kokosowym, chrupiące 
na zewnątrz i miękkie w środku, zawiera w sobie cały bajeczny smak 
orzechów kokosowych.

VARIEGATO KOOKIE KOKOSANKA
Specjalna pasta do przekładania lodów, 
która łączy smaki mleka, orzechów 
laskowych i kremu kakaowego z dodatkiem  
pysznych kawałków pachnących ciasteczek 
kokosowych.

DOZOWANIE
do smaku , według uznania do przekładania 
i dekoracji lodów oraz semifreddo. 

POSYPKA KOOKIE KOKOSANKA
Mieszanka kawałków karmelizowanego 
kokosa i dużych wiórków orzecha 
kokosowego. Idealna do uzupełnienia smaku 
lodów  Kookie Kokosanka.

1,5 kg2,5 kg

RECEPTURA
Składniki na 1 litr mieszanki mlecznej:

Baza mleczna 900g
Mleko 3,2%UHT 100g
Pasta kookie kokosanka 100g
Variegato kookie kokosanka*
Posypka kookie kokosanka*

*według uznania, do smaku



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA14

To linia produktów  pełnych owoców 
przeznaczonych  do variegowania 
lodów. Nadaje również apetycznego 
i atrakcyjnego wyglądu deserom , 
semifreddo, musom i różnym innym  
cukierniczym kreacjom.

Dotychczasowy asortyment zostaje 
poszerzony o trzy nowe produkty, 
które pozostają miękkie nawet po 
długim okresie przechowywania  w 
temp. poniżej  0 ° C, co oznacza, że 
idealnie nadają się do dekorowania i 
nadziewania.



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA

MANGO

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MANGO 15

Zalecamy łączyć z lodami o smaku:

Pełen aromatycznych i pachnących kostek owocu mango. Zawiera tylko 
naturalne aromaty, bez dodatku barwników.

• SERNIKA

• JOGURTU

• MASCARPONE 

• RICOTTY

• MANGO

• ŚMIETANKI

MANGO

DOZOWANIE
do smaku, używać do przekładania lodów  i 
nadzień do semifreddo.

3 kg



JAGODA

JAGODA
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Pasta z zawartością całych jagód, z mocną aromatyczną nutą . Z 
naturalnymi aromatami i bez barwników.

JAGODA

DOZOWANIE
do smaku, używać do przekładania lodów  i 
nadzień do semifreddo.

• JOGURTU

• BIAŁEJ CZEKOLADY

• SERNIKA

• MASCARPONE 

• RICOTTY

3 kg

Zalecamy łączyć z lodami o smaku:



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA

GRUSZKA Z IMBIREM

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      GRUSZKA Z IMBIREM 17

Charakterystyczna kombinacja, która działa naprawdę dobrze 
dzięki połączeniu pełnej słodyczy gruszki i pikantnej nuty wyjątkowo 
orzeźwiającego imbiru. Produkt pełen kostki z owoców gruszki z 
domieszką imbiru.
Z naturalnymi aromatami i bez barwników (sprawdź).

GRUSZKA Z IMBIREM

DOZOWANIE
do smaku, używać do przekładania lodów  i 
nadzień do semifreddo.

• CZEKOLADY

• RICOTTY

• SERNIKA

• WANILII

• MASCARPONE 

• ŚMIETANKI

3 kg

Zalecamy łączyć z lodami o smaku:



LIOGEL® CZEKOLADOWY SANTO DOMINGO

DOZOWANIE
470 g na litr mleka (1 worek na 2,5 l pełnego 
mleka) Aby uzyskać ciemniejszy smak, 
należy wymieszać produkt pół na pół woda z 
mlekiem.

LIOGEL® CZEKOLADOWY 
SANTO DOMINGO
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• Wszystkie składniki produktu są wyłącznie NATURALNE

• Zawiera kakao z Santo Domingo, gdzie produkuje się 
najlepsze ziarna kakaowe na świecie

• smak nie jest zbyt mocny, więc zapewnia idealną równowagę 
dla miłośników zarówno gorzkiej  jak i mlecznej czekolady

• Daje doskonały efekt nawet w zimnym procesie przygotowania. 
Nie musi być używany z gorącym mlekiem. Po pasteryzacji 
nabiera smaku zbliżonego do czekoladowego puddingu

• Kompletny produkt, szybki i łatwy w przygotowaniu

karton 12 kg (zawiera 12  toreb a’1,175 kg)



BAZA CZEKOLADOWA ALL NATURAL

DOZOWANIE
200 g na litr mleka  z 270-300 g cukru.

BAZA CZEKOLADOWA 
ALL NATURAL

BAZA CZEKOLADOWA ALL NATURAL 19

• Kompletny produkt  o wysokiej zawartości niskotłuszczowego 
kakao

• Wszystkie składniki są wyłącznie NATURALNE

• O klasycznym smaku czekoladowego puddingu

• Najlepiej używać ją na gorąco, w pasteryzatorze lub maszynie 
kompaktowej

karton 12 kg (zawiera 12  toreb a’1 kg)



BAZY



DOZOWANIE
Baza Naturally 50  Śmietankowa : 50 g produktu, 
230-250 g cukru, 1 litr pasteryzowanego mleka.

Baza Naturally 100  Śmietankowa : 100 g produktu, 
210-230 g  cukru, 1 litr pasteryzowanego mleka.

BAZA NATURALLY 50  
ŚMIETANKOWA 

BAZA NATURALLY 100 
ŚMIETANKOWA

BAZA NATURALLY 50/100 ŚMIETANKOWA 21

Obydwie bazy mają różne dozowania , które w rezultacie dają 
różne efekty pod względem kremistości i struktury, ale obie 
mają te same cechy:

• Świeży śmietankowy smak (z naturalnymi aromatami). 
Idealne do variegowania

• Całkowicie naturalne produkty bez sztucznych emulgatorów 
lub stabilizatorów

• Wyśmienita kremistość i pełna struktura nawet pomimo 
braku dodatku oleju roślinnego

• Z dodatkiem błonników roślinnych nowej generacji

• Daje dobre rezultaty  nawet w przypadku obróbki na zimno

karton 16 kg (zawiera 8 toreb a’ 2 kg)



BAZA MLECZNA100
CORE

BAZA OWOCOWA CREMOSA  
COMPLETE SDL

DOZOWANIE
100 g produktu, 230-250 g cukru, 
1 litr pasteryzowanego mleka.

DOZOWANIE
380-390 g na 1 kg wody i/lub owoców.  
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• Mleko pochodzi z rejonu północnego piemontu i jest 
otrzymywane  dzięki nowej technologii  ekstrakcji

• Naturalny smak

• Nowe opakowanie vacum

• Kremowe i stabilne w witrynie

Jest to kompletna baza do sorbetów o dużej zawartości owoców, 
a także do sorbetów czekoladowych lub orzechowych.

Jest szczególnie polecana do produkcji sorbetów owocowych o 
wyjątkowej kremowej strukturze i wymagających długiego okresu 
przechowywania.

BEZ DODATKU MLEKA I JEGO POCHODNYCH.

8 dwukilogramowych toreb vacum

12 toreb a’1.155 g
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Gluten Free Think Vegan Puszka Karton TorebkaAll Natural Wiaderko

Wszystkie produkty i zdjęcia zawarte w niniejszym katalogu są częścią naszej aktualnej oferty handlowej i są wyłączną własnością Prodotti Stella SpA.

Prodotti Stella SpA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach przedstawionych w katalogu i jednocześnie informuje, iż 
aktualne specyfikacje każdego produktu można znaleźć w najnowszym arkuszu technicznym dostępnym na naszej stronie internetowej pod 
adresem www.prodottistella.pl

W katalogu znajdują się zarejestrowane znaki towarowe należące do Prodotti Stella SpA, których nie można z żadnego powodu używać ani 
udostępniać bez pisemnej zgody Prodotti Stella SpA i jej oddziałów na całym świecie.

Firma jest gotowa podjąć wszelkie drogi prawne, aby zapewnić jej pełną ochronę praw autorskich.

Wydrukowano w 2019 roku.



Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

T +39 0444 333600  F +39 0444 370828 
www.prodottistella.com  info@prodottistella.com


