


Klasyki

Każde odkrycie nas zadziwia, ponieważ 
pozwala nam wytyczać nowe ścieżki i 
odkrywać nowe zakątki wszechświata.

Ponowne odkrywanie jest jeszcze 
bardziej wykwintną rozkoszą, ponieważ 
pomaga powrócić nam do czegoś o czym 
zapomnieliśmy a nie było to dla nas 
nigdy obojętne.

Przywraca naszą tradycję,  tożsamość 
i bogate smaki, które od dziecka nam 
towarzyszyły.



SMAKI
Certyfikowany

produkt 
bezglutenowy

Kg. Dozowanie 
g/l

8540 MALAGA ● 6 120-150

8514 ORZECH WŁOSKI 2,5 70-100

4051 LUKRECJA ● 5 60-80

8537 ZABAJONE ● 6 80-100

8600 KROKANT W RUMIE 5 130-180

8610 NUGAT MIGDAŁOWY 5 70-100

8549 KASZTAN                       ● 3 120-150

8747 ORZECH PINIOWY 2,5 100-120

8725 SYCYLIJSKA SAŁATKA OWOCOWA 6 170-200

9142 CEDR ● 3 80-100

8619 MARCEPAN ● 3 80-100

8520 ZUPPA INGLESE ● 6 70-100



Prodotti Stella z powodzeniem wprowadziła 
Malagę do włoskich lodziarni, dzięki czemu 
była jednym z  najbardziej pożądanych smaków  
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Smak 
Malaga posiada kremową bazę wzbogaconą 
rodzynkami, rumem i wanilią. W dzisiejszych 
lodziarniach znalezienie lodów malaga jest 
już prawie nie możliwe, a nadal jest wielu 
zwolenników tego smaku.

Nazwa “lukrecja” w dosłownym tłumaczeniu 
oznacza “słodki korzeń”, ale dziś jest lepiej 
znana jako “czarne złoto”. Przez lata ten smak 
był wielkim hitem w salonach lodziarskich i stał 
się istotną częścią każdej witryny. Z biegiem lat 
jego zdrowotność i odważny wyrazisty smak 
stopniowo ustępowały miejsca jeszcze bardziej 
wyszukanym smakom. Może nadszedł czas, aby 
zaoferować go klientom ponownie?

Orzechy włoskie mają przynosić szczęście, 
a orzechowce rosną, odkąd pierwsi ludzie 
pojawili się na  Ziemi. Lody o smaku orzecha 
włoskiego wprowadzono do lodziarni w 
czasach kiedy już panowały lody pistacjowe  
a lody z orzecha laskowego jeszcze nie były 
znane. Dziś lody o smaku orzecha włoskiego 
mają potencjał, aby w połączeniu z konfiturą 
figową lub miodem przyciągnąć nowe 
podniebienia. W końcu, prawdziwa klasa 
produktu zawsze będzie błyszczeć.

Malaga Orzech włoski Lukrecja





Jeśli lody Krokant z Rumem wykonane są z 
dodatkiem prawdziwych chrupiących kawałków 
karmelizowanego cukru i wysokiej jakości 
orzechów, mogą zaspokoić nawet najbardziej 
wymagające podniebienia dzięki mieszance 
słodkich wrażeń i boskiej chrupkości. Sama 
nazwa zawsze sprawiała wrażenie nieodparcie 
pociągającego.

Nugat to kwintesencja bożonarodzeniowego 
smakołyku, a wraz z migdałami - ciepło i 
radość sezonu świątecznego. Smakosze  
słodyczy zawsze byli niezmiernie zadowoleni, 
kiedy mogli spróbować swoich ulubionych 
przysmaków i znaleźć je w najbliższej lodziarni 
w postaci nowego smaku lodów. Wyjątkowo 
wysokiej jakości orzechy i miód są kluczem do 
wysublimowanej słodyczy.

Krokant w Rumie Nugat migdałowy

Pełne staroświeckich zapachów i smaków, 
Zabajone zachwyciło miłośników kremowych 
lodów, którzy po raz pierwszy pojawili się w 
lodziarniach, szukając czegoś więcej niż tylko 
zimnej przekąski. Jest to kompletny smak, z 
wyjątkowym posmakiem wina Marsala. To 
okazja, by po raz kolejny zaoferować radosne 
przeżycie, które przywołuje na myśl tradycje i 
nostalgiczne wspomnienia z dzieciństwa.

Zabajone





Ten smak lodów jest charakterystyczny 
dla okresu jesiennego i przygotowuje nas 
do rozkoszowania się przyjemnościami 
podniebienia wraz z nadchodzącą zimową 
aurą. Wymaga wielkiej troski i uwagi, a także 
doskonałych składników. Ten oryginalny smak 
może naprawdę odróżnić twoją witrynę od 
innych.

Smak orzeszków piniowych czyli popularnych 
nasion sosny to naturalny, delikatny smak 
lodów, który prezentuje wyjątkowe doznania 
smakowe. Pinie są wyjątkowo ekskluzywną 
częścią asortymentu orzechów stosowanych 
jako składnik lodów. Mogą one napędzać 
kreatywność i zapewniać możliwość 
opracowania indywidualnie dopasowanych 
przepisów, które przyciągają nowych klientów 
dzięki niepowtarzalnym, niezrównanym 
smakom.

Orzech piniowyKasztan

Wykonana z krojonych owoców kandyzowanych 
(melony, pomarańcze, czereśnie i morele), ten 
smak lodów przypomina wrażenia smakowe 
tradycyjnej sycylijskiej cassaty, która jest znana 
i ceniona na całym świecie. Lody pozwalają 
nam poznać wszystkie zapachy, kolory i smaki 
tej wspaniałej wyspy.

Sycylijska sałatka owocowa





Cedr

Ten smak łączy świat lodów i sztukę cukierniczą. 
Bogaty smak migdałów w postaci lodów 
przypomina tradycyjne słodycze o arabskim 
pochodzeniu. Migdały  przez lata były jednym z 
podstawowych składników różnych słodyczy w 
cukiernictwie dalekiego wschodu. Jak wszyscy, 
Twoi klienci z pewnością go pokochają.

Wyhodowany z owocu o boskim pochodzeniu. 
Lody z udziałem cedru uwalniają cały jego 
zapach i świeżość. Nuty cytrusowe wspaniale  
współgrają z ciemną czekoladą dając 
egzotyczny aromat, który uwielbiają miłośnicy 
lodów. Lody o smaku cedru są niezbędnym 
składnikiem każdej witryny, szczególnie latem.

Marcepan

Włoska wersja Trifle czyli „drobiazgu” jest 
bardziej znana jako “Zuppa Inglese” (“Angielska 
Zupa”) a większość regionów kraju twierdzi, że 
to właśnie w nich pojawiła się jako pierwsza. 
Ktokolwiek za tym stoi, nie ma wątpliwości, 
że deser jest naprawdę pyszny. W przeszłości 
dostępna była również wersja w postaci lodów 
o tym samym smaku. Chociaż wiele osób 
zapomniało już o tym niepowtarzalnym smaku 
to wciąż u niektórych budzi wiele miłych 
wspomnień, dlatego zalecamy zaoferowanie 
go swoim klientom.

Zuppa Inglese
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