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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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KOOKIE PIEMONTE PASTA 
Aromatyczna pasta  zawierająca dużą ilość 
mąki Meliga. Z dodatkiem naturalnych 
aromatów.

DOZOWANIE
100 g na 1 litr mieszanki bazowej 

2,5 kg puszka



KOOKIE PIEMONTE  

I WANT KOOKIE      KOOKIE PIEMONTE 5

Przedstawiamy nowy smak w linii “I Want Kookie”, inspirowany 
tradycjami Piemontu. Tym samym chcemy złożyć hołd słynnym 
piemonckim herbatnikom o nazwie Meliga, których nazwa 
pochodzi od słowa z lokalnego dialektu określającego mąkę 
zrobioną ze starego rodzaju piemonckiej kukurydzy znanej jako 
“melia” lub “meira”. Skład ciastek idealnie wpisuje się w  filozofię 
All Natural firmy Prodotti Stella, ze swoimi kilkoma prostymi, 
zdrowymi acz kluczowymi składnikami takimi jak: mąka pszenna, 
mąka kukurydziana, masło i jajka.

Nasze variegato, które posłużyło do dekoracji lodów o smaku 
ciastka z Piemontu zostało zainspirowane lokalnym nawykiem 
jedzenia ciastek z kremem Zabajone.

KOOKIE PIEMONTE VARIEGATO
Pasta Zabaione o idealnej strukturze do 
przekładania lodów i wyjątkowej zawartości 
kawałków  herbatników Meliga.
 

KOOKIE PIEMONTE POSYPKA
Składa się z kawałków ciastek Meliga o 
wielkości 3-8 mm. Zawierające nuty masła 
i cytryny idealnie nadają się do uzupełnienia 
smaku lodów ciastko piemonckie.

2,5 kg puszka 1,5 kg torebka z folii aluminiowej



POKUSA SMAKU. 
Otul swoich klientów pysznym 
uściskiem Nutgeli z linii Hicream. 
Rozkoszne i kremowe, oferują 
unikalne przyjemności dla 
podniebienia, które sprawiają, że 
czas wydaje się stać w miejscu.



HICREAM      NUTGEL LEMON KOOKIE 7

NUTGEL LEMON KOOKIE

Do gamy produktów HICREAM dodajemy nowy produkt, który łączy 
smak chrupiących ciasteczek kukurydzianych z orzeźwiającym 
kremem cytrynowym.
Oryginalny, innowacyjny i wolny od oleju palmowego, jest idealnym 
produktem do różnych zastosowań w lodach rzemieślniczych, do 
cremino oraz aromatyzowania semifreddo, ciast i ciastek.

Najlepiej komponuje się z lodami:

• ŻÓŁTY KREM 

• WANILIA

 

• KOOKIE

• MASCARPONE

NUTGEL LEMON KOOKIE

DOZOWANIE
Do smaku wg uznania do przekładania 
lodów i dekoracji deserów.

5 kg puszka



Jest to linia produktów, 
zawierająca całe owoce lub 
kawałki owoców. Doskonała 
do przekładania lodów jako 
variegato lub jako dodatek 
dekoracyjny nadaje atrakcyjnego, 
apetycznego wyglądu nie tylko 
lodom ale również semifreddo, 
musom przygotowywanym w 
kuwetach i wszelkim deserom 
cukierniczym. 

Gama została poszerzona o cztery 
nowe produkty. Owoce znajdujące 
się w produkcie pozostają 
miękkie nawet w długim okresie 
przechowywania poniżej 0°C, 
co oznacza, że   są idealne do 
przekładania lodów, wypełniania 
ciastek deserowych i dekoracji 
deserów w pucharkach.



MARAKUJA

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MARAKUJA 9

Variegato słodka marakuja z dużą zawartością efektownie 
wyglądających pestek, zalecana w kombinacji ze smakami owoce 
egzotyczne lub tropikalne.
Doskonała zarówno do lodów jak i semifreddo.

Najlepiej komponuje się z lodami:

• ŻÓŁTY KREM

• JOGURT

• SERNIK

• BEZA  

• RICOTTA

MARAKUJA

DOZOWANIE
Do smaku wg uznania do przekładania 
lodów i dekoracji deserów.

3 kg puszka



MALINA 

MALINA 
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Delikatnie przetworzony, pyszny produkt malinowy o wyjątkowo wysokiej 
zawartości owoców. Ma bogaty smak i żywy atrakcyjny kolor, produkt 
idealny nie tylko do lodów, ale także do dekoracji ciast i semifreddo.
Z dodatkiem naturalnych barwników i bez aromatów.

Najlepiej komponuje się z lodami:

• SERNIK

• JOGURT

• BIAŁA CZEKOLADA   

• PANNACOTTA

MALINA 

DOZOWANIE
Do smaku wg uznania do przekładania 
lodów i dekoracji deserów.

3 kg puszka



LIMONKA

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      LIMONKA 11

Pełna na wpół-kandyzowanych skórek z limonki.

Najlepiej komponuje się z lodami:

• MIĘTA

• LIMONKA

• CZEKOLADA

• JOGURT

LIMONKA

DOZOWANIE
Do smaku wg uznania do przekładania 
lodów i dekoracji deserów.

3 kg puszka



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA

MORELA

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      ALBICOCCAMORELA12

Pełna kawałków owoców moreli. Zawiera tylko naturalne barwniki i 
aromaty.
Doskonała do przygotowania tortu Sacher.

Najlepiej komponuje się z lodami:

• CZEKOLADA 

• FROLLY

 

• JOGURT

• SERNIK

MORELA

DOZOWANIE
do smaku wg uznania do przekładania 
lodów i dekoracji deserów.

3 kg puszka



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA 13

POSYPKA Z BISZKOTÓW  
CZEKOLADOWYCH
Posypka powstaje w wyniku rozdrobnienia biszkoptów czekoladowych w 
specjalnych maszynach.
Produkt jest niezwykle przydatny, ponieważ jest gotowy do użycia, 
do przekładania i dekoracji lodów w kuwecie i semifreddo. Świetnie 
sprawdza się przy przygotowaniu tortu Sacher. 

Nie zawiera oleju palmowego.

POSYPKA Z BISZKOTÓW CZEKOLADOWYCH

1,5 kg torba z folii aluminiowej
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OWOCE CYTRUSOWE SDL 
ALL NATURAL CORE
Technologia All Natural Core:

• Gwarantuje integralność i zdrowotność składników.

• Zachowuje naturalne nuty aromatyczne.

• Uwydatnia   smaki i zapachy i sprawia ,że są niewiarygodnie 
intensywne.

Owoce cytrusowe All in One SDL Core to kompletny sproszkowany 
produkt wzbogacony ekstraktami z cytryny, mandarynki i skórki 
pomarańczowej. Lody charakteryzują się:

• Miękką, kremową strukturą 

• Doskonałą stabilnością w witrynie 

CORE      OWOCE CYTRUSOWE SDL ALL NATURAL CORE

DOZOWANIE
Dozowanie 410 g / litr wody. 

karton zawiera 6 torebek po 1,025 kg każda



Nowa linia mieszanek do 
wypieków, szczególnie dla osób, 
które:

• Chcą poszerzyć swój asortyment.

• Oczekują szybkich, praktycznych 
rozwiązań a przy tym wysokiej 
jakości składników.

• Szukają zdrowych 
bezglutenowych produktów.

• Nie mają czasu na 
eksperymenty, ale nigdy nie 
przestają zaskakiwać swoich 
klientów nowościami w swojej 
ofercie.



I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO 17

Nowy produkt z linii mieszanek cukierniczych. Jest to gotowa 
mieszanka w proszku , którą w szybki sposób można połączyć z 
dowolnymi orzechami i upiec w piecu aby powstały kruche, delikatne 
ciasteczka.

MIESZANKA NA FLORENTYNKI

BAKERY      MIESZANKA NA FLORENTYNKI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Wymieszać 300 g produktu z 150 g płatków 
migdałowych lub innych orzechów. 
Rozprowadzić suchą mieszankę na matę 
silikonową  lub blachę do pieczenia.
Włożyć do rozgrzanego piekarnika i piec w 
temp 200°C.

 5 torebek po 1 kg każda



    

POSYPKI-KRUSZONKI



I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO

    

POSYPKI-KRUSZONKI 19

Te wszechstronne, pyszne produkty są specjalnie pomyślane tak aby 
były gotowe w szybki sposób do użycia w wielu propozycjach deserów i 
lodów w kuwetach.
W szczególności wyjątkowo przydatne do przygotowywania spodów pod 
bankietówki i monoporcje.
Po prostu rozłóż produkt w formie, a następnie włóż go do zamrażarki 
lub szokówki.

POSYPKI-KRUSZONKI

POSYPKA Z CIASTEK MAŚLANYCH
Wszystkie smaki i zapachy ciasteczek 
maślanych w formie gotowej do użycia 
posypki do semifreddo i lodów.

POSYPKA Z CIASTEK KARMELOWYCH
Karmelowe ciastka w belgijskim stylu w 
formie posypki gotowej do użycia, doskonałe 
do szybkiego przygotowania spodów pod 
bankietówki , monoporcje i torciki.

2 kg torba z folii aluminiowej

2 kg torba z folii aluminiowej



DOZOWANIE
125 g produktu z 210-240 
g cukrów razem i 1 litrem 
pasteryzowanego pełnego 
mleka.

EUROSTELLA 125 
ALL NATURAL
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Nowa baza z linii All Natural do lodów mlecznych, jest bogata 
w smaku i  kremowa w strukturze. Aksamitna na podniebieniu, 
o doskonałej stabilności w witrynie. Zawiera włókna roślinne 
nowej generacji i NIE-uwodornione oleje roślinne.

Bez sztucznych emulgatorów i stabilizatorów.

Karton zawiera 8 torebek po  
2 kg każda

BAZY



EUROSTELLA 125 
ALL NATURAL

    

BAZY      EUROSTELLA 21

     

DOZOWANIE
125-135 g na 1 litr wody i/lub 
napoju roślinnego, oraz  260-290 
g cukrów razem.

EUROSTELLA BAZA  
WEGAŃSKA ALL NATURAL
Nowa baza do lodów „przyjazna weganom” i osobom z 
nietolerancją laktozy. Oprócz lodów owocowych, może być 
stosowana do przyrządzania smaków klasycznych takich jak np.: 
czekolada, orzech laskowy, pistacja, kawa.

Jest przeznaczona do stosowania z wodą i / lub napojami 
roślinnymi (wytwarzanymi z produktów takich jak ryż, soja, orkisz, 
owies i zboża). 

CHARAKTERYSTYKA

•  Z rafinowanym olejem i naturalną skrobią.

• Bez oleju palmowego.

• Z włóknami roślinnymi nowej generacji.

• Można ją łączyć na różne sposoby, na przykład z cukrami innymi 
niż sacharoza (np. Fruktoza).

karton zawiera 12 torebek po  
1 kg każda

ZALECANA METODA PRZYGOTOWANIA

• Użyj gorącej wody o temperaturze 80 ° C. Rozpuść bazę i 
pozostaw na 3-5 minut.

• Dodaj pastę aromatyzującą i dowolny napój roślinny, którego 
zamierzasz użyć. Wymieszaj mikserem.

• Odstaw mieszankę na kolejne 10 minut aby dojrzała, a 
następnie wlej do frezera.



    

KONCENTRATY PAST OWOCOWYCH

Bogate smaki tych dwóch skoncentrowanych past owocowych powodują 
,że idealnie nadają się do lodów owocowych oraz sorbetów, zwłaszcza tych 
produkowanych przez rzemieślników.
Stanowią w lodach doskonałe uzupełnianie świeżych lub mrożonych owoców, 
fantastyczne do granity.
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MANGO

DOZOWANIE
50-70 g na litr mieszanki bazowej 

3 kg puszka

TRUSKAWKA

DOZOWANIE
50-70 g na litr mieszanki bazowej 

3 kg puszka
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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 2020 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


