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Od samego początku towarzyszyliśmy rzemieślnikom i wiemy jak stawiać czoła  różnym 
wyzwaniom i problemom, przed którymi stoją producenci lodów. Naszym celem jest 
prowadzenie badań w celu oferowania konkretnych, skutecznych rozwiązań, ponieważ 
chcemy wprowadzać innowacje i stale inspirować świat lodów rzemieślniczych.

NASZE WSPARCIE 
DLA LODZIARZY

Z pasją i zaangażowaniem pracujemy w świecie lodów 
rzemieślniczych od 1936 roku.
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NAJLEPSZE SKŁADNIKI: tradycja nauczyła nas, że jakość produktów wynika z doboru surowców, 

tymczasem poprzez innowacje musimy zachować ich naturalną czystość i integralność. Nasze 

badania dają pewność, że cała naturalna świeżość i zdrowotność naszych składników pozostaje 

zachowana  w gotowym produkcie i zapewnia mu niezmiennie najwyższe standardy jakości.

GAMA PRODUKTÓW ALL NATURAL: wybór stale rośnie i zaspokaja zarówno bieżące 

zapotrzebowanie konsumentów, jak i nowe trendy w rzemieślniczym świecie lodów. Za tym kryje 

się wiele lat badań i dogłębnych eksperymentów w procesach produkcyjnych. Odkryj na nowo 

wartość zdrowotną i autentyczność smaku dzięki naszej ofercie naturalnych produktów.

PRZEPIS NA SUKCES W 
LODZIARSTWIE

WYŁĄCZNOŚĆ I WYRAFINOWANIE: zgodnie z rzemieślniczymi tradycjami lodziarstwa, nasze 

produkty posiadają krótką listę zdrowych, naturalnych składników. Nieustannie poszukujemy 

niezwykle wysokiej jakości surowców, które zaspokoją gusta wszystkich podniebień. Ekskluzywne 

składniki, dobrze zbilansowane receptury i niepowtarzalny smak dają podstawę do stworzenia  

najlepszych lodów rzemieślniczych.

TRANSPARENTNOŚĆ: dla nas oznacza to codzienne tworzenie produktów z zachowaniem 

receptur i smaków sprzed lat. Staramy się używać jak najmniejszej liczby prostych składników a 

ich właściwości i zalety przedstawiamy naszym klientom, którzy dokładają ogromnej staranności 

aby lody , które produkują były zdrowe, bezpieczne i certyfikowane. Oprócz zapewnienia 

przejrzystości składników , celem naszej filozofii „czystej etykiety” jest dalszy rozwój i gwarancja 

świeżych, autentycznych produktów. 
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RÓŻNORODNOŚĆ I WYBÓR PRODUKTÓW ALL 
NATURAL
dostosuj gamę oferowanych smaków  do swoich potrzeb i spraw aby 
Twoje produkty były  niepowtarzalne.

NIEPODWAŻALNE ZASADY ALL NATURAL
pozwalają z dużą dozą innowacyjności dostosować Państwa ofertę do 
potrzeb Waszych konsumentów.

DOŚWIADCZENIE MA ZNACZENIE
Od 2004 r. oferujemy swoim klientom duży wybór naturalnych 
produktów.

WSPANIAŁY SMAK
pochodzi od doskonale wyselekcjonowanych składników i 
zastosowanych wysokiej jakości procesów technologicznych.

ALL NATURAL to najbardziej interesujący, innowacyjny i 
korzystny wybór naturalnych składników na rynku lodów 
rzemieślniczych.

WSPARCIE TECHNICZNE 
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.

ALL NATURAL 9
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DEKLARACJA 
ALL NATURAL

Sztuczne barwniki Sztuczne zagęstniki, 
stabilizatory, emulgatory

Olej palmowy

Uwodornione 
tłuszcze roślinne

Genetycznie  
modyfikowanych  

organizmów (GMO))

Sztuczne aromaty

PRODUKTY ALL NATURAL NIE ZAWIERAJĄ:

NATURALNE LODY
WEDŁUG PRODOTTI STELLA

NATURALNE LODY WEDŁUG PRODOTTI STELLA

Bieżące regulacje nie dają precyzyjnej odpowiedzi co może 

nazywać się “lodami naturalnymi”: w tej kwestii panuje 

kilka teorii, które finalnie mogą dezorientować zarówno 

konsumentów jak i fachowców w branży lodziarskiej.

TRANSPARENTNOŚĆ  

Zgodnie z historią i DNA naszej firmy, zależy nam bardzo 

aby zasady, którymi się kierujemy były jasne i precyzyjnie 

wyartykułowane zgodnie z naszą “Deklaracją All Natural”.

PRZYSZŁOŚĆ BUDUJEMY NA DOŚWIADCZENIU 

Od 2004,  konsekwentnie poszerzamy gamę produktów All 

Natural i bezkompromisowo proponujemy najwyższą jakość, 

strukturę i trwałość naszych surowców. Nasze doświadczenie 

gwarantuje doskonały smak.

ALL NATURAL 11



All Natural Core jest formą ekstrakcji składników, która:

• Gwarantuje integralność i naturalność składników

• Zachowuje naturalne nuty aromatyczne

• Nadaje intensywny smak i zapach niespotykane 
dotychczas

Uwodornione tłuszcze 
roślinne NIE NIE

Sztuczne zagęstniki, 
stabilizatory, emulgatory NIE NIE

Żywność modyfikowana 
genetycznie (GMO) NIE NIE

Olej palmowy NIE NIE

Sztuczne barwniki NIE NIE

Sztuczne aromaty NIE NIE

Naturalne barwniki TAK NIE

Naturalne aromaty TAK NIE

CORE 1312



Jedynie naturalne składniki. Nie zawierają zagęstników i 
emulgatorów  otrzymywanych w procesie syntezy lub
uwodornionych tłuszczy roślinnych.

Produkty wolne od składników zwierzęcych a więc przyjazne 
osobom z nietolerancją laktozy.

Szeroka gama produktów w tym dwie bazy wegańskie certyfikowane 
gluen-free.

100% VEGAN,
Z LINII ALL NATURAL 

THINK VEGAN 1514
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Produkty specjalne

PRODUKTY W PROSZKU

 l Na lody dietetyczne (Stellalight i Sojamix)

 l Na lody waniliowe (Hollandish Żółta Wanilia)

 l Na lody czekoladowe (Eurogel Cocoa i Eurostella 
Cocoa)

To produkty w formie proszku lub pasty do przygotowania nawet najbardziej 

skomplikowanych receptur. Dają możliwość eksperymentowania i 

dążenia do doskonałości w tworzeniu nowych propozycji smakowych.

SUPLEMENTY

 l Poprawiają jakość mieszanek bazowych i 
przechowywanie lodów

 l Zwiększają objętość 

 l Poprawiają kremistość i łatwość gałkowania

Bazy są produktami sproszkowanymi, które można łączyć ze 

składnikami płynnymi (woda, mleko i świeża śmietana) oraz 

składnikami stałymi (takimi jak cukier, mleko w proszku i proteiny 

mleka) w celu wyprodukowania mieszanki bazowej, która może być 

następnie mieszana razem z Pastami, w zależności o smaku lodów, 

który chcemy otrzymać.

BAZY

 l Kompleksowa oferta baz spersonalizowanych

 l Niezawodne rezultaty

 l W ofercie bazy neutralne smakowo oraz lekko aromatyzowane 
waniliowe i śmietankowe

 l Nieustannie poszukujemy nowych, zdrowszych i naturalnych rozwiązań 
(linia All Natural )

 l Redukują potencjalne pomyłki i ułatwiają proces technologiczny

 l Dają duże pole do kreatywności i indywidualnego podejścia do produktu 

BAZY I SUPLEMENTY

ZALETY

ZALETY

ZALETY
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Pasty do zastosowania z bazową mieszanką do sorbetów owocowych. 

Można je stosować zarówno ze świeżymi jak i mrożonymi owocami. 

PASTY OWOCOWE
To produkty stosowane jako dodatki smakowe do baz mlecznych. Mogą 

być także używane z powodzeniem w cukiernictwie.

PASTY KLASYCZNE

 l Wszechstronne zastosowanie: ze względu na dużą zawartość 
całych bądź kawałków owoców mogą być stosowane jako variegato

 l Poprawiają jakość i smak dodawanych do mieszanki owoców

 l Nadają lodom atrakcyjny kolor  (możliwość wyboru wśród past z 
naturalnymi lub sztucznymi barwnikami)

 l Smaki ekskluzywne jak Disaronno i Zabaione z Marsala Florio

 l Wszechstronne zastosowanie do lodów i cukiernictwa

 l Niektóre produkty w proszku dają lepszy rezultat

 l Pasty orzech laskowy: 100% orzechów laskowych pochodzących z 
Włoch

 l Sycylijskie pasty pistacjowe: 100% pistacji sycylijskich

PASTY

ZALETYZALETY
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Linia kompletnych produktów w proszku, do użycia na zimno.

LIOGEL® KLASYCZNE
Linia kompletnych produktów w proszku do użycia na zimno, z dużą 

ilością kawałków suszonych owoców.

LIOGEL® OWOCOWE

 l Ddwa w jednym. Wystarczy dodać mleko i/lub wodę aby otrzymać 
kremowe lody, sorbet lub lody włoskie

 l Zawsze doskonały rezultat 

 l Szybkie w przygotowaniu

 l Z dużą zawartością kawałków suszonych owoców

 l Dwa w jednym: wystarczy dodać wodę aby otrzymać kremowe lody, 
sorbet lub lody włoskie.

 l Zawsze doskonały rezultat

 l Szybkie w przygotowaniu

LIOGEL®

ZALETY ZALETY

2322



Produkty z linii variegato naprawdę dają przewagę.

 Wykorzystaj ich właściwości aby uatrakcyjnić swoje lody w witrynie 

a konsumenci na pewno to docenią. Niektóre do użycia ze smakami 

klasycznymi inne do lodów owocowych.

VARIEGATURY
To więcej niż zwykłe variegato.

Linia produktów zawierających całe owoce.

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®

 l Owoce zbierane są w pełni dojrzałe a następnie selekcjonowane z 
najwyższą starannością

 l Idealne do wykończenia, przekładania i dekoracji lodów oraz 
cukiernictwa

 l Doskonałe w strukturze i pachnące nawet w temp. poniżej 0°C

 l Wyjątkowe

 l Detale robią różnicę

 l W swej formie i kolorze uatrakcyjnią każdą witrynę

VARIEGATURY

ZALETY
ZALETY
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To linia wysokiej jakości produktów do dekoracji lodów i zimnych 

deserów.

POLEWY

 l Wysokiej jakości składniki

 l Duża zawartość białej czekolady

 l Bez dodatku uwodornionych tłuszczy roślinnych i sztucznych barwników

 l Doskonała płynność nawet w temperaturze pokojowej

 l Szybkie i łatwe w użyciu

 l Szeroka paleta zastosowań 

Duży wybór produktów do wykorzystania jako dodatek do lodów i deserów 

takich jak posypki, kruszonki, ciastka, sosy, polewy.

DEKORACJE

 l Szeroka gama

 l Wszechstronne: jako variegato, do dekoracji i aromatyzowania 
semifreddo

POLEWY I DEKORACJE

ZALETY ZALETY
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Smak świeżego jogurtu w lodach o idealnie kremowej strukturze.

Wyborny, delikatny i prosty w przygotowaniu.

MROŻONY JOGURT
To linia produktów do dekoracji, zdobienia deserów lodowych i mrożonego 

jogurtu.

FROZZTOP

 l Płynne

 l Aromatyczne

 l Z idealną zawartością owoców, kruszonek, chrupek i kawałków ciastek

 l Naturalny: zdrowy i lekkostrawny. Zawiera błonnik, bogaty w wapń, 
posiada niską zawartość tłuszczu 

 l Można się nim delektować na różne sposoby jako przekąska, 
zbilansowany posiłek lub deser 

 l Nieskończona ilość możliwości kompozycji z owocami i sosami

 l Jest nową, świeżą alternatywą dla klasycznych lodów

 l To produkt dla każdego: wszyscy go pokochają!

 l Łatwy w przygotowaniu i serwowaniu

MROŻONY JOGURT

ZALETY ZALETY

2928



Schłodzone i kremowe. Popularne na całym świecie. 

LODY WŁOSKIE

 l Przygotowane z tych samych składników co klasyczne lody

 l Łatwe w przygotowaniu

 l Przygotowywane na bieżąco

 l Nieskończona ilość propozycji deserów jeszcze pyszniejszych niż 
klasyczne lody 

 l Alternatywa sprzedaży deserów kiedy spada spożycie lodów 
gałkowych

Doskonały do przygotowania sycylijskiej granity oraz sorbetów i lodowych 

lizaków.

SPLASH

 l Wszechstronny

 l Szybki i łatwy w użyciu

 l Potrzebny jest tylko granitor (lub frezer do lodów)

 l Szybkie i łatwe w przygotowaniu

 l Kremowa struktura

 l Bogaty aromat kawy

Zaproponuj swoim klientom królewską ucztę - kremowy deser o smaku 

mlecznym lub kawowym. Tylko kilka kroków i rezultat gwarantowany.

CREMITO

LODY WŁOSKIE I GRANITY

ZALETY

ZALETY

ZALETY

3130



JELLYMIX

Idealny do przygotowywania żelek owocowych , panna cotty i innych 

deserów spożywanych łyżeczką.

BEZMLECZNE SEMIFREDDO

Produkt dedykowany do produkcji deserów bez mleka i jego pochodnych.

ARTISTIC SUGAR

Alternatywa dla zwykłego karmelu. Może być formowany w dowolne 

artystyczne kształty jako dekoracja deserów ,tortów i ciast.

PRODUKTY CUKIERNICZE

To linia produktów pieczonych do przygotowywania wysokiej jakości 

deserów cukierniczych w szybki i łatwy sposób.

FORNOGEL

Bezalkoholowe syropy z grupy produktów Bagne Fantasia do nasączania 

ciast , biszkoptów do dekoracji lodów i deserów. 
Gotowe rozwiązania do deserów cukierniczych.

Produkty w proszku do przygotowywania semifreddo i deserów.

SYROPY DO CIAST –BAGNE FANTASIA

ŻELE -GLASAŻ

 l Wysokiej jakości składniki

 l Do powlekania powierzchni i 
boków tortów i ciast 

 l Szybkie i łatwe w użyciu

       
  

Glasaż czekoladowy
 l Głównym składnikiem jest 
czekolada w proszku

 l Dzięki wspaniałemu smakowi 
czekolady możemy wyczarować 
przepyszne, smakowite 
czekoladowe ciasta !

CUKIERNICTWO I SEMIFREDDO

ZALETY

3332
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To podróż przez nieodkryte dotąd smaki. 
Eksperymentalne badania składników z całego świata, 
wyłącznie o certyfikowanym pochodzeniu 
dają początek produktom z linii “Le vie 
dell’Eccelenza”. Produkty te zostały tak 
skomponowane aby zachować wyjątkowe 
smaki oraz lokalne tradycje z różnych 
rejonów kuli ziemskiej i przekazać je 
rzemieślnikom na całym świecie.

DOTYK DOSKONAŁOŚCI 
Wyłącznie naturalne składniki, które nadają lodom wspaniałe 
wartości smakowe, odróżniają je od konkurencji i podnoszą 
prestiż zakładu.

NIEPOWTARZALNE SMAKI 
Absolutne nowości: wyzwólmy swoje emocje dzięki kompozycjom 
smakowym, które pozwalają poczuć smak i zapach miejsca z 
którego pochodzą. 

GWARANCJA PRODOTTI STELLA 
Prodotti Stella gwarantuje ścisłą kontrolę jakości, czystości i 
certyfikowane pochodzenie wszystkich składników. Opowiedz 
swoim klientom o korzyściach jakie niesie za sobą używanie 
wysokojakościowych produktów a my postaramy się Ci pomóc w 
tym przekazie.

WSPIERAJ SWÓJ BIZNES 
Elementy reklamowe nie tylko pomogą w promocji nowego smaku 
ale także zwiększą ilość klientów i poprawią wizerunek Państwa 
lodziarni.

LE VIE DELL’ECCELLENZA

ZALETY
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Najsłynniejsze ciastka na świecie teraz w nowej odsłonie 
jako smaki lodów, których każdy smakosz lodów chętnie 
spróbuje.

Wrost sprzedaży: +90% w 3 lata

Smakowite i pociągające

Wszechstronne zastosowanie: do lodów, 
cukiernictwa, deserów i semifreddo

Dodatek ciastek nadaje im charakteru

Szeroka gama smaków

I WANT KOOKIE

ZALETY
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Zaproponuj swoim klientom smakowity świat Nutgeli z 
grupy produktów o nazwie Hicream. Powabne i kremowe, 
oferują niezwykłe doznania smakowe a ich smak pozostaje 
na języku na długi czas.

Szeroka gama i niezliczone kombinacje rozwiązań

 

Cremino

Na płasko

Lody

Variegato

Do ciast

Bardzo wszechstronne zastosowanie: w lodach , deserach i 
cukiernictwie:

HICREAM

ZALETY

4140
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Co roku powiększamy gamę 
produktów bezglutenowych aby 
podkreślić nasze przekonanie 
, że nikt nie powinien pozostać 
obojętny na cud jakim są lody!

 l Gwarancja certyfikacji

 l Po prostu przepyszne

 l Doświadczenie od 2000 r

 l Szeroka, bogata i kompleksowa 

oferta 

Komu należy oferować produkty 

bezglutenowe? 

 l Osobom z celiakią lub 
nietolerancją glutenu

 l Osobom wrażliwym na gluten

 l Osobom na diecie 
bezglutenowej lub prowadzącym 
taki styl życia

GLUTEN FREE

ZALETY

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 zilustrowanych w katalogu i jednocześnie informuje, iż aktualne specyfikacje 
wszystkich produktów można znaleźć w najnowszym arkuszu technicznym dostępnym na naszej stronie internetowej pod adresem www.prodottistella.com.

W katalogu znajdują się zarejestrowane znaki towarowe będące własnością Prodotti Stella SpA, których nie można używać ani udostępniać bez pisemnej zgody 
Prodotti Stella SpA oraz naszych placówek na całym świecie.

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

wydrukowano w 2019.



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


