




SMAK POKUSY
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.

TRUDNO SIĘ OPRZEĆ….
Ich wszechstronności…. Nutgele mogą być 
używane na różnorakie sposoby np. jako 
samodzielny smak lodów lub w kombinacji 
z innymi składnikami: dzięki kilku prostym 
zabiegom możemy wyczarować smakowe 
kreacje w szybki sposób. W dodatku, 
tego samego produktu możemy użyć do 
przekładania i dekoracji tradycyjnych lodów 
w kuwecie oraz w pucharkach, do mrożonego 
jogurtu i lodów z automatu. Nutgele mogą 
być również używane do semifreddo oraz 
wykańczania lodów na patyku. 

NIE KOŃCZĄCA SIĘ ROZKOSZ
Użyj niezliczonej ilości smaków i kolorów 
aby wykreować nie kończącą się rozkosz 
podniebienia. Dzięki mnogości oferty smaków 
Hicream spróbuj zachęcić nie tylko łasuchów 
lecz także tych klientów, którzy zwykle stronią 
od pokusy spożywania nieznanych smaków.

NOWY POCZĄTEK
Dzieki tym niezwykłym kombinacjom smaków 
i nieodpartej rozkoszy, rodzina Nutgeli podbije 
serca Państwa klientów i wkrótce stanie 
się niezbędnym, znakiem firmowym Waszej 
lodziarni. 

pokus
ODKRYJ ŚWIAT



Niezwykle naturalna wersja najpopularniejszego z 
Nutgeli jest teraz dostępna również tylko z naturalnymi 
aromatami i bez dodatku produktów mlecznych 
pochodzenia zwierzęcego. Naturalność i smakowitość 
tej kremowej rozkoszy idą w parze z niepowtarzalnym 
smakiem orzechów laskowych i kakao.

All Natural
NUTGEL



Produkty z linii ALL NATURAL nie zawierają w żadnej postaci :

Sztucznych 
barwników

Sztucznych 
zagęstników, 
stabilizatorów i 
emulgatorów

Oleju 
palmowego

Utwardzonych 
tłuszczów 
roślinnych

Organizmów 
modyfikowanych 
genetycznie 
(GMO)

Sztucznych 
aromatów 

All Natural



(KLASYCZNY)

Biały

Nutgel

NUTGEL

Pierwszy i najbardziej popularny… 
Kremistość której nie zapomnisz!
Wyjątkowa zawartość orzechów 
laskowych i kakao pozwala tworzyć 
szczególne kombinacje smaków z 
nutą orzechową.

Znakomita jakość białej czekolady 
w smakowitym, unikalnym kremie 
który zachowuje swoją idealną 
kremistość i aksamitną strukturę 
nawet w niskich temperaturach.



Nutgel

Czarny
NUTGEL

Kawowy
NUTGELKawa to przyjemność, której nikt 

nie zaprzeczy. To aromatyczny krem 
o smaku świeżo prażonych ziaren 
kawy z dużą zawartością posypki z 
ciasteczek kawowych. 
To niezrównany składnik używany 
w wielu lodziarniach, szczególnie 
wykorzystywany do przygotowywania 
kremino i deserów na zimno. 
Wyjątkowa rozkosz dla podniebienia.

Dedykowany dla smakoszy czekolady 
deserowej. Posiada głęboki kolor i 
intensywny smak kakao. Nie zawiera 
żadnych pochodnych mleka oraz śladów 
orzechów laskowych.



Kakaowy

Migdałowy

NUTGEL

NUTGEL

Produkt posiada pełny kolor i głęboki 
aromat kakao oraz dużą zawartość 
orzechów laskowych. 

W tym prostym acz niebanalnym 
kremie ,migdały i biała czekolada 
przenikają się wzajemnie tworząc 
wyśmienity tandem. W dodatku obok 
tradycyjnych zastosowań w lodach to 
optymalnie wszechstronny produkt 
do wykorzystania w deserach oraz w 
nadzieniach do ciast i tortów.



Pistacjowy
NUTGEL

Pistacja
NUTGEL

GŁADKA

Z ORZESZKAMI

Gładki krem o dużej zawartości 
mielonych pistacji i intensywnym 
kolorze. Idealnie pasuje do 
powlekania ciast i dekoracji zimnych 
deserów.

Krem z niezwykłą zawartością pasty 
z pistacji i znaczącą ilością orzechów 
pistacjowych. Nutgel pistacjowy jest 
doskonałym produktem do lodów 
układanych na płasko typu kremino 
i wspaniale komponuje się z lodami 
pistacjowymi, migdałowymi czy ricotta 
oraz wieloma innymi propozycjami. Jest 
wyjątkowy jako dodatek do deserów 
lodowych i nadzień cukierniczych.



Mucho
gusto

Caramel 
snak

NUTGEL

NUTGEL

Krem z mlecznej czekolady z 
kawałkami pokruszonych wafelków. 
Idealnie przypomina smak popularnych 
nadziewanych batoników dla dzieci.

Krem o intensywnym karmelowym 
smaku, zawiera moc słonych, 
prażonych orzechów ziemnych 
przywołując smak popularnych 
batonów w czekoladzie. 
Zwolennicy karmelowych smaków nie 
będą w stanie oprzeć się tej pysznej 
kombinacji.



Brownies
NUTGEL

Krem 
cytrynowy

NUTGEL

Aromatyczny krem o 
charakterystycznym kolorze i smaku 
typowym dla cytrynowego kremu 
budyniowego.

Nutgel brownies oferuje nam 
słynny na cały świat smak 
doskonałego amerykańskiego 
ciastka czekoladowego. Kompozycję 
smakową tego kremu cechuje 
niebywale intensywny kolor i smak 
deserowej czekolady. Produkt nie 
zawiera orzechów laskowych ale za 
to ogromną ilość małych kosteczek 
ciastka brownie.



jako wariegato

Czysty: tylko dla prawdziwych łasuchów. Część 
produktów z grupy Nutgeli może być wylewana 
bezpośrednio z puszki do kuwety i serwowana jako 
samodzielny smak lodów.

Nutgele doskonale nadają się również do wylewania 
bezpośrednio do rożka: wafelek dzięki dodatkowi 
polewy czekoladowo-orzechowej lub innej staje się  
bardziej atrakcyjny smakowo.

Nutgele można używać jako wariegato do przekładania 
i dekoracji lodów w kuwecie. Wszystkie produkty z 
grupy Nutgel zachowują swoją delikatną strukturę 
i pozostają kremiste w witrynie przez cały czas.

SYCYLIJSKI SMAKOŁYK
Lody migdałowe (rekomendujemy 
użycie 90-100 g/l kremu z 
prażonych migdałów).
Przełożyć Nutgelem Pistacjowym 
i posypać kawałkami orzechów 
pistacjowych. 

MUCHO GUSTO
Lody o subtelnym smaku orzecha 
laskowego (rekomendujemy użycie 
40 g/l pasty orzech laskowy i 25 
g/l pasty krem jajeczny). Lody 
przełożyć Nutgelem Mucho Gusto i 
udekorować wafelkami.

jako samodzielny 
produkt

POKUSA

POKUSA



jako samodzielny 
produkt



SORBET CZEKOLADOWY

WODA : 2 litry

CZARNY NUTGEL : 2 kg

Wlać czarny nutgel do wody 

(najlepszy rezultat osiągniemy 

używając ciepłej wody) i gruntownie 

wymieszać.

Mieszankę odstawić na kilka minut 

a następnie wlać do frezera.



Większość z grupy Nutgeli może być stosowana 
jako krem wylewany bezpośrednio do kuwety  lub w 
kombinacji z mlekiem do lodów włoskich z automatu.
Używając jedynie Czarnego Nutgelu i WODY można 
przygotować kremiste, mocno czekoladowe lody o 
wyrazistym smaku i kolorze a przy tym nie zawierają 
MLEKA I PRODUKTÓW POCHODNYCH.

LODY KREM CZEKOLADOWY
MLEKO PEŁNE : 2,4 LITRA
NUTGEL KAKAOWY : 2 KG
Wlać Nutgel Kakaowy do mleka (mleko nie powinno 
być zimne) i gruntownie wymieszać.
Odstawić mieszaninę na 10 minut a następnie wlać 
do frezera. Do dekoracji lodów rekomendujemy 
użycie produktów VARIEGATO PRALINE DORE lub 
NUTGEL BROWNIES.

NIEPODWAŻALNA

miekkosc



Trzy warstwy czekolady i lodów w postaci kremino 
to idealny wybór dla tych , którzy w lodach szukają 
czegoś więcej.  
Linia Nutgeli w postaci kremino wnosi niezliczoną ilość 
wariacji smakowych: nieodparta pokusa pysznych 
receptur dzięki której można wykreować perfekcyjny 
balans pomiędzy kremowymi Nutgelami a warstwami 
wybornych lodów.

PRZEPYSZNA

kremistosc



kremistosc





Spraw aby Twój mrożony deser jogurtowy stał się 
wyjątkowy dzięki dodatkowi Nutgeli. Dzięki  swojej 
teksturze dają się wspaniale dozować i pozwalają 
w szybki sposób udekorować deser a ich aromat 
doskonale uzupełnia smak jogurtu.
Nutgele Brownies, Pistacjowy oraz Mucho Gusto dzięki 
zawartości posypek pozwalają uzyskać w deserze 
dodatkowy zaskakujący element chrupkości.

Mrożony jogurt z 
Nutgelem Brownies 
i kosteczkami Brownie.

Mrożony jogurt z 
Nutgelem Mucho Gusto 
i wafelkami.

Mrożony jogurt z 
Nutgelem Krem Cytrynowy 
i ciasteczkami maślanymi.

mrozony
FANTASTYCZNIE



Uwolnij swoją wyobraźnię i spróbuj wzbogacić swoje 
ciasta o Nutgele. Użyj ich bezpośrednio do nadziewania 
ciast i tortów  lub jako dodatek smakowy do kremów i 
semifreddo.

pokusy
WYRAFINOWANE

•	Nutgel All Natural
•	Semifreddo kokosowe
•	Wkładka z semifreddo migdałowego
•	Spód z ciasta

•	Biały aksamit
•	Semifreddo migdałowe
•	Wkładka z Nutgelu All Natural
•	Spód z ciasta

CIASTO PODWÓJNIE WEGAŃSKIE



pokusy



KREMINO
Rekomendowane kombinacje : Nutgel + lody

NUTGEL BIAŁY

KOKOS

MIGDAŁ

NUTGEL KAKAOWY

ŚMIETANKA

ORZECH LASKOWY

NUTGEL KAWOWY

ZABAIONE

KAWA

NUTGEL MIGDAŁOWY

CZEKOLADA

MIGDAŁ

NUTGEL KREM CYTRYNOWY

KREM JAJECZNY

WANILIA

NUTGEL

ORZECH LASKOWY

WANILIA

NUTGEL BROWNIES

ORZECH WŁOSKI

CZEKOLADA

NUTGEL CZARNY

BIAŁA CZEKOLADA

MLECZNA CZEKOLADA

NUTGEL PISTACJOWY

RICOTTA

PISTACJA

NUTGEL ALL NATURAL

ORZECH LASKOWY

WANILIA

NUTGEL CARAMEL SNAK

ORZECH ARACHIDOWY

KRÓWKA

NUTGEL MUCHO GUSTO

KREM JAJECZNY & ORZECH LASKOWY

GIANDUIA

NUTGEL GŁADKA PISTACJA

RICOTTA

MIGDAŁ

Rozprowadzić na płasko 
w kuwecie warstwę 
wybranego smaku lodów 
po czym zmrozić w 
szokówce. 

Wyjąć kuwetę z szokówki 
i lody zalać cienką 
warstwą wybranego 
smaku Nutgelu. Ponownie 
zmrozić w szokówce.

Następnie wyłożyć 
do kuwety kolejną 
warstwę lodów i równo 
rozprowadzić. Schłodzić w 
szokówce.

Wykończyć kuwetę na 
wierzchu drugą warstwą 
Nutgelu.

Przygotowanie



Nutgele można wylewać bezpośrednio do rożka 
waflowego przed nałożeniem lodów: kontrast 
między chrupiącym wafelkiem i delikatnym 
Nutgelem jest naprawdę znakomity.

KG PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

BEZ OLEJU 
PALMOWEGO

NIEUTWARDZONY 
OLEJ  

PALMOWY

BEZ 
POCHODNYCH  

MLEKA

BARWNIKI

8776 NUTGEL 6 • • •

8777 NUTGEL KAKAOWY 6 • • •

8775 NUTGEL ALL NATURAL 5 • • •

8778 NUTGEL CZARNY 6 • • •

8779 NUTGEL BROWNIES 6 •

8780 NUTGEL BIAŁY 6 • • D*

8781 NUTGEL PISTACJOWY 5 • • C*

8783 NUTGEL KREM CYTRYNOWY 5,5 • D*

8782 NUTGEL MUCHO GUSTO 5,5 •

8785 NUTGEL KAWOWY 5,5 •

8787 NUTGEL CARAMEL SNAK 5 • D*

8786 NUTGEL MIGDAŁOWY 5 •

8461 NUTGEL GŁADKA PISTACJA 5,5 • • C*

NUTGEL

*C: zawiera barwniki identyczne z naturalnymi i inne
*D: zawiera tylko naturalne barwniki

Inna propozycja …..

Profesjonalny dozownik do Nutgeli 
jest dostępny na życzenie.



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


