


100% Wegańskie, lody spod znaku All Natural
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Przyjmując wegański styl życia naszą wartością 
nadrzędną staje się stosunek do życia i natury.
Podobnie jak pozostałe składniki ich diety, orędownicy 
tej filozofii chcą aby ich lody były ekologiczne , przyjazne 
dla środowiska i wolne od tłuszczy zwierzęcych.

Lody “Think Vegan” –„Myśl po wegańsku”, zostały 
stworzone aby wyjść naprzeciw potrzebom ludzi , którzy 
utożsamiają się z filozofią życia stylu wegan. Prodotti 
Stella połączyła długowieczną sztukę produkcji lodów 
z rosnącą wrażliwością ludzi na potrzeby ekosystemu 
naszej planety. Konsumenci dzisiaj potrzebują czegoś 
więcej niż tylko zdrowej, organicznej, naturalnej i 
monitorowanej diety:najpierw i przede wszystkim 
, szukają wartości i poglądów na życie, których 

Free your Gelato
doskonałym odzwierciedleniem jest ich codzienna 
dieta. 

Zatem, możemy śmiało potwierdzić iż z etycznego 
punktu widzenia linia produktów Think Vegan jest 
także całkowicie naturalna. Wszystkie propozycje 
mieszanek i  kombinacji produktów Prodotti Stella 
ujęte w tej broszurze są całkowicie wolne od składników 
pochodzenia zwierzęcego  a także substancji sztucznych, 
GMO  i uwodornionych tłuszczy.
  
Szacunek do  zwierząt i naszej planety stanowi formę 
poszanowania dla nas samych. Szacunek do natury idzie 
nierozerwalnie w parze ze zdrowym żywieniem. 
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Dieta wegańska ma bardzo mały wpływ na środowisko 
naturalne , w przeciwieństwie do żywienia opartego na 
produktach zwierzęcych, które znacząco źle oddziaływuje 
na środowisko zarówno jeśli chodzi o wykorzystanie za-
sobów naturalnych oraz emisję substancji szkodliwych 
dla środowiska. Wystarczy wspomnieć, iż do wyprodu-
kowania 1 kilograma mięsa trzeba zużyć 40.000 litrów 
wody, podczas gdy na wyprodukowanie 1 kilograma 
pszenicy potrzebujemy tylko około 210 litrów wody. 
Ponadto, należy dodać że według szacunków hodowla 
żywego inwentarza jest w ponad 51 % odpowiedzialna 
za emisję gazów cieplarnianych.  

Filozofia diety wegańskiej oznacza świeże jedzenie, 
która jest bogata we włókna roślinne, minerały i tłuszcze 
nienasycone . To jest zdrowe podejście do jedzenia z 
korzyścią dla całego ciała z fizycznego i psychicznego 
punktu widzenia. 
Wegańskie lody to zdrowy produkt, który jest również 
idealny dla osób z nietolerancją laktozy i dla ludzi, 
którzy chcą wyeliminować tłuszcze zwierzęce ze swojej 
diety oraz zmniejszyć ryzyko  wystąpienia wysokiego 
poziomu cholesterolu, cukrzycy i chorób serca.

Weganie nie jedzą produktów , które powstają w wyniku 
zabijania lub wykorzystywania zwierząt, takich jak 
mięso, ryby, jaja, mleko i miód. Nie trudno stwierdzić, 
że lody wegańskie są zgodne z sumieniem tych którzy je 
jedzą i produkują zważywszy na fakt ,że gospodarstwa 
hodowlane obecnie zużywają około 40 % globalnych 
zbiorów pszenicy, z czego połowa wystarczyłaby aby 
nakarmić całą populację ludzi na świecie.

Dlatego,że jest
to dobre dla naszej planety

Dlatego,że jest
to dobre dla naszego zdrowia

Dlatego,że jest
to zgodne z naszym sumieniem

Dlaczego lody 
wegańskie? 
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Lody z serii Think Vegan są  All Natural. Nie zawierają 
produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dodatku 
sztucznych barwników, aromatów i zagęszczaczy. 
Jedynie najwyższa jakość , 100 % naturalnych 
składników, których używamy w produktach linii All 
Natural. W dodatku, nasze produkty są wolne od 
GMO  (i ich pochodnych) oraz uwodornionych olejów 
roślinnych. Bazy All Natural Gluten Free są  doskonałe 
także dla osób uczulonych i nietolerujących glutenu.  

Lody z linii Think Vegan są doskonałe dla wszystkich, 
którzy zdecydowali się przejść w 100 % na dietę wegańską. 
Nie zawierają żadnych składników pochodzenia 
zwierzęcego oraz nie są wspomagane żadnymi procesa-
mi podczas ich produkcji. Od kiedy wyeliminowaliśmy 
z produktów laktozę, tłuszcze zwierzęce i cholesterol 
, lody stały się niezwykle lekkie i zdrowe dlatego są 
doskonałe dla osób z nietolerancją pokarmową , aler-
giami (na laktozę), chorobami układu krążenia i wyso-
kim poziomem cholesterolu.

Ponieważ jest
All Natural 

Wartość dodana: naturalnie zdrowe

Wartość dodana: naturalnie lekkie

Ponieważ jest Wolna od 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego

Nie wszystkie lody są smaczne, szczególnie jeśli zostały 
zrobione w 100% ze składników wegańskich i zwłaszcza 
bez dodatku niektórych produktów, które tradycyjnie 
uznane są za niezbędne w produkcji lodów, takich 
jak mleko, śmietana i jajka. Jesteśmy przekonani , że 
nikt nie powinien przejść obok zachwycającego smaku 
wspaniałych rzemieślniczych lodów włączając w to 
również konsumentów z nietolerancją pokarmową i 
tych którzy zdecydowali się przejść na dietę wegańską.  
Linia „Think Vegan” to rezultat wieloletnich badań, 
doświadczeń, testów smaku, które pozwoliły stworzyć 
produkt do lodów o idealnej konsystencji , kolorze 
i smaku dla wegan chociaż oczywiście nie możemy 
zapominać o tym ,że różnią się od tradycyjnych lodów 
wyprodukowanych na bazie  mleka i śmietany. 

Wartość dodana: naturalnie dobre

Ponieważ jest
Naturalnie dobra

Dlaczego warto wybrać linię 
produktów “Think Vegan“

od Prodotti Stella?
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CHARAKTERYSTYKA:

W 100% wegańskie , bez dodatku składników pochodze-
nia zwierzęcego a więc dla osób z nietolerancją laktozy.

All Natural. Tylko naturalne składniki .Nie zawierają 
zagęszczaczy , emulgatorów otrzymywanych w procesie 
syntezy oraz uwodornionych olejów roślinnych. 

Certyfikowany produkt bezglutenowy.

Prodotti Stella stworzyła dwie 
nowe bazy do lodów wegańskich 
kremowych i sorbetów.

Bazy z serii 
“Think Vegan” 
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CHARAKTERYSTYKA:
- Posiada  surowy cukier trzcinowy 
   i dekstrozę z winogron.
- Zawiera włókna roślinne nowej generacji.
- Ma kremową strukturę.
- Dobre przechowywanie przez długi czas.

DOZOWANIE: 
- 360 g na kilogram wody i owoców razem.
- 1 torba na 2,5 kg wody i owoców razem.

OPAKOWANIE: 
 Karton 10.8 kg zawiera 12 toreb  po 900 g każda

W 100% wegańska baza , doskonała do sor-
betów , również z użyciem wyłącznie owoców 
bez dodatku wody.

ZMIKSOWANE
ŚWIEŻE TRUSKAWKI

1500 g

WEGAŃSKA
BAZA SORBETOWA

900 g

SOK Z CYTRYNY DO SMAKU

WODA 1000 g

PRZYKŁADOWA RECEPTURA:

Z dodatkiem świeżych owoców:

Z dodatkiem świeżych owoców i pasty:

PASTA TRUSKAWKOWA
100 AN

80-100 g

WEGAŃSKA
BAZA SORBETOWA

900 g

SOK Z CYTRYNY DO SMAKU

ZMIKSOWANE
ŚWIEŻE TRUSKAWKI

WODA 

1000 g

1500 g

WEGAŃSKA

BAZA SORBETOWA 
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CHARAKTERYSTYKA:
- Nadaje lodom więcej objętości aniżeli
  Wegańska Baza Sorbetowa.
- Zawiera olej rafinowany i naturalną skrobię.
- Nie zawiera oleju palmowego.
- Zawiera surowy cukier trzcinowy
   i dekstrozę z winogron.
- Posiada włókna roślinne nowej generacji.

DOZOWANIE: 
- 420 g na 1 litr wody i napoju roślinnego razem.
- 1 torba na  2.5 kg płynów.

OPAKOWANIE: 
Karton 12.6 kg zawiera 12 toreb po 1,050 g każda.

ZALECAMY: 
- Używać wody o temp. 80°C. Rozpuścić w niej bazę.
- Odstawić na 3-5 minut.
- Następnie dodać napój roślinny i pastę smakową
- Całość zmiksować mikserem.
- Mieszankę odstawić na 10 minut aby odpoczęła
- Następnie wlać do frezera.

100% kremowa baza wegańska , doskonała do 
klasycznych smaków lodów bez dodatku mleka , 
do przygotowania z wodą i napojami roślinnymi 
(na bazie ryżu , soi , orkiszu, owsa i ziaren)

KREMOWA
BAZA WEGAŃSKA 1050 g

WODA 1250 g

PRZYKŁADOWA RECEPTURA:

Z udziałem napoju roślinnego:

Jedynie z udziałem wody:

KREMOWA
BAZA WEGAŃSKA 1050 g

WODA 2300 g

PASTA ORZECH LASKOWY 270-320 g

NAPÓJ ROŚLINNY 1250 g

PROSZEK
CZEKOLADOWY 10-12 270-300 g

EUROSTELLA KREMOWA BAZA WEGAŃSKA 
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Jako dodatek do dwóch nowych baz, Prodotti Stella proponuje z serii
„Think Vegan” gamę 50 innych produktów ALL NATURAL 100 % WEGAN.

Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
4077 BAZA 100 ALL NATURAL SDL 12x1 100
4078 BAZA 50 ALL NATURAL SDL 12x1 50-60
4094 BAZA OWOCOWA COMPLETE  AN 12x1,08 360

Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
8765 PROSZEK CZEK. 20-22%                     12x1 70-120
8760 PROSZEK CZEK. 10-12% 12x1 70-120
8764 PROSZEK CZEK. BLEND 10-12 % 12x1 70-120
8755 KAWA BRASIL 100% ARABICA 6x1 15-25
8702 KREM PISTACJOWY 2,5 70-100
8703 PISTACJOWY KREM N.C. 2,5 70-100
8709 PISTACJOWY KREM SYCYLIJSKI  N.C. 2,5 70-100
8648 GIANDUIONE ALL NATURAL 5,5 150-230
8678 BIAŁA MIĘTA 3 40-60
8595 ORZECH LASKOWY SA 5 70-100
8582 ORZECH LASKOWY T.G.         5 80-120
8718 PISTACJA BLEND 2,5 80-100

BAZY DO LODÓW OWOCOWYCH

SMAKI KLASYCZNE

Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
9021 BANAN ALL NATURAL 3 80-100
9022 KOKOS ALL NATURAL 3 80-100
9512 TRUSKAWKA 100 AN 6 80-100
9518 MALINA 100 AN 3 80-100
9023 MANGO ALL NATURAL 3 80-100
9619 OWOCE LEŚNE ALL NATURAL 6 80-100
4613 PASTA CYTRYNOWA 6 80-100

Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
8554 STRACIATELLA FONDENTE EXCELLENCE 74% 5,5 -
8616 VARIEGATO KARMELOWE 3 -
9872 VARIEGATO FIGA 3 -
9020 AMARENA 100 ALL NATURAL 3 80-100

Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
8819 POSYPKA OPERA 2 -
8568 PASTA MEDITERRANEO 2,5 100
8790 POSYPKA MEDITERRANEO 2 -
8565 VANILLA BOURBON 6 60-70
8566 VARIEGATO HIBISCUS 3 -
8567 VARIEGATO SAO TOMÉ  2,5 -
8495 VARIEGATO KAKAO SANTO DOMINGO 3 -

LE VIE DELL’ECCELLENZA

SMAKI OWOCOWE

VARIEGATO

Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
5074 FIBRAMIX 6x1 15-20

SUPLEMENTY

Pozostałe produkty
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Totem reklamowy
66x160cm

Plakat
29,7x42 cm

Etykieta do witryny

Stojak reklamowy
21x29,7 cm

Zestaw reklamowy
Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
8894 CHIPSY ORZECHOWE 2 -
8791 MIGDAŁY W KAWAŁKACH 2.5 -
8826 POSYPKA ORZECH LASKOWY 2.5 -
8827 CHIPSY ORZECHOWE PRAŻONE 2.5 -
8795 ORZECH LASKOWY W KAWAŁKACH 2.5 -
8794 KAWAŁKI PISTACJI 2.5 -
8893 CHRUPIĄCY SEZAM 2 -
8828 ORZECHY LASKOWE PRAŻONE CAŁE 2.5 -
8836 POSYPKA PISTACJE PRAŻONE 2 -
8841 POSYPKA MIGDAŁY PRAŻONE 2 -
9074 ŻEL NA ZIMNO KARMELOWY 3 -
8801 ARTISTIC SUGAR 2 -
8806 MASA CUKROWA DO MODELOWANIA 5x1 -
8793 KOOKIE&CARAMEL POSYPKA 2 -
8800 KOOKIE&CREAM POSYPKA 2 -

Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
5230 BAZA SMOOTHIE 12x0,96 160
5240 KREMOWA BAZA SMOOTHIE 12x1,14 190
5236 SYROP POMARAŃCZA&ŻEŃSZEŃ 1 330
5231 SYROP TRUSKAWKA&BIAŁA HERBATA 1 330
5234 SYROP MALINA&HIBISKUS 1 330
5238 SYROP LIMETKA&MIĘTA 1 330
5237 SYROP CYTRYNA&SZAŁWIA 1 330
5232 SYROP MANGO&GUARANA 1 330
5235 SYROP ROIBOS&WANILIA 1 330
5233 SYROP ZIELONA HERBATA&JAŚMIN 1 330

Kod NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE (KG) DOZOWANIE (G/L)
9704 FROZZTOP FIGA 3 -

POSYPKI I DEKORACJE

SMOOTHINI

POLEWY FROZZTOP
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Zainteresowanie ideologią wegańską w 
ostatnim okresie gwałtownie wzrosło i nadal 

jest wiele powodów by sądzić ,że ten trend 
wzrostowy się utrzyma.

VEGAN IS IN THE AIR

Statystyki Google na świecie pokazują ,że w okresie pomiędzy 2005 a 2015 
wyszukiwanie terminu „weganizm” wzrosło o 220 %.

W skali globalnej , regiony świata w których występuje największe zainteresowanie 
żywieniem w stylu wege to Indie, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Izrael, 

Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Szwecja i Włochy.

Think Vegan
Myśl po wegańsku ! To znakomity moment aby skorzystać z 

okazji i zaproponować lody wegańskie w swojej lodziarni.
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W Stanach 
Zjednoczonych – 
kraju , który zwykle 
jest prekursorem 
światowych trendów 
około 5% populacji 
to wegetarianie z 
czego połowę z nich 
stanowią weganie.

Warto zauważyć, że 
od 2009 roku liczba 
wegan na świecie uległa 
podwojeniu.

We Włoszech, 9 %  populacji zdecydowało 
się przejść na weganizm lub wegetarianizm 
(z czego 3% stanowią weganie a 6% 
wegetarianie).

W Izraelu natomiast 5 % całej ludności to 
zagorzali weganie.

Na przykład 25% młodzieży w Wielkiej 
Brytanii w wieku 16-25 lat to wegetarianie 
albo weganie. 

Tylko w roku  2014 r. sprzedaż płatków 
śniadaniowych z etykietą naturalnej i 
zdrowej wegańskiej żywności dla dzieci 
wzrosła aż o 550%. 
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Kiedy wybieramy się ze znajomymi coś zjeść 
na mieście należy rozważyć jeden bardzo 
ważny aspekt społeczny. Nawet, jeśli w grupie 
przyjaciół jest tylko jeden weganin, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że wszyscy zdecydują się 
pójść na deser do lodziarni , która serwuje lody 
wegańskie a które z powodzeniem będzie mógł 
zjeść każdy bez wyjątku. 

W konsekwencji widzimy jak ważne jest 
aby nawet w lodziarni wprowadzać 
produkty przyjazne weganom co 
już na starcie daje nam dużą 
przewagę nad konkurencją.

Należy dodać ,że dieta wegańska 
obecnie staje się bardzo modna 
wśród sławnych ludzi, a ich liczba 
ciągle rośnie. Wśród powszechnie 
znanych osób, które przeszły na 
weganizm są:
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Free your Gelato

Sztuczne barwniki i aromaty  Free
Uwodornione oleje roślinne  Free

Sztuczne zagęszczacze , stabilizatory i emulgatory  Free
GMO  Free

Składniki pochodzenia zwierzęcego  Free
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Prodotti Stella S.p.A. Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) ITALY 
T +39 0444 333 600  info@prodottistella.com  www.prodottistella.com


