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Dlaczego warto wybrać ofertę 
smaków ciasteczkowych z 
serii „Kookie”?
Ponieważ oferujemy szeroką gamę smaków
najsłynniejszych na świecie ciastek w wersji do lodów

Ogromny wzrost sprzedaży: 
+90% (od 2014 do 2019)

Prezentujemy wybór
8 różnych smaków
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Wszystkie pyszne i 
atrakcyjne wizualnie.

Dzięki swoim atrybutom, wyglądem 
i kolorystyką nadają witrynie nowego wymiaru.

Nie tylko lody: z tych produktów 
możemy wykreować także 
pojedyncze porcje deserowe, 
ciasta i niezliczoną ilość
wybornych zimnych deserów.



Przedstawiamy nowy smak 
z linii „I Want Kookie”, 
inspirowany toskańskimi 
tradycjami.
Jest hołdem dla słynnych 
migdałowych ciasteczek 
cantuccini, których historia 
zapoczątkowana została 
w mieście Prato. Są to 
jedne z najbardziej znanych 
toskańskich deserów, 
które powstają poprzez 
uformowanie ciasta w rolkę, a 
następnie pokrojenie go
w plastry, gdy jest jeszcze 
gorące. Ciasteczka są 
niemal zawsze podawane 
w kompozycji z Vin Santo, 
słodkim winem deserowym.
Prodotti Stella prezentuje 
magiczne połączenie 
lodów o smaku cantuccini 
ze specjalnym variegato z 
dodatkiem vin santo. Całość
dopełnia dekoracja z posypki 
ciastek cantuccini.
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KOOKIE & WINE
PASTA (8479)

Pasta smakowa zawierająca 
dużą ilość małych kawałków 
cantuccini. Z naturalnymi 
aromatami.

DOZOWANIE: 
100 g na litr mieszanki 
mlecznej

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

SKŁADNIKI 
NA 1 LITR BAZY MLECZNEJ:
Baza mleczna  900 g
Mleko 3,2% UHT   100 g
Kookie & Wine Pasta 100 g
RAZEM 1.100 g

LODY DEKOROWAĆ:
Kookie & Wine Variegato  W.U.
Kookie & Wine Posypka  W.U.

Receptura

Produkty
KOOKIE & WINE
VARIEGATO (8480)

Variegatura posiada jasny 
kolor i idealnie gładką 
konsystencję do dekoracji 
lodów. Zawiera naturalne 
aromaty i wino deserowe.

DOZOWANIE: 
Do smaku do przekładania i 
dekoracji lodów oraz deserów 
semifreddo

OPAKOWANIE: 
3 kg puszka

KOOKIE & WINE
POSYPKA (8946)

Kawałki ciasteczek 
migdałowych Cantuccini,
które idealnie uzupełniają 
smak Kookie & Wine.

DOZOWANIE: 
Do smaku do dekoracji lodów 
i deserów semifreddo

OPAKOWANIE:
2 kg torba



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.
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KOOKIE PIEMONTE
PASTA (8483)

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

DOZOWANIE: 
100 g na 1 litr 
mieszanki bazowej

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

SKŁADNIKI 
NA 1 LITR BAZY MLECZNEJ:
Baza mleczna  900 g
Mleko 3,2% UHT  100 g
Kookie Piemonte Pasta 100 g
RAZEM 1.100 g

LODY DEKOROWAĆ:
Kookie Piemonte Posypka W.U.
Kookie Piemonte Variegato W.U.

Receptura

Produkty
KOOKIE PIEMONTE
VARIEGATO (8484)

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

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

KOOKIE PIEMONTE
POSYPKA (8936)

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.

OPAKOWANIE:
1,5 kg torebka z folii 
aluminiowej



Zainspirowany pysznymi 
ciastkami o smaku kokosowym, 
chrupiące na zewnątrz i 
miękkie w środku, zawiera
w sobie cały bajeczny smak 
orzechów kokosowych.
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KOOKIE COCONUT
PASTA (8488)

Pasta smakowa, nadaje 
lodom smak i aromat
pysznych ciasteczek zwanych 
popularnie kokosankami.
Z wiórkami kokosowymi i 
naturalnymi aromatami. 

DOZOWANIE: 
100 g/l mieszanki

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

SKŁADNIKI 
NA 1 LITR BAZY MLECZNEJ:
Baza mleczna 900 g
Mleko 3,2% UHT 50 g
Pasta Kookie Kokosanka 100 g
RAZEM 1.050 g

LODY PRZEKŁADAĆ I DEKOROWAĆ:
Posypka Kookie Kokosanka W.U.
Variegato Kookie Kokosanka W.U.

Receptura

Produkty
KOOKIE COCONUT
VARIEGATO (8489)

Specjalna pasta do 
przekładania lodów, która
łączy smaki mleka, orzechów 
laskowych i kremu
kakaowego z dodatkiem 
pysznych kawałków
pachnących ciasteczek 
kokosowych.

DOZOWANIE: 
do smaku, według uznania

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

KOOKIE COCONUT
POSYPKA (8937)

Mieszanka kawałków 
karmelizowanego kokosa
i dużych wiórków orzecha 
kokosowego. Idealna
do uzupełnienia smaku lodów 
Kookie kokosanka.

OPAKOWANIE:
1,5 kg torba



Kruche ciastka czekoladowe to 
najbardziej popularne słodycze 
szczególnie lubiane przez 
dzieci, kuszące swoim smakiem 
i zdobiącymi je gwiazdkami. 

Wszystkie komponenty z linii 
Kookie Stella są bezglutenowe.
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KOOKIE STELLA
PASTA (8490)

Czekoladowa pasta na bazie 
kakao z aromatem
typowym dla kruchych 
ciastek czekoladowych.

DOZOWANIE: 
50-60 g/l mieszanki

OPAKOWANIE: 
3 kg puszka

Receptura

Produkty
KOOKIE STELLA
VARIEGATO (8491)

Pasta czekoladowa zalecana 
do stosowania jako variegato z 
dużą zawartością kruszonki z 
ciastek bezglutenowych.

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

KOOKIE STELLA
CIASTKA (8938)

Bezglutenowe Ciastka 
kakaowe z orzechami
laskowymi. Można stosować 
do dekoracji w postaci
kruszonki lub w całości.

OPAKOWANIE:
1,5 kg torba

SKŁADNIKI 
NA 1 LITR BAZY MLECZNEJ:
Baza mleczna 950 g
Mleko 3,2% UHT 50 g
Pasta Kookie Stella 50-60 g
RAZEM 1.050-1.060 g

LODY PRZEKŁADAĆ I DEKOROWAĆ:
Kookie Stella Variegato W.U.
Kookie Stella Ciastka W.U.



Aromatyczne wafle z pysznym 
kremem orzechowym. 
WafleNapolitaner wzięły swą 
nazwę od używanych do
ich produkcji orzechów 
laskowych zbieranych w 
rejonie Neapolu.
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KOOKIE NAPOLITANER
PASTA (8534)

Kakaowo-orzechowa pasta z dużą 
zawartością pokruszonych wafli.

DOZOWANIE: 
90-100 g/l mieszanki

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

Receptura

Produkty
KOOKIE NAPOLITANER
VARIEGATO (8536)

Kremowa, kakaowo-orzechowa pasta, 
dedykowana do przekładania lodów, zawiera 
dużą ilość kawałków wafli różnej wielkości.

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

SKŁADNIKI 
NA 1 LITR BAZY MLECZNEJ:
Baza mleczna 950 g
Mleko 3,2% UHT 50 g
Pasta Kookie Napolitaner 100 g
RAZEM 1.100 g

LODY PRZEKŁADAĆ I DEKOROWAĆ:
Kookie Napolitaner Variegato W.U.



Czarne na zewnątrz I białe 
w środku. Przepyszny 
śmietankowo-waniliowy krem
pomiędzy dwoma chrupiącymi 
mocno czekoladowymi 
ciastkami. To chyba najbardziej 
znane na całym świecie
amerykańskie ciastka.
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C R E M I N O

KOOKIE & CREAM
PASTA (8513)

Gładka, aromatyczna pasta z 
dodatkiem wanilii, która
powstała z kompozycji 
świeżej śmietany oraz mleka.

DOZOWANIE: 
50 g na litr mieszanki 
bazowej. Doskonała
również przygotowania 
lodów śmietankowych
przekładanych straciatellą, 
zalecane dozowanie 
20-30 g na litr.

OPAKOWANIE: 
3 kg puszka

Receptura

Produkty
KOOKIE & CREAM
VARIEGATO (8784)

Czarny, kremowy sos o smaku 
mocno czekoladowych 
ciastek, bogaty w kawałki
czekoladowych ciasteczek o 
wielkości od 1 do 2,5 cm. Może 
być używane jako variegato 
lub do przekładania lodów na 
płasko jako cremino.

OPAKOWANIE: 
5,5 kg puszka

KOOKIE & CREAM
POSYPKA (8800)

Ciemne w kolorze Ciastka o 
intensywnym
czekoladowym smaku w 
nieregularnych kawałkach
od 1 do 2,5 cm stanowią 
idealne dopełnienie
dekoracji lodów: pyszne i 
chrupiące.

OPAKOWANIE: 
2 kg torba z folii aluminiowej

SKŁADNIKI 
NA 1 LITR BAZY MLECZNEJ:
Baza mleczna 950 g
Mleko 3,2% UHT 50 g
Pasta Kookie&Cream 50 g
RAZEM 1.050 g

LODY PRZEKŁADAĆ I DEKOROWAĆ:
Kookie & Cream Variegato W.U.
Kookie & Cream Posypka W.U.
Produkt może być używany jako variegato lub warstwowo jako cremino. Bogaty w składniki, wspaniale 
zbalansowany smak pomiędzy gorzką czekoladą z czekoladowymi ciastkami a smakiem kawałków 
czekoladowych biszkoptów. 



“Speculos” to tradycyjne 
korzenne karmelizowane 
ciastka pochodzące z Belgii 
i Holandii, znane na całym 
świecie.
Prodotti Stella oferuje ten 
charakterystyczny smak 
karmelizowanych ciasteczek
jako dodatek do lodów i 
semifreddo w postaci trzech 
różnych produktów.
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KOOKIE & CARAMEL
PASTA (8524)

Aromatyzowana pasta 
o smaku karmelowych 
ciasteczek; doskonale 
współgra z variegato 
kookie&caramel oraz 
karmelową posypką.
DOZOWANIE: 
50-60 g na litr mieszanki. 
Pasta stanowi idealną bazę 
dla wielu różnych receptur
np. na sernik, spekulatius, 
zarówno do lodów jak i
cukiernictwa. 
OPAKOWANIE: 
3 kg puszka

Receptura

Produkty
KOOKIE & CARAMEL
VARIEGATO (8525)

Pasta z dużą zawartością 
kawałków karmelizowanych 
ciastek. Idealna do 
przekładania lodów oraz 
wykorzystania w licznych 
wyrobach cukierniczych.

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

KOOKIE & CARAMEL
POSYPKA (8793)

Posypka składa się z 
nieregularnych kawałków
oryginalnych belgijskich 
ciasteczek (wielkość :od
okruchów do 5 mm 
kawałków).

OPAKOWANIE: 
2 kg torba z folii aluminiowej

SKŁADNIKI
NA 1 LITR BAZY MLECZNEJ:
Baza mleczna 950 g
Mleko 3,2% UHT 50 g
Pasta Kookie&Caramel 50 g
RAZEM 1.050 g

LODY PRZEKŁADAĆ I DEKOROWAĆ:
Variegato Kookie&Caramel W.U.
Posypka Kookie&Caramel W.U.



Tradycyjne amerykańskie 
Ciastka cookies to pieczone 
na maśle kruche ciasteczka 
z czekoladowymi łezkami 
w środku. Taki zestaw 
smaków proponujemy do 
przygotowania wspaniałych 
lodów o tym samym smaku: 
pasta krem maślane ciastka
w połączeniu z kremem 
czekoladowym zawierającym 
kawałki maślanych ciasteczek 
oraz ciastka czekoladowe do
dekoracji lodów.
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GELOSTELLA
KOOKIE (8523)

Aromatyzowana pasta o 
typowym smaku kruchych
ciastek I posmaku 
śmietankowych herbatników.

DOZOWANIE: 
50-60 g na litr. 
Pasta jest idealną bazą
do wielu receptur zarówno w 
lodach jak i deserach
cukierniczych o smaku 
ciasteczkowym.

OPAKOWANIE: 
3 kg puszka

Receptura

Produkty
KOOKIE & CHOCOLATE
VARIEGATO (8526)

Perfekcyjne połączenie 
mocnego kremu 
czekoladowego z 
intensywnym aromatem
pokruszonych maślanych 
ciasteczek. Produkt może
być używany jako variegato 
lub do przekładania z
lodami tworząc rozpływające 
się w ustach cremino.

OPAKOWANIE: 
2,5 kg puszka

POSYPKA Z BISZKOPTÓW 
CZEKOLADOWYCH (8934)
Wygodne w użyciu, gotowa 
posypka do dekoracji lodów 
i semifreddo. Idealne do 
przygotowania smaku tort sachera. 
Nie zawiera oleju palmowego.
OPAKOWANIE: 1,5 kg torba

POSYPKA Z CIASTEK 
CZEKOLADOWYCH 
BEZ GLUTENU (8945)
Gotowy do użycia produkt, 
do wielu zastosowań w 
cukiernictwie i lodziarstwie.
OPAKOWANIE: 2 kg torba

SKŁADNIKI 
NA 1 LITR BAZY MLECZNEJ:
Baza mleczna 950 g
Mleko 3,2% UHT 50 g
Pasta Kookie 50-60 g
RAZEM 1.050-1.060 g

LODY PRZEKŁADAĆ I DEKOROWAĆ:
Gelostella Kookie W.U.
Posypka z biszkoptów czekoladowych (opcjonalnie) lub - według uznania W.U.
Posypka z ciastek czekoladowych bez glutenu (opcjonalnie) - według uznania  W.U.

Rekomendowane produkty:
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Ciasto Kookie Stella

Żel czekoladowy

Spód z ciastek 
czekoladowych

Semifreddo o smaku 
ciastka stella

Nadzienie z ciastek 
czekoladowych

Biały nutgel

Ciasto Kookie & Caramel

Ciasto Kookie Cocco

Żel czekoladowo-orzechowy

Semifreddo o smaku kokosanka

Kokosanki
Dekoracje czekoladowe
i kawałki kokosanek

Variegato  kookie kokosanka 

Dakłas kokosowy

Teraz to coś więcej jak tylko lody

Dekoracja

Semifreddo o smaku Kookie & Caramel

Semifreddo o smaku Kookie & Caramel

Variegato Kookie & Caramel
Posypka z ciastek karmelowych

Kookie & Caramel Variegato

Posypka z ciastek karmelowych
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Ciasto Kookie Napolitanerapolitan

Żel czekoladowy

Spód z masy kakaowej 
Napolitaner

Semifreddo o smaku
Napolitaner

Posypka z wafli Napolitaner

Dekoracje czekoladowe

Ciasto Kookie & Cream

Dekoracja

Żel czekoladowy

Semifreddo Kookie & Cream
Biszkopt czekoladowy+syrop rum

Variegato Kookie & Cream

Spód z ciastek Kookie & Cream

Spód z posypki 
Kookie Piemonte

Dekoracje czekoladowe

Żel zabajone

Semifreddo o smaku 
Kookie Piemonte

Nadzienie z variegato 
Kookie Piemonte 

Spód z 
Kookie

Dekora

Żel zaba

Semifre
Kookie

Nadzien
Kookie 

Ciasto Kookie Piemonte
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Posypka Kookie & Caramel

Spód z ciastek karmelowych
Variegato Kookie & Caramel

Lody o smaku Kookie & Caramel

Ciasto lodowe Kookie & Caramel

Trufla karmelowa Kookie & Caramel

TRUFLA: 
Lody Kookie & Caramel

NADZIENIE: 
Nutgel kawowy

DEKORACJA: 
Posypka Kookie & Caramel

Teraz to coś więcej jak tylko lody
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Każdy zestaw zawiera:

3 
KOSZULKI 100% BAWEŁNIANE KOOKIE T-SHIRT 

1  szt. dla pań rozm. L
1  szt. unisex rozm. M
1  szt. dla panów rozm. XL

3
CZAPKI BASEBAL’ÓWKI

Zestawy reklamowe



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 2021.





Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12

Altavilla Vicentina 36077 (VI) ITALY  
T +39 0444 333600
F +39 0444 370828 

info@prodottistella.com
www.prodottistella.com
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