Pistacje

↓
Niezwykła Pistacja
Zawsze zajmuje
honorowe miejsce w
witrynie z lodami…
To niekwestionowana
gwiazda w każdej
dobrej lodziarni.

↑

Pistacja z
Prodotti
Stella
Produkty orzechowe a w szczególności pistacjowe od zarania firmy czyli
od 1936 roku miały dla Prodotti Stella najwyższy priorytet. To jest obszar
działalności, który wymaga nieustannych inwestycji zarówno jeśli chodzi
o poszukiwanie najlepszych surowców jak i stałe podnoszenie jakości i
bezpieczeństwa procesów produkcji.

4

W przeszłości pistacja
była jednym z niszowych
produktów a obecnie
cieszy się tak dużym
powodzeniem, że jakość
lodów pistacjowych często
stanowi wręcz punkt
odniesienia dla ogólnej
oceny jakości lodów
produkowanych w lodziarni.
Tylko kilka smaków
lodów może konkurować
z atrakcyjnością lodów
pistacjowych i być dla
klienta wyznacznikiem
jakości i wyższości jednej
lodziarni nad drugą.
Od ponad 30 lat Prodotti
Stella produkuje czyste
100% pasty pistacjowe i
obecnie posiada w swojej
ofercie szeroką gamę
produktów zarówno dla
tych producentów, którzy
chcą się wyróżniać swoim
produktem oraz tych
którzy celują w najbardziej
wytrawnych smakoszy
lodów pistacjowych. Nasze
produkty pistacjowe
gwarantują brak dodatku
alternatywnych tłuszczów
roślinnych oraz innych
rodzajów orzechów.
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Co sprawia ,że
nasze pasty
pistacjowe są tak
wyjątkowe?
Dobór składników
Do produkcji używamy tylko całych orzechów
(nigdy mączki ani rozdrobnionych pistacji).
Czystość
W naszych 100% pastach gwarantujemy brak
dodatku alternatywnych tłuszczów roślinnych
oraz innych orzechów.
Certyfikacja
Specyfikacje dostawców pistacji są niezwykle
rygorystyczne i szczegółowe jeśli chodzi o
kalibrację owoców, poziom ich wysuszenia,
smak i kolor. Nasi dostawcy są zobowiązani
do dostarczenia certyfikatu o stosowaniu
wszelkich środków ostrożności i wymogów
dotyczących zawartości aflotoksyn.
Co to są aflotoksyny?
Jest to rodzaj mikotoksyn, które mają
właściwości genotoksyczne i rakotwórcze.
Często
spotykane
w
produktach
żywnościowych
takich
jak
pistacje,
orzechy włoskie, migdały czy kukurydza

zanieczyszczonych
pleśniami
grzybów
zarówno przed zbiorem owoców jak i po.
W naszym laboratorium oraz certyfikowanych
laboratoriach zewnętrznych z których usług
korzystamy,
bezpieczeństwo
produktu
jest gwarantowane dzięki stosowanej
najnowocześniejszej
aparaturze
i
przeprowadzanym analizom chemicznym
zanieczyszczeń na każdym etapie produkcji
od momentu zbioru orzechów aż do
powstania finalnego produktu. Ponadto, w
naszym laboratorium mikrobiologicznym
przeprowadzamy
wszelkie
niezbędne
analizy w celu zdefiniowania i poszukiwania
parametrów
mikrobiologicznych,
takich
jak obecność chorobotwórczych mikroorganizmów (Salmonella, Listeria) oraz pleśni
(bakteria E.Coli, Enterobakteria i wszelkie inne
ładunki mikrobiologiczne).
Doświadczenie
Przeszło pół wieku pasji, doświadczeń,
skrupulatności w doborze składników i
szacunku dla zdrowia konsumentów.

Protokół bezpieczeństwa Prodotti Stella:
→ ściśle określone specyfikacje surowca oraz wyrywkowe kontrole
jakości (również certyfikowanych przez dostawcę produktów).
→ kontrola jakości surowców przy dostawie do zakładu produkcyjnego.
→ kontrola jakości produktu finalnego.
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Włochy (Sycylia)

Uprawy pistacji na
Sycylii pojawiły się w
I wieku n.e. i do dziś ich
produkcja kultywowana
jest w prowincjach Katania,
Agrigento, Caltanisetta i Palermo.
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Pistacje z Sycylii

Najsłynniejsze pistacje pochodzą z Rejonu Bronte, który leży blisko miasta Katania na
zachodnich zboczach Góry Etna. Tu owoce dojrzewają na drzewkach rosnących na skałach
wulkanicznych na obszarze liczącym około 4.700 hektarów.
Orzechy pistacjowe z Sycylii są dorodne i charakteryzują się jasno-zielonym kolorem a
ich skórka ma powłokę od średnio do ciemno-zielonej z charakterystycznym fioletowym
paskiem , który czasami może osiągać bardzo ciemną barwę.

Są słynne ze swojej delikatności i jednocześnie intensywnego smaku.
W najbardziej urodzajnych latach , zbiór pistacji na Sycylii sięga 2.500-3.000 ton orzeszków
w łupinie co stanowi mniej niż 1% światowej produkcji. Ze względu na wyjątkową jakość
sycylijskich pistacji i relatywnie małą produkcję, są one sprzedawane za znacznie wyższą
cenę aniżeli inne odmiany tego owocu obecne na międzynarodowych rynkach.
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Turcja

Turcja to trzeci co do wielkości producent orzeszków pistacjowych na świecie, po Iranie
i USA. Uprawia się tu około 58.000 ton pistacji rocznie na obszarze 420.000 hektarów na
mało żyznej glebie bez odpowiedniego nawadniania. Największe obszary produkcji pistacji
znajdują się na południu kraju w rejonie Gaziantep i Urfa w pobliżu granicy syryjskiej.
W ostatnich latach, jakość i bezpieczeństwo zbiorów tureckich pistacji osiągnęły bardzo
wysoki poziom zdobywając tym samym silną pozycję wśród krajów tego regionu świata,
gdzie generalnie standardy są nadal mocno niezadowalające.
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Perfect Green
Małe i średnie owoce o jasno-zielonym kolorze. Są chronione przez prawie przezroczystą
skórkę o srebrzystym odcieniu i posiadają słodki , delikatny smak.
Jest to jedna z bardziej cenionych odmian na świecie ze względu na swój jasny kolor i
szczególny smak. Odegrała ona ważną rolę stanowiąc podstawę wyrobów cukierniczych
produkowanych w Turcji i krajach bliskiego wschodu.

Mawardi
Owoce tych pistacji są zróżnicowane w kolorze od żółto-zielonych do zielono-brązowych.
Są pokryte dość grubą brązową skórką o fioletowym odcieniu. Aby zachować swój zielony
kolor, są zbierane zanim w pełni dojrzeją i kiedy zawartość chlorofilu w owocu osiąga
swoje optimum.
Nie posiadają intensywności smaku pistacji sycylijskich i charakterystycznej różnorodności
cech orzechów „perfect green” natomiast oferują delikatny dobrze zbilansowany smak.
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PROCEDURY OBRÓBKI ORZECHÓW PISTACJOWYCH

Od pistacji do
gotowych lodów.
Zbiór
Nasze pistacje są wyłącznie zbierane
ręcznie. W takim procesie dopuszcza
się możliwość zbierania orzechów do
pojemników noszonych przez zbieraczy na
plecach, potrząsania gałęzi tak aby owoce
spadły na rozpostarte pod drzewem płachty
a w wyjątkowych przypadkach używanie
specjalnych parasoli odwróconych do
góry nogami tak aby pistacje nie upadły
bezpośrednio na grunt.
Suszenie
Bezpośrednio
po
zbiorze
następuje
mechaniczne
kruszenie
zewnętrznych
łupin i odseparowanie twardych części
od orzechów, które później są suszone na
słońcu przez 3-4 dni.
Pistacje pozostają w skorupkach a następnie
są dosuszane i składowane w suchym
miejscu.
Łuskanie
Twarde skorupy w których znajdują się
orzeszki pistacji w purpurowo-czerwonawej
łupince zostają usunięte w specjalnych
młynach w mechanicznym procesie łuskania.
Jeszcze do niedawna, na niektórych
obszarach uprawy pistacji, orzechy były
łuskane ręcznie przez plantatorów, dzięki
połączeniu niezwykłej cierpliwości ludzi i
prostej technice obróbki.
Następny krok to obieranie pistacji ze skórki.
Prodotti Stella zdecydowała jednak ,że nie
będzie używała w produkcji past, pistacji
pozbawionych skórki ponieważ zmienia
to smak orzeszków i produktu finalnego.
W konsekwencji nasze produkty posiadają
pełny, nienaruszony oryginalny smak.
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Selekcja i sortowanie
Podczas tego niezwykle ważnego etapu
wszystkie zanieczyszczenia oraz wadliwe
pistacje zostają usunięte ( w tym owoce
połamane oraz o nieregularnych kształtach).
Następnie, pistacje przechodzą drobiazgową
kontrolę jakości, najpierw za pośrednictwem
elektronicznego systemu kontroli a później
przez wykwalifikowany personel.
Prażenie
Ze względu na charakterystykę pistacji,
prażenie to kluczowy proces mający duży
wpływ na jakość produktu finalnego.
Jakość pasty zależy bezpośrednio od czasu
i temperatury prażenia orzechów. Nasze
doświadczenie daje możliwość znalezienia
doskonałego balansu pomiędzy temperaturą
a czasem prażenia aby otrzymać tym samym
najlepszy rezultat w jakości smaku, aromatu,
i długości przechowywania produktu.
Rafinacja
W trakcie prażenia pistacje zostają poddane
ciągłemu, jednostajnemu mieszaniu w tzw.
systemie ekstrakcji co przyspiesza proces ich
chłodzenia.
Następnie uprażone pistacje zostają
poddane wstępnej fazie rozdrobnienia .
Kolejny krok to rafinacja, która odbywa
się w stalowych walcach. W końcu, zanim
produkt zostanie zapakowany, jest jeszcze
sprawdzony detektorem metali na obecność
ciał obcych.

Zalety pistacji i
ich wpływ na dietę
człowieka
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→

Podobnie jak inne orzechy , pistacje dają duży ładunek energii tak więc stosowanie
ich w diecie sportowców oraz dzieci jest bardzo pożądane. Są bogate w proteiny, witaminy, minerały i tłuszcze nienasycone, z niską zawartością sodu i węglowodanów oraz
bez cholesterolu.

→

Pistacje zawierają liczne minerały takie jak wapń, fosfor, potas, żelazo, cynk, magnez,
mangan, fluor i miedź.

→

Zawierają także witaminę A, witaminy B1, B2, B3, B5 i B6, witaminę C i witaminę E.

→

Tak jak wszystkie orzechy , pistacje pomagają obniżyć poziom cholesterolu, co z kolei redukuje ryzyko choroby wieńcowej. Większość tłuszczy zawartych w pistacjach
to tłuszcze z grupy jednonienasyconych. W przeciwieństwie do tłuszczy nasyconych
pochodzących z czerwonego mięsa, mają korzystny wpływ na redukcję złego cholesterolu.

Pasty

PISTACJOWY KREM SYCYLIJSKI
Kod produktu: 8708

Posiadamy dwie kategorie czystych past pistacjowych:
•

Bez barwników.

•

Z dodatkiem barwników aby zadowolić tych , którzy
oczekują lodów lub kremów cukierniczych o bardziej
wyrazistym kolorze.

Pochodzenie: Sycylia

Do żadnej z tych kategorii nie stosujemy
dodatku alternatywnych tłuszczy oraz innych
orzechów.

Barwnik: E131, chlorofilina sodowo-miedziowa, kurkuma.
Aromaty: Brak

Emulgatory: Brak

Intensywność smaku:

****

Produkt bezglutenowy: Tak

KREM PISTACJOWY

Kod produktu: 8709

Kod produktu: 8702
Pochodzenie: Turcja • Mieszanka z dużą zawartością %
pistacji “Perfect Green”

Kolor lodów: beżowy

Poziom prażenia:
Barwnik: Brak

Kolor lodów: zielony

Poziom prażenia:

Barwnik: chlorofilina sodowo-miedziowa, kurkuma.

Aromaty: Brak
Intensywność smaku:

****

Emulgatory: Brak

Aromaty: Brak

Produkt bezglutenowy: Tak

Intensywność smaku:

Emulgatory: Brak

***

Produkt bezglutenowy: Nie
(certyfikat w przygotowaniu)

KREM PISTACJOWY N.C.

PISTACJA BLEND

Kod produktu: 8703

Kod produktu: 8718

Pochodzenie: Turcja • Mieszanka z dużą zawartością %
pistacji “Perfect Green”
Kolor lodów: beżowy

Poziom prażenia:

Pochodzenie: Mieszanka pistacji z Sycylii i Turcji
Kolor lodów: zielony

Poziom prażenia:

Barwnik: Chlorofilina sodowo-miedziowa.

Barwnik: Brak
Aromaty: Brak

Emulgatory: Brak

Intensywność smaku:

***

Produkt bezglutenowy: Nie
(certyfikat w przygotowaniu)

Aromaty: Brak

Emulgatory: Brak

Intensywność smaku:
(z intensywną nutą)

****

Produkt bezglutenowy: Tak

PISTACJA BLEND N. C.

PESTO PISTACJOWE1

Kod produktu: 8701

Kod produktu: 8546

Pochodzenie: Mieszanka pistacji z Sycylii i Turcji
Kolor lodów: beżowy

Poziom prażenia:
Barwnik: Brak

Intensywność smaku:
(z intensywną nutą)

Pochodzenie: Turcja 100% pistacje “perfect green”
Kolor lodów:
Delikatnie zielony

Poziom prażenia:
Barwnik: Brak

Aromaty: Brak

1

Kolor lodów: zielony

PISTACJOWY KREM SYCYLIJSKI N.C.
Pochodzenie: Sycylia
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Poziom prażenia:

Emulgatory: Brak

****

Produkt bezglutenowy: Nie
(certyfikat w przygotowaniu)

Aromaty: Brak
Intensywność smaku:

Emulgatory: Brak

***

Produkt bezglutenowy: Tak

orzechy zostają poddane procesowi rafinacji i obróbki na grubych walcach co powoduje ,że pasta posiada konsystencję zbliżoną do “Pesto”.

Posypki
8836 GRANULAT Z KARMELIZOWANYCH PISTACJI
Granulat z karmelizowanych orzechów pistacjowych o wielkości 3 mm - 5 mm.
Opakowanie: torba 2 kg.
8794 KAWAŁKI PISTACJI
Jasne w kolorze, o intensywnym zapachu kawałki orzechów pistacjowych.
Kawałki orzechów pistacjowych o wielkości 5 mm - 12 mm .
Opakowanie: torba 2.5 kg
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Pistacje

Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) ITALY
T +39 0444 333600 F +39 0444 370828
www.prodottistella.com | info@prodottistella.com

