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Oferujemy wyjątkowe, pyszne naturalne produkty, które profesjonalni lodziarze 
wykorzystują aby zaoferować swoim klientom zdrowe, zachwycające doznania 
smakowe, spełniając jednocześnie najwyższe standardy jakości , uczciwości i 
transparentności.

Od 1936 roku z pasją i zaangażowaniem pracujemy w  
świecie lodów rzemieślniczych.
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Naturally Sweet (Naturalnie 
Słodkie)  to nazwa nowej linii 
produktów do lodów bez dodatku 
cukru. Wykonane są z naturalnych 
składników, które spełniają 
restrykcyjne wymagania naszej 
linii produktów All Natural.
Wszystkie trzy produkty dają 
pewność że zawartość w nich 
cukru jest znacznie niższa niż w 
tradycyjnych lodach, jednocześnie 
zapewniając obniżoną liczbę 
kalorii i niski indeks glikemiczny.

Szczegółowe informacje na temat 
zawartości cukru i liczby kalorii można 
znaleźć w katalogu Naturally Sweet w 
wersji drukowanej lub online na stronie 
www.prodottistella.com
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DOZOWANIE
290 g produktu na 1 litr pełnego mleka.

Opakowanie zawiera 12 torebek a’ 725 g

To baza z dodatkiem słodzików, ale bez dodatku cukru, do 
produkcji lodów kremowych w klasycznych smakach, które są z 
reguły mniej słodkie niż pozostałe smaki.
Może być stosowana do pasteryzacji lub w procesie  na zimno z 
dodatkiem gorącego mleka.

Zalecana do wszystkich smaków, które są bez dodatku cukru:

• Czyste pasty z orzechów laskowych

• Czyste pasty pistacjowe

• Czyste pasty migdałowe (bez dodatku cukru)

• Proszek kakaowy Cacao Magro lub pasta czekoladowa bez
    cukru do lodów czekoladowych / kakaowych

• Gorzka Gianduja

• Kawa Brasil 100% Arabica

NATURALLY SWEET  
BAZA BIAŁA  | KOD. 8314



DOZOWANIE
350 g na 1 litr wody i owoców razem.

Opakowanie zawiera 12 torebek a’ 875 g

Ta baza może być używana z dodatkiem wody w procesie 
pasteryzacji  (zalecana jest niska pasteryzacja w 65 °C) lub 
w procesie na zimno z dodatkiem gorącej wody.

Charakterystyka:

• BEZ CUKRU

• BEZ MLEKA I PRODUKTÓW POCHODNYCH

• BEZ GLUTENU

Przy użyciu tej bazy można wyprodukować lody owocowe 
bez dodatku cukru. Innymi słowy gotowy produkt będzie 
zawierał tylko cukier, który naturalnie występuje w 
owocach. Wskazane jest stosowanie dość dużej ilości 
owoców (co najmniej 40% pulpy owocowej lub 30% soku z 
owoców cytrusowych w produkcie końcowym), aby wydobyć 
to, co najlepsze w smaku i konsystencji sorbetu.
Baza może być również stosowana do przygotowywania 
smaków klasycznych takich jak orzech laskowy, pistacja 
czy czekolada, z użyciem dodatków nie zawierających 
pochodnych mleka i cukru. Może być również mieszana 
z napojami roślinnymi, mlekiem bez laktozy lub wodą, 
choć produkt finalny będzie miał nieco mniej kremową 
konsystencję i krótszy okres przydatności do spożycia.

NATURALLY SWEET 
BAZA OWOCOWA SDL  
| KOD. 8315
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DOZOWANIE
290 g produktu na 1 litr pełnego mleka 
(1 torebka na 2,5 litra pełnego mleka).

Opakowanie zawiera 6 torebek a’ 725 g

To kompletny produkt bez dodatku cukru. Przeznaczony jest 
do produkcji lodów mlecznych o charakterystycznym mleczno-
śmietankowym aromacie. Z dodatkiem naturalnych aromatów.

NATURALLY SWEET 
BAZA OWOCOWA SDL  
| KOD. 8315

NATURALLY SWEET 
BAZA MLECZNA  
| KOD. 8316



PASTA KOOKIE & WINE
Pasta smakowa zawierająca dużą ilość 
małych kawałków cantuccini.
Z naturalnymi aromatami.

DOZOWANIE
100 g na litr mieszanki mlecznej.

2,5 kg | KOD. 8479



I WANT KOOKIE      KOOKIE & WINE

KOOKIE & WINE  

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.

VARIEGATO KOOKIE & WINE
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.

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

DOZOWANIE
Do smaku do dekoracji lodów i deserów 
semifreddo. 

3 kg 2 kg| KOD. 8480 | KOD. 8946
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To linia produktów 
charakteryzujących się dużą 
zawartością całych bądź 
kawałków owoców. Przeznaczona 
przede wszystkim do przekładania 
lodów w kuwecie oraz atrakcyjnej 
wizualnie i smakowo dekoracji 
deserów , semifreddo, musów oraz 
innych wyrobów cukierniczych  w 
tym również bezglutenowych.

Asortyment został poszerzony o 
dwa nowe produkty z przepysznymi 
połączeniami owoców oraz ziół i 
przypraw.



ANANAS & ROZMARYN 
| KOD. 9879

Świeże, słodkie doznania ananasów dopełniają subtelny, 
aromatyczny posmak rozmarynu.
Zawiera pokrojony w kostkę ananas i naturalny ekstrakt z 
rozmarynu. Dzięki kremowej konsystencji bardzo dobrze 
rozprowadza się na lodach.
Zawiera agar-agar , naturalne barwniki i aromaty. 

Najlepiej komponuje
się z lodami:

• KOKOS

• WANILIA

• SERNIK

• BEZA MERINGA  

• RICOTTA

ANANAS & ROZMARYN

DOZOWANIE
Do smaku do przekładania i dekoracji 
lodów oraz semifreddo.

3 kg

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      ANANAS & ROZMARYN 13





MANDARYNKA & KURKUMA
| KOD. 9880

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MANDARYNKA & KURKUMA

Produkt pełen mandarynek odmiany Ciaculli, z plantacji 
położonych na obrzeżach sycylijskiego miasta Palermo. Dojrzewają 
później niż inne odmiany i mają wyjątkowe, niepowtarzalne cechy.

Doskonale uzupełnia je kurkuma, przyprawa która nie tylko 
dodaje charakterystycznego żółtego koloru, ale także oferuje 
szereg właściwości zdrowotnych. 
Zawiera agar-agar , naturalne barwniki i aromaty.

MANDARYNKA & KURKUMA

DOZOWANIE
Do smaku do przekładania i dekoracji 
lodów oraz semifreddo.

3 kg

Najlepiej komponuje się z lodami:

• JOGURT

• IMBIR I CYTRYNA

• CZEKOLADA
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MIĘTA
| KOD. 8475

Czy kiedykolwiek chciałeś zaoferować swoim klientom 
całkowicie naturalne lody miętowe?

Teraz możesz to zrobić dzięki nowemu produktowi w postaci 
proszku, który można dodać do mieszanki mlecznej lub wody aby 
uzyskać sorbet miętowy.

Ma wysublimowany naturalny aromat mięty i 
zawiera wyciąg z szafranu i ekstrakt ze spiruliny, 
które nadają jej całkowicie naturalny zielony 
kolor.

DOZOWANIE
50-60 g na litr mieszanki mlecznej lub wody.

Opakowanie zawiera 6 torebek a’ 1 kg



   

Tiramisu to jeden z najbardziej znanych i popularnych włoskich 
deserów na świecie.

Prodotti Stella prezentuje nowoczesną wersję chrupiącą, która 
swoim uroczo zbilansowanym kremem przypadnie do gustu 
nawet najbardziej wyrafinowanym podniebieniom. Łączy w sobie 
tradycyjne składniki smaku tiramisu z zaskakującą chrupkością.

W sercu tej nowej kreacji  znajdują się dwa nowe produkty:

VARIEGATO TIRAMISU CRUNCH
Bogata w smaku kremowa pasta 
przeznaczona do przekładania i dekoracji 
lodów. Zawiera posypkę z biszkoptów, 
białą czekoladę, niskotłuszczowe kakao w 
proszku i kawę rozpuszczalną.

DOZOWANIE
Do smaku do przekładania i dekoracji lodów 
i semifreddo.

POSYPKA Z CIASTEK BISZKOPTOWYCH   
Chrupiące małe kosteczki biszkoptu.

DOZOWANIE
Do smaku do przekładania i dekoracji lodów 
i semifreddo.

2,5 kg 1 kg

TIRAMISU CRUNCH

| KOD. 8477 | KOD. 8949
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PREZENTACJA W KUWETACH
Zalecamy ułożenie lodów w kuwecie powyżej krawędzi 
lub na równi  kuwety, z powierzchnią ozdobioną posypką 
z ciastek biszkoptowych i posypaną kakao i cukrem 
lodowym.

RECEPTURA
Składniki na 1 litr bazy mlecznej:

Biała Baza 900g
Mleko lub śmietanka 100g
Pasta Tiramisu 100g
Variegato Tiramisu Crunch d.s.
Posypka Biszkoptowa  d.s.

      TIRAMISU CRUNCH 19



    



I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO

    

POSYPKA Z CIASTEK CZEKOLADOWYCH BEZ GLUTENU

Ten wszechstronny produkt o pysznym smaku czekoladowych 
herbatników został specjalnie zaprojektowany, aby był gotowy do użycia 
w wielu rodzajach ciast na zimno i lodów.
Znacznie ułatwia przygotowanie spodów do ciast i deserów 
jednoporcjowych.
Po prostu rozłóż produkt w formie, a następnie umieść go w zwykłej 
zamrażarce lub zamrażarce szokowej.
Ma również inną ogromną zaletę: jest BEZ GLUTENU!

POSYPKA Z CIASTEK 
CZEKOLADOWYCH BEZ GLUTENU  
| KOD. 8945

WSKAZÓWKA
Spróbuj dodać okruchy do lodów, 
zwłaszcza w smaku Kookie & Chocolate.

Opakowanie : Torebka z folii aluminiowej 2 kg
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Gluten Free Think VeganAll Natural Puszka Karton Torebka Wiaderko

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 przedstawionych w katalogu i jednocześnie informuje, iż aktualne specyfikacje 
każdego produktu można znaleźć w najnowszym arkuszu technicznym dostępnym na naszej stronie internetowej pod adresem www.prodottistella.pl

W katalogu znajdują się zarejestrowane znaki towarowe należące do Prodotti Stella SpA, których nie można z żadnego powodu używać ani udostępniać bez 
pisemnej zgody Prodotti Stella SpA i jej oddziałów na całym świecie.

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

Wydrukowano w 2021 roku.
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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


