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trendy dietetyczne

trendy 
i cukier
TRENDY DIETETYCZNE A CUKIER

Ze względu na uniwersalny urok słodkich smakołyków jeszcze kilka lat temu ludzie 

nie zwracali uwagi na zawartość cukru w   pożywieniu.

Jednak ostatnio pojawiło się duże zainteresowanie nadmierną zawartością cukru 

w   żywności, którą spożywamy na co dzień i tym, jak może on przyczyniać się do 

chorób układu krążenia i innych dolegliwości. 

Spożycie rafinowanego cukru prowadzi do rozwoju bardzo 

podobnych reakcji neurochemicznych i behawioralnych 

do tych związanych z substancjami uzależniającymi, 

takimi jak alkohol i tytoń.

Nadmierne spożycie tych substancji zwiększa ryzyko 

rozwoju cukrzycy i otyłości.

Odstawienie cukru może prowadzić do bardzo poważnych 

konsekwencji od trudności z koncentracją po napady 

depresji.
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WHO zaleca ograniczenie spożycia wolnych cukrów do nie więcej niż 10% całkowitego 

dziennego spożycia energii. Liczba ta nie obejmuje tzw.„wewnętrznych cukrów” 

(tych naturalnie występujących w owocach i warzywach) oraz cukrów w produktach 

mlecznych (mleko i jogurt). Dlatego te zalecenia są zgodne z zaleceniami Włoskiego 

Towarzystwa Żywienia Człowieka (SINU), które mówi, że całkowite spożycie cukrów 

prostych (cukry wolne + cukry wewnętrzne + cukry w produktach mlecznych) nie 

powinno przekraczać 15% dziennego spożycia kalorii.

REKOMENDOWANY DZIENNY LIMIT

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, Amerykańskie Towarzystwo Chorób Serca 

i inne organizacje podają zalecane dzienne limity spożycia cukru, których należy 

przestrzegać w swojej diecie. Celem ograniczeń jest powstrzymanie rozprzestrzeniania 

się problemów związanych z nadwagą i otyłością, zwłaszcza w dzieciństwie.

 nie więcej niż 

150 
MĘŻCZYŹNI

< kalorii dziennie 
(około 8 łyżeczek)

 nie więcej niż 

100
KOBIETY

< kalorii dziennie  
(około 5 łyżeczek)

Rekomendowany dzienny limit

WHO = 50 g (10-12 łyżeczek)   
 

Amerykańskie Tow. Chorób Serca = 30-50
 
g
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trendy dietetyczne

NA CO ZWRACAMY UWAGĘ

71% konsumentów sprawdza zawartość cukru przed zakupem produktu.

Dodatek cukru to składnik, który budzi największe zaniepokojenie konsumentów, 

którzy są zainteresowani informacjami żywieniowymi o produktach.

Ogólnie rynek żywności „wolnej od” przyciąga uwagę coraz większej liczby 

konsumentów. Ludzie zwracają szczególną uwagę na żywność, która nie zawiera 

składników wywołujących alergie i nietolerancje, takich jak laktoza: cukier 

występujący w mleku zwierzęcym. 

Lody 
rzemieśl.

20-25 g**

200 ml soku z 
owoców

29g*

Napój 330 ml 
puszka

34 g*

1 Szklanka mleka 
sojowego

7g*

1 marchewka 

1g

*  średnie wartości podane na etykietach sprzedawanych produktów
**  średnio 100 g lodów mlecznych zawiera 20-25 g cukrów, z których 3-4 g pochodzi naturalnie z mleka
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misja i wizja 2
NASZA MISJA
Dostarczamy wyjątkowe, pyszne naturalne składniki, które profesjonalni lodziarze 

mogą wykorzystać, aby zapewnić klientom zdrowe, zachwycające doznania smakowe, 

spełniając jednocześnie najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialności, 

przejrzystości i jakości.

NASZE WYZWANIE
Stworzenie gamy wybornych lodów, które są nie tylko smaczne, ale także odżywcze, 

koncentrując się w szczególności na zdrowiu konsumentów i ich pragnieniu cieszenia 

się autentycznymi, doznaniami kulinarnymi.

REAKCJA PRODOTTI STELLA

autentyczne 
wartości
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naturally 
sweet
KLIENCI DOCELOWI

Grupa produktów z linii Naturally Sweet powstała dla:

• osób, które muszą znacznie lub drastycznie ograniczyć 

spożycie cukru w   codziennej diecie

• osób, które wybierają naturalną i minimalnie 

przetworzoną żywność

• osób prowadzących zdrowy i zrównoważony tryb życia, dla 

których Naturally Sweet stanowi doskonałą alternatywę dla 

tradycyjnych lodów

• osób- łasuchów którzy szukają sposobu aby pozbyć się 

poczucia winy jedząc swoje ulubione smakołyki
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Wśród składników z serii Naturally Sweet znajdują się zamienniki cukru o niskim indeksie glikemicznym:

• Erytrytol: zasadniczo nie wpływając na poziom cukru i insuliny we krwi, jest dobrym substytutem sacharozy i pomaga 
zmniejszyć wpływ na glikemię produktów w diecie.

• Sorbitol: indeks glikemiczny sorbitolu jest niższy niż zwykłego cukru białego. Jest to substancja częściowo wchłaniana w 
jelitach, dzięki czemu nie stymuluje wydzielania insuliny.

• Maltitol: odgrywa pozytywną rolę w zapobieganiu próchnicy zębów, może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy 
we krwi bez skoków glukozy i insuliny.

• Glikozydy stewiolowe: te substancje słodzące są ekstrahowane z liści rośliny Stevia rebaudiana. Chociaż mają zdolność 
słodzenia około 300 razy większą niż tradycyjny cukier (sacharoza), nie zawierają kalorii, nie powodują próchnicy i nie 
wpływają na poziom glukozy we krwi.

korzyści 
naturally sweet
Produkty z grupy Naturally Sweet:

zawierają tylko naturalne składniki

spełniają wymagania naszej linii All Natural

dają pewność, że ilość dodanych cukrów jest znacznie mniejsza   niż w 

tradycyjnych lodach, zmniejszając w ten sposób zawartość kalorii

możemy produkować naprawdę pyszne lody (w przeciwieństwie do innych 

produktów bez cukru)a w szczególności smaki owocowe, które są bardzo 

porównywalne do lodów zawierających dodatek cukrów

zawierają substytuty cukru o niskim indeksie glikemicznym
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PRODUKTY ALL NATURAL NIE ZAWIERAJĄ:

Sztucznych barwników Uwodornionych 
tłuszczów roślinnych

Sztucznych zagęszczaczy, 
stabilizatorów i 
emulgatorów

Oleju palmowego Składników 
modyfikowanych 

genetycznie (GMO)

Sztucznych aromatów



linia produktów 
naturally sweet

 > OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ CUKRU   
Poniżej znajduje się porównanie zawartości cukru w   tradycyjnych lodach i 

tradycyjnych lodach z linii All Natural, wykonanych z naszych najpopularniejszych 

baz (patrz tabele na stronie 20).

• BIAŁA BAZA

ALL NATURAL 
Biała Baza

TRADYCYJNA 
Biała Baza

NATURALLY SWEET 
Biała Baza

CUKRY 
RAZEM  
w 100 g 
lodów

23.78 22.94 5.56

• LODY ORZECH LASKOWY

ALL NATURAL 
Biała Baza

TRADYCYJNA 
Biała Baza

NATURALLY SWEET 
Biała Baza

CUKRY 
RAZEM  
w 100 g 
lodów

23.08 22.34 5.43

Naturally Sweet | BIAŁA BAZA 

To baza ze słodzikami, ale bez dodatku cukru, może być użyta do przygotowania 

gładkich lodów w klasycznych smakach, które są mniej słodkie niż tradycyjne lody.

SKŁADNIKI > błonnik pokarmowy, substancje słodzące: erytrytol, sorbitol; 
odtłuszczone MLEKO w proszku, błonnik roślinny (inulina), rozpuszczalny 
błonnik ziemniaczany (alfa-cyklodekstryna), stabilizator: mączka chleba 
świętojańskiego; Białko MLEKA, substancje słodzące: glikozydy stewiolowe.
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 > OBNIŻONA ILOŚĆ KALORII   
Poniżej znajduje się porównanie zawartości kalorii w   tradycyjnych 

lodach i tradycyjnych lodach z linii All Natural, wykonanych z naszych 

najpopularniejszych baz (patrz tabele na stronie 21).

Naturally Sweet BIAŁA BAZA 4
• BAZA MLECZNA

ALL NATURAL 
Biała Baza

TRADYCYJNA 
Biała Baza

NATURALLY SWEET 
Biała Baza

ENERGIA  
w 100 g 
lodów

583.6 kJ 

139.2 kcal

690.8 kJ 

165.2 kcal

441.4 kJ

106.1 kcal

• LODY ORZECH LASKOWY

ALL NATURAL 
Biała Baza

TRADYCYJNA 
Biała Baza

NATURALLY SWEET 
Biała Baza

ENERGIA  
w 100 g 
lodów

794.0 kJ 

190.3 kcal

887.0 kJ 

212.8 kcal

660.1 kJ

159.2 kcal

Naturally Sweet BIAŁA BAZA | WSKAZÓWKI

Może być stosowana w pasteryzatorze lub przetwarzana na zimno z bardzo gorącym mlekiem.

Zalecana do wszystkich smaków, które nie zawierają dodatku cukrów:
• Orzech laskowy (z pastami z czystych orzechów laskowych)
• Pistacja (z czystymi pastami pistacjowymi)
• Migdał (z czystymi pastami migdałowymi, takimi jak pasta Mediterraneo)
• Czekolada / kakao (z kakao o niskiej zawartości tłuszczu i kakao 20-22 lub pasta czekoladowa bez cukru)
• Gianduia / „Bacio” z pastą Gianduia Bitter
• Kawa z kawą Brasil 100% Arabica
• Opera Italiana z pastą Eccellenza Italiana.

 
Zalecana metoda obróbki na zimno

• Podgrzej 2,5 litra pełnego mleka do 80 - 90 ° C, a następnie wymieszaj je z torebką Naturally Sweet BAZA BIAŁA. Dokładnie 
wymieszaj, najlepiej mikserem. W temperaturze od 20 ° C do 25 ° C dodaj wybrany smak (na przykład około 320 gramów 
pasty z orzechów laskowych). Wszystko dobrze wymieszaj. Pozostaw mieszankę na 20 do 30 minut.

• Po zakończeniu procesu wymrażania we frezerze nie zalecamy wstawiać lodów do szokówki. Jeśli już to zrobisz, nie 
pozostawiaj kuwety w szokówce zbyt długo.

opakowanie zawiera dwanaście worków a’725 g

DOZOWANIE
290 g produktu z 1 litrem pełnego mleka
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Naturally Sweet | BAZA OWOCOWA SDL
Ta baza może być używana z wodą w pasteryzatorze (zalecana jest niska 

pasteryzacja w 65 ° C) lub przetwarzana na zimno z bardzo gorącą wodą.

ZALETY: 

> Bez dodatku cukru (zawiera jedynie cukry występujące w owocach)

> Bez mleka i jego pochodnych

> Bez glutenu

SKŁADNIKI > substancje słodzące: 
sorbitol, maltitol, erytrytol; rafinowany 
olej roślinny (kokos), błonnik roślinny 
(oligofruktoza), błonnik pokarmowy, 
maltodekstryna, rozpuszczalny błonnik 
ziemniaczany (alfa-cyklodekstryna), 
stabilizator: guma tara; białka roślinne 
(groch, ziemniak), substancja słodząca: 
glikozydy stewiolowe.

Ta baza jest również zalecana 
do stosowania z użyciem past 
klasycznych, takich jak orzech 
laskowy, pistacja, kakao, bez 
produktów mlecznych i bez 
dodatku cukru.
Może być także stosowana z 
napojami roślinnymi, mlekiem 
bez laktozy lub wodą, dając 
rezultat nieco mniej kremowej 
struktury i krótszego okresu 
przydatności do spożycia.
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 > OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ CUKRU   
Poniżej porównanie zawartości cukru w   sorbecie owocowym na bazie 

Prodotti Stella (patrz tabele na stronie 22). 

 > OBNIŻONA ILOŚĆ KALORII   
Poniżej porównanie zawartości kalorii w   sorbecie owocowym na bazie 

Prodotti Stella (patrz tabele na stronie 22).

Naturally Sweet BAZA OWOCOWA SDL

Naturally Sweet BAZA OWOCOWA SDL | WSKAZÓWKI

Zaleca się stosowanie w recepturze dużej ilości owoców (co najmniej 40% pulpy owocowej lub 25% do 30% soku z owoców 
cytrusowych w produkcie końcowym), aby wydobyć to, co najlepsze ze smaku i konsystencji sorbetu.

Zalecana metoda obróbki na zimno

• Starannie wymieszaj torebkę Naturally Sweet BAZA OWOCOWA SDL z wrzącą wodą.

• Pozostaw mieszaninę na 5 minut aby składniki się dobrze połączyły i dodaj owoce (jeśli używasz mrożonych owoców, 
rozmroź je wcześniej). Dokładnie wymieszaj, najlepiej mikserem. Odstaw na 10 do 20 minut.

• Po wymrożeniu lodów we frezerze najlepiej nie wkładaj do szokówki. Jeśli to zrobisz, nie pozostawiaj ich tam zbyt długo.

opakowanie zawiera dwanaście worków a’ 875 g

DOZOWANIE
350 g na litr wody i owoców

• SORBET TRUSKAWKOWY

TRADYCYJNA RECEPTURA NATURALLY SWEET

CUKRY 
RAZEM  
w 100 g 
lodów

24.86 6.11

• SORBET TRUSKAWKOWY

TRADYCYJNA RECEPTURA NATURALLY SWEET

ENERGIA  
w 100 g 
lodów

522.5 kJ 

124.7 kcal

416.2 kJ

100.6 kcal
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Naturally Sweet | BAZA MLECZNA
To kompletny produkt bez dodatku cukru. Przeznaczony jest do produkcji lodów 

o smaku fiordilatte o charakterystycznym mleczno-śmietankowym aromacie.

ZALETY:

> Naturalne aromaty

> Bez dodatku cukru

> Bez glutenu

Naturally Sweet BAZA MLECZNA

Zalecana metoda obróbki na zimno

• Podgrzej 2,5 litra pełnego mleka do 80 - 90 ° C, a następnie wymieszaj je z torebką Naturally Sweet FIORDILATTE 
(BAZA MLECZNA). Dokładnie wymieszaj, najlepiej mikserem i odstaw na 25-30 minut.

• Po wymrożeniu lodów we frezerze najlepiej nie wkładaj do szokówki. Jeśli to zrobisz, nie pozostawiaj ich tam zbyt 
długo.

Naturally Sweet BAZA MLECZNA | WSKAZÓWKI

opakowanie zawiera sześć worków a’725 g

DOZOWANIE
290 g produktu z 1 litrem pełnego mleka
(1 worek na 2,5 litra pełnego mleka)
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SKŁADNIKI > błonnik pokarmowy, 
substancje słodzące: erytrytol, sorbitol; 
odtłuszczone MLEKO w proszku, błonnik 
roślinny (inulina), rozpuszczalny błonnik 
ziemniaczany (alfa-cyklodekstryna), 
stabilizator: mączka chleba 
świętojańskiego; Białko MLEKA, naturalne 
aromaty, substancje słodzące: glikozydy 
stewiolowe.



Naturally Sweet | BIAŁA BAZA

TABELE PORÓWNAWCZE
OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ CUKRU 

Poniżej przedstawiamy porównanie zawartości cukru w tradycyjnej recepturze i lodach z linii  

All Natural z zastosowaniem naszych najpopularniejszych baz.

Razem cukry: 23.78 w 100 g lodów

Razem cukry: 23.08 w 100 g lodów

Razem cukry: 22.34 w 100 g lodów

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

CUKIER 200

DEKSTROZA 50

8582 HAZELNUT T.G. PASTA S.A. 130

BAZA (7820) STELLAMIX 125 125

RAZEM 1,505

• MLECZNA MIESZANKA BAZOWA

All Natural Biała Baza

• LODY ORZECH LASKOWY

All Natural Biała Baza

Tradycyjna Biała Baza

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

CUKIER 200

DEKSTROZA 30

BAZA (7503) EUROST. NATURALLY 100 100

RAZEM 1,330

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

CUKIER 200

DEKSTROZA 50

8582 HAZELNUT T.G. PASTA S.A. 130

BAZA (7503) EUROST. NATURALLY 100 100

RAZEM 1,480

Razem cukry: 22.94 w 100 g lodów

Tradycyjna Biała Baza

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

CUKIER 200

DEKSTROZA 30

BAZA (7820) STELLAMIX 125 125

RAZEM 1,355

Razem cukry: 5.56 w 100 g lodów

Naturally Sweet Biała Baza

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

8314 NATURALLY SWEET 
BIAŁA BAZA 290

RAZEM 1,290

Razem cukry: 5.43 w 100 g lodów

Naturally Sweet Biała Baza

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

8582 HAZELNUT T.G. PASTA S.A. 130

8314 NATURALLY SWEET 
BIAŁA BAZA 290

RAZEM 1,420
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OBNIŻONA ILOŚC KALORII 

Poniżej przedstawiamy porównanie ilości kalorii w tradycyjnej recepturze i lodach z linii All Natural  

z zastosowaniem naszych najpopularniejszych baz.

Energia: 583.6 kJ; 139.2 kcal w 100 g lodów

Energia: 794.0 kJ; 190.3 kcal w 100 g lodów

• MLECZNA MIESZANKA BAZOWA

All Natural Biała Baza

• LODY ORZECH LASKOWY

All Natural Biała Baza

Energia: 887.0 kJ; 212.8 kcal w 100 g lodów

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

CUKIER 200

DEKSTROZA 50

8582 HAZELNUT T.G. PASTA S.A. 130

BAZA (7820) STELLAMIX 125 125

RAZEM 1,505

Tradycyjna Biała Baza

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

CUKIER 200

DEKSTROZA 30

BAZA (7503) EUROST. NATURALLY 100 100

RAZEM 1,330

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

CUKIER 200

DEKSTROZA 50

8582 HAZELNUT T.G. PASTA S.A. 130

BAZA (7503) EUROST. NATURALLY 100 100

RAZEM 1,480

Energia: 690.8 kJ; 165.2 kcal w 100 g lodów

Tradycyjna Biała Baza

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

CUKIER 200

DEKSTROZA 30

BAZA (7820) STELLAMIX 125 125

RAZEM 1,355

Energia: 441.4 kJ; 106.1 kcal w 100 g lodów

Naturally Sweet Biała Baza

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

8314 NATURALLY SWEET 
BIAŁA BAZA 290

RAZEM 1,290

Energia: 660.1 kJ; 159.2 kcal w 100 g lodów

Naturally Sweet Biała Baza

Składniki Ilości

MLEKO PEŁNE 1,000

8582 HAZELNUT T.G. PASTA S.A. 130

8314 NATURALLY SWEET 
BIAŁA BAZA 290

RAZEM 1,420
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Naturally Sweet | BAZA OWOCOWA SDL

TABELE PORÓWNAWCZE
OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ CUKRU 

Poniżej porównanie zawartości cukru w   sorbecie owocowym na bazie owocowej Prodotti Stella.

OBNIŻONA ILOŚĆ KALORII 

Poniżej porównanie kaloryczności sorbetu owocowego na bazie produktów Prodotti Stella.

Razem cukry: 6.11 w 100 g lodów

Razem cukry: 24.86 w 100 g lodów

Energia: 522.5 kJ; 124.7 kcal w 100 g lodów

• SORBET TRUSKAWKOWY 

Tradycyjna receptura

• SORBET TRUSKAWKOWY 

Tradycyjna receptura

Naturally Sweet 

Składniki Ilości

WODA 500

ŚWIEŻE TRUSKAWKI 500

8315 NATURALLY SWEET 
BAZA OWOCOWA SDL 350

RAZEM 1,350

Składniki Ilości

WODA 500

ŚWIEŻE TRUSKAWKI 500

DEKSTROZA 40

CUKIER 250

BAZA (4081) CREMOSA 100 SDL 100

RAZEM 1,390

Składniki Ilości

WODA 500

ŚWIEŻE TRUSKAWKI 500

DEKSTROZA 40

CUKIER 250

BAZA (4081) CREMOSA 100 SDL 100

RAZEM 1,390
Energia: 416.2 kJ; 100.6 kcal w 100 g lodów

Naturally Sweet 

Składniki Ilości

WODA 500

ŚWIEŻE TRUSKAWKI 500

8315 NATURALLY SWEET 
BAZA OWOCOWA SDL 350

RAZEM 1,350
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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


