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Produkty z linii Variegati Quattrostagioni® zawierają całe 
owoce lub ich duże kawałki. Zostały wymyślone specjalnie 
do przekładania i dekoracji lodów, ciast, semifreddo, musów 
w kuwetach, wypieków i wielu innych produktów aby dodać 
im apetycznego i atrakcyjnego akcentu.

Każdy produkt z linii Variegati Quattrostagioni® zawiera 
wyselekcjonowane owoce, zbierane w najlepszym 
momencie swojej dojrzałości, a następnie w połowie 
kandyzowane w specjalnym procesie infuzji na zimno w 
syropie cukrowym, który zapewnia zachowanie wszystkich 
właściwości sensorycznych owocu.

Powstałe produkty są nie tylko świeże, zdrowe i delikatne, ale 
także pozostają takie po zamrożeniu lub przechowywaniu 
w temperaturze poniżej 0 ° C przez długi czas, dzięki 
czemu idealnie nadają się do produkcji lodów i wyrobów 
cukierniczych.

Pełne naturalnej 
dobroci i rozkoszy!
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Variegati Quattrostagioni® są idealne 
gdyż :

Powodują zachwyt klientów : ich atrakcyjność wizualna jest 
nie do odparcia.

Produkty do dekoracji : nadają oszałamiające kolory 
ekspozycji lodów i ciast.

Dodają niesamowitego smaku : nawet poniżej 0 ° C są pełne 
świeżego, niezawodnie gładkiego smaku. 

Niekończąca się ilość kompozycji : w asortymencie jest 
co najmniej 20 produktów, które można łączyć z różnymi 
smakami lodów na niezliczone sposoby, tworząc codziennie 
nowe smaki i przepisy.

Naturalny wybór: 10 produktów jest całkowicie wolnych od 
sztucznych barwników i zawiera wyłącznie naturalne aromaty. 
W 100% wspaniałe!

Dlaczego 
warto je wybrać?
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Wszystkie produkty są 
bezglutenowe

Variegati Quattrostagioni®  
są pakowane w puszki 3kg
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Przekładanie, 
nadziewanie, 
dekoracja lodów! 
Przeznaczone 
do lodziarni i 
cukierni.

Przekładanie do lodów w kuwetach

Polewa do dekoracji deserów z mrożonego 
jogurtu

Zdobienie deserów i tortów semifreddo

Nadziewanie wyrobów pieczonych: tarty, pie’, 
muffiny, ciasteczka

Dekoracja bankietówek, deserów na talerzu, 
lodów w pucharkach i rożkach

Wszechstronne 
zastosowanie
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Przekładanie lodów w kuwecie
Produkty są stabilne i zachowują swoją konsystencję. Dodają atrakcyjnego wyglądu 
lodom w witrynie.

Do uzupełnienia dekoracji
W kompozycji z posiekanymi orzechami lub okruchami ciastek tworzą spójną 
całość.

Do serwowania mrożonego jogurtu i lodów włoskich
Do tych celów najlepiej nadają się produkty o mniejszej gęstości , takie jak Owoce 
leśne lub MałaTruskawka.

W cukiernictwie
Idealne do takich wyrobów jak semifreddo, desery jednoporcjowe, panna cotta, 
puddingi, desery na talerzu oraz desery w pucharkach. Produkty można stosować 
do: glazurowania ciast (np.marakuja), aromatyzowania śmietany i bitej śmietany, do 
przekładania warstwowego  a także do galaretek i auszpików.

Wyroby pieczone
W wyrobach pieczonych produkty wyjątkowo dobrze zachowują swoje walory. Mogą 
być używane w połączeniu z produktami z naszej linii piekarniczej (bezglutenowej) 
do produkcji tart, ciast, babeczek, drożdżówek oraz wielu innych wypieków.

Sposoby wykorzystania
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Ananas z 
rozmarynem

Mandarynka z 
kurkumą

Świeże, słodkie doznania ananasów dopełnia subtelny, 
aromatyczny posmak rozmarynu. Produkt z pokrojonym w 
kostkę ananasem i naturalnym ekstraktem z rozmarynu.
Dzięki kremowej konsystencji bardzo dobrze utrzymuje się 
na lodach. Zawiera agar i naturalne aromaty i barwniki.

Produkt pełen mandarynek z Ciaculli, obszaru leżącego na 
obrzeżach sycylijskiego miasta Palermo. Dojrzewają później 
niż inne odmiany i mają wyjątkowe, niepowtarzalne cechy. 
Mandarynki doskonale uzupełnia kurkuma, przyprawa, która 
nie tylko dodaje charakterystycznego żółtego koloru, ale także 
oferuje szereg korzyści zdrowotnych. Zawiera agar i naturalne 
barwniki i aromaty.

• COD. 9879

• COD. 9880
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Wiśnia

Zielone jabłko

Kremowe variegato wiśniowe „nowej generacji” z dodatkiem 
agaru. To niepowtarzalny produkt, bogaty w duże kawałki 
wiśni oferuje nam wyjątkową pełną strukturę, wspaniały 
smak i kolor.

Pełne kostki jabłkowej (8-10 mm).
Głęboki kolor.
Idealny do przygotowywania specjałów takich jak szarlotka, 
sorbet jabłkowy  oraz  wypieków typu strudel i innych ciast.

• COD. 9860

• COD. 9857

Brzoskwinia
Pokrojone w kostkę kawałki soczystej żółtej brzoskwini o 
wielkości około 8-10 mm.
Idealnie nadaje się do przyrządzania smaków „Melba 
brzoskwiniowa” i „Brzoskwinia Amaretto”.

• COD. 9853
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Marakuja
Słodkie variegato przyrządzane z owoców marakui , zawiera 
pestki owocu. Doskonałe w kombinacji z lodami o smakach 
owoce egzotyczne lub tropikalne. Świetne zarówno do lodów, 
jak i do semifreddo.

• COD. 9867

Tropikalne semifreddo
Semifreddo o smaku Ricotty i Variegato mango na bazie posypki z ciastek 

karmelowych. Variegato marakuja i kruche kawałki migdałów dodają 
wyrafinowanego dekoracyjnego akcentu.
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Cremino Tort Sacher
Z variegato Quattrostagioni® Morela
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Skórka 
pomarańczowa
Zawiera dużą ilość kandyzowanej skórki pomarańczowej. 
Łącząc ją z kremem jajecznym All Natural i Variegato 
czekoladowym Black All Natural uzyskujemy smak „Delicja 
Wenecka All Natural”. To produkt z linii All Natural, zawiera 
naturalne barwniki i aromaty.

• COD. 9863

Morela
Z dużą ilością kostki morelowej. Posiada naturalne barwniki 
i aromaty.
Doskonałe do przygotowania lodów o Smaku Tort Sacher ale 
również jako dodatek do ciast lub w kombinacji z czekoladą 
i migdałami.

• COD. 9864

Limonka
Zawiera na wpół kandyzowaną skórkę z limonki i naturalny 
ekstrakt z limonki.
Dodatek agaru dodaje kremowej konsystencji.

• COD. 9866
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Mango

Jagoda

Zawiera bardzo aromatyczne kawałki pokrojonego w kostkę 
mango.
Z naturalnymi aromatami i bez barwników.
Świetnie komponuje się z lodami Sernikowymi. 
Z dodatkiem agaru, który nadaje produktowi kremową 
strukturę.

Zawiera całe jagody o odpowiedniej nucie cierpkości. 
Z naturalnymi aromatami i bez barwników. Produkt z 
dodatkiem agaru dla uzyskania kremowej konsystencji.

• COD. 9859

• COD. 9861

Gruszka z imbirem
To wyjątkowe połączenie łączy słodycz i aromat gruszek z 
orzeźwiającym, cierpkim smakiem imbiru. Zawiera duże 
kostki gruszki i kawałki korzenia imbiru.
Agar nadaje produktowi kremową konsystencję. Z naturalnymi 
aromatami i bez barwników. Doskonale komponuje się z 
lodami, semifreddo i ciastami na bazie ricotty.

• COD. 9862
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Lody warstwowe typu Cremino
Z dodatkiem siekanych orzechów lub posypki z ciastek kruchych.

Z Quattrostagioni® Variegato Czerwona Porzeczka oraz posypką z ciastek karmelowych.
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Lody jogurtowe
Z Quattrostagioni® Variegato Male Truskawki
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Małe Truskawki Cukiernicze  •  COD. 9870

Owoce Leśne Cukiernicze  •  COD. 9871

Dzięki niepowtarzalnemu smakowi i aromatowi poziomek 
produkt ten jest idealny do tworzenia dekoracji w kompozycji 
deserów na talerzu.

Oprócz ciekawych rozwiązań do lodów variegato, Małe 
Truskawki Cukiernicze i Owoce Leśne Cukiernicze znajdują 
swoje zastosowanie również w innych kompozycjach:

• Dekoracja i nadziewanie deserów semifreddo (duże formy i 
pojedyncze porcje), desery na talerzu i musy w kubkach

• GDekoracja mrożonego jogurtu

W porównaniu do produktów  klasycznych variegato truskawka 
i variegato owoce leśne z tej samej serii mają wyższą zawartość 
owoców, gładszą teksturę i mniej wyrazisty profil smakowy.

Czerwone porzeczki, jagody i jeżyny w płynnym syropie. 
Najlepiej jest trochę odsączyć i osuszyć owoce  przed użyciem 
ich do niektórych celów.

Małe Truskawki Cukiernicze i 
Owoce Leśne Cukiernicze
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Truskawka
Zawiera całe truskawki , idealny do variegowania i dekoracji.
Polecamy go również do variegowania lodów jogurtowych 
oraz do przyrządzania lodów o smaku Truskawkowym.

• COD. 9850

Czerwona 
Porzeczka
Dzięki idealnie zbalansowanej cierpkości owoców i atrakcyjnej 
barwie (z naturalnym barwnikiem) jest doskonałym 
sposobem na wzbogacenie smaku  (szarotka 
alpejska) 

• COD. 9873

Owoce leśne
Bogaty smak. Ma idealną gęstość do celów variegato.
Spróbuj pysznego sernika przekładanego owocami leśnymi.

• COD. 9851
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Panna cotta z  
Quattrostagioni® Variegato Owoce Lesne
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Mascarpone Z  
Quattrostagioni® Variegato Figa
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Figa
Ten wykwintny produkt łączy plasterki włoskich fig z 
niezwykle aromatycznym karmelem. Należy do linii All 
Natural, nie zawiera barwników i  jedynie naturalne aromaty. 
Ma charakterystyczny smak kandyzowanych pieczonych fig.
Wypróbuj go ze smakami serowymi (mascarpone lub ricotta), 
z czekoladą i orzechami (orzechy włoskie, migdały, orzeszki 
pinii i orzechy laskowe) zarówno w lodach jak i deserach 
cukierniczych.

• COD. 9872

Czerwone 
winogrona
Produkt pełen czerwonych winogron, ma bardzo słodki, 
aromatyczny smak przypominający nieco truskawki.
Stosowany jest głównie w lodach do variegowania i dekoracji 
różnych smaków, zwłaszcza śmietanki, jogurtu i sorbetów z 
udziałem wina.

• COD. 9856

Malina
Drobno przetworzony, pyszny produkt malinowy z niezwykle 
wysoką zawartością owoców. Ma bogaty smak i wyrazisty 
kolor, który doskonale nadaje się nie tylko do lodów, ale 
również do dekoracji ciast i semifreddo. Z naturalnymi 
barwnikami i bez aromatów.
Dzięki zawartości agaru posiada kremową konsystencję.

• COD. 9865
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Smaki  
kompozycje

PRODUKT NASZE PROPOZYCJE

MORELA TORT SACHER, MIGDAŁ Z BAZYLIĄ

SKÓRKA 
POMARAŃCZOWA DELICJA WENECKA, CZEKOLADA, MIGDAŁ

FIGA MASCARPONE, ORZECH WŁOSKI, CZEKOLADA, AMARETTO, RICOTTA

TRUSKAWKA JOGURT, ŚMIETANKA, SERNIK

MAŁE TRUSKAWKI 
CUKIERNICZE

JOGURT ( W TYM JOGURTY MROŻONE), ZABAJONE, ŚMIETANKA, SERNIK

OWOCE LEŚNE  JOGURT, BEZA, PANNA COTTA, SERNIK

OWOCE LEŚNE  
CUKIERNICZE JOGURT ( W TYM JOGURTY MROŻONE), BEZA, PANNACOTTA, SERNIK

MALINA BIAŁA CZEKOLADA, JOGURT, SERNIK, CZEKOLADA

LIMONKA MOJITO, CZEKOLADA, JOGURT

MARAKUJA SERNIK, JOGURT, RICOTTA

MANGO SERNIK, JOGURT, MASCARPONE

ZIELONE JABŁKO PASTY KOOKIE , KREM /WANILIA, MIGDAŁ

JAGODA JOGURT, PANNA COTTA, SERNIK

GRUSZKA Z IMBIREM RICOTTA, CZEKOLADA, KREM/WANILIA

BRZOSKWINIA AMARETTO, CZEKOLADA, KREM/WANILIA

CZERWONA PORZECZKA  JOGURT, ŚMIETANKA(“EDELWEISS”),SERNIK

WINOGRONO ŚMIETANKA, PASTY KOOKIE, PANNA COTTA, JOGURT

WIŚNIA ŚMIETANKA, JOGURT, SERNIK

ANANAS Z ROZMARYNEM KOKOS, KREM/WANILIA, SERNIK

MANDARYNKA Z KURKUMĄ JOGURT, IMBIR Z CYTRYNĄ, CZEKOLADA
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