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Bezglutenowy Wegański

Całkowicie
naturalny

Do lodów o typowym smaku pełnoziarnistego wypieku, 
polecane w połączeniu z czekoladą i orzechami laskowymi 
lub wariantami owocowymi, aby przypomnieć dobre, proste 
smaki z dawnych lat (takie jak chleb z czekoladą, chleb 
z dżemem lub pełnoziarniste herbatniki z czerwonymi 
owocami).

BAZA 
PEŁNOZIARNISTA

OPAKOWANIE:
6 x 1,5 kg (woreczek) 

DOZOWANIE:
600 gr / L wody 

KOD. 
5156



119320 STABILMIX PRE-ACTIVATED Dozowanie na zimno: 
500 g / l wody 

119318 STABILMIX PRE-ACTIVATED MLEKO Dozowanie na zimno: 
300 g / l mleka

Stabilmix Revolution to nowa gama innowacyjnych baz do 
stosowania na zimno, które dzięki specjalnej technologii “pre-
activated” umożliwiają POŁĄCZENIE wszystkich zalet obróbki 
na zimno z efektami sensorycznymi i konsystencją typową dla 
obróbki na ciepło bez użycia pasteryzatora, tj:

NOWE BAZY PRE-AKTYWOWANE NA ZIMNO, DO UŻYCIA 
Z WODĄ LUB MLEKIEM, OPARTE NA EKSKLUZYWNEJ 
TECHNOLOGII PRE-ACTIVATED

Bazy do stosowania na zimno zawsze można stosować 
również na ciepło, ale NIE z takim samym skutkiem jak bazy 
przeznaczone do stosowania na ciepło. Dzięki technologii 
preaktywacji Stabilmix Revolution wreszcie możliwe jest 
osiągnięcie doskonałej jakości przy równoczesnym obniżeniu 
kosztów produkcji.

ZALETY OBRÓBKI
NA ZIMNO

Oszczędność czasu 
Oszczędność kosztów 

REZULTATY OBRÓBKI NA 
CIEPŁO

Gładka, matowa 
jedwabista 

konsystencja, stabilna 
struktura

STABILMIX REVOLUTION



WŁAŚCIWOŚCI:
• Całkowicie naturalny 

• Bez dodanych cukrów

• Bez tłuszczów

• Bogaty w białka 

Superfood w doskonałym wydaniu, o licznych dobroczynnych 
właściwościach, które można uznać za niespotykane. To islandzki 
Skyr, świeży, lekki serek z mleka krowiego, który jest niezwykle 
zdrowy i można go wzbogacić o suszone owoce, musli i nasiona 
roślin oleistych. Szczycący się bardzo długim rodowodem, 
obecnie zawitał na stoły Włochów, a Prodotti Stella oferuje go w 
wariancie lodów w linii Naturally Sweet o nowym smaku SKYR 
SOFT,  idealnym na każdą okazję, od śniadania do brunchu, od 
podwieczorku do świeżej, zdrowej i lekkiej przekąski, również 
w wersji Poke – czyli lody plus urozmaicone dodatki we własnej 
kompozycji klienta. 

SKYR SOFT KOD. 
8318

OPAKOWANIE:
6 x 1,5 kg (woreczki)

DOZOWANIE:
400 gr / L chudego mleka



WŁAŚCIWOŚCI:
• Wysoka zawartość procentowa jogurtu greckiego 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Bardzo bogata, kremowa konsystencja lodów

• Dobrze napowietrzona struktura lodów 

Zgodnie z aktualnymi trendami konsumenckimi Montebianco 
przedstawia świeżą, rozpływającą się w ustach nowość:  
delikatny jogurt grecki, o niepowtarzalnym , bogatym i pełnym 
smaku przypominającym prawdziwy grecki jogurt, dzięki 
wysokiej zawartości jogurtu greckiego w produkcie.

 100 g lodów o smaku delikatnego 
jogurtu greckiego zawiera  taką samą 

ilość jogurtu ile pojemnik 175 g

DELIKATNY JOGURT GRECKI 
KOD. 113292

100 g 175 g

OPAKOWANIE:
8 x 1,6 kg (woreczki)

DOZOWANIE:
400 gr / L mleka 



Bezglutenowy Wegański

Naturalny produkt bez dodatku cukru i tłuszczu, dzięki 
obecności wstępnie obgotowanych ziaren ryżu lody 
zyskują wyjątkową konsystencję i smak.  Idealnie 
nadaje się do przygotowywania Poké (lodowej przekąski 
z dodatkami serwowanej w kubeczku). Doskonale 
komponuje się zarówno ze świeżymi owocami jak i 
wariantami bez dodatku cukru.

Delikatny smak wanilii i mleka czynią go szczególnie 
pysznym. 

Gama wysokiej jakości produktów do 
dekoracji lodów i deserów.

NATURALLY SWEET RYZ

CRUMBLE

OPAKOWANIE:
6 x 1,625 kg (woreczek) 

DOZOWANIE: 
650 gr / L wody

KOD. 8319

8950 POSYPKA CYTRYNOWA 2 x 1 kg 

8951 POSYPKA KAWOWA 2 x 1 kg



FULLYFRUIT
MALINA

KOD. 
9406

DOZOWANIE:
Ten produkt służy do przekładania i dekoracji lodów 
więc powinien być używany  w należyty sposób 
zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiedniej ilości 
według upodobań producenta.

Po otwarciu torebki produkt należy przechowywać 
w temperaturze +4°C i zużyć w ciągu trzech dni.

OPAKOWANIE:
Karton zawiera 4 torby po 1,5 kg każda

Bezglutenowy

Całkowicie
naturalny
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