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Bazy i stabilizatory do lodów mlecznych Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/kg bazy 

 Cena netto 
zł/kg   VAT  

CHIMERA * - do stosowania na zimno i na gorąco, produkt pozbawiony 
tłuszczów roślinnych, całkowicie rozpuszczający się również na zimno. Zawiera 
dodatek frakcjonowanego, zemulgowanego masła. Pozwala uzyskać lody "ciepłe", 
jedwabiste, o wyrazistym, pełnym smaku. Baza o niewielkim dozowaniu dająca 
doskonały rezultat. 

2,5 35  8% 

CREMERIA 50 baza do lodów mlecznych, do stosowania na gorąco i na zimno, 
daje lody kremiste i delikatne. W połączeniu z Integra Latte lub Integra Panna 
pozwala stworzyć lody wysoko spiętrzone w witrynie  

2,5 35  8% 

IDRA -do stosowania na zimno lub gorąco, daje lody o zwiększonej odporności na 
wahania temperatury. 

2,5 35  8% 

MORBIPAN 50 baza bez dodatku tłuszczu, zalecana do stosowania na gorąco, 
może być używana również na zimno, daje lody delikatne, smarowne, o dużym 
przyroście objętości. Aromat śmietankowy 

2,5 35  8% 

PERSOFT- baza o aromacie śmietanki, do stosowania na zimno i gorąco, idealna 
do lodów tradycyjnych i lodów SOFT  

2,5 35  8% 

INVIDIA -baza ta jest oparta na technologii Chimery. Pozwala na uzyskanie 
lodów gęstych, o kremowej i plastycznej konsystencji, utrzymującej się przez wiele 
dni. Jest rozpuszczalna na zimno. Smak śmietany.  

2,5 75  8% 

NIRVANA 100 R- do stosowania na zimno lub na ciepło, smak neutralny. 
Doskonale nadaje się do lodów wysoko wypiętrzonych w witrynie. Zazwyczaj jest 
łączona z Integra Latte i Integra Panna w celu uzyskania unikalnych wyników. Lody 
zachowują konsystencję kremową, są bogate i plastyczne. Wersja R jest oparta na 
rafinowanych olejach roślinnych (nieutwardzonych) 

2,5 75  8% 

SAN MARCO 100 baza uniwersalna , zarówno do lodów mlecznych jak i 
owocowych, zastosowanie na zimno i na gorąco. Pozwala na uzyskanie lodów o 
dużym napowietrzeniu, daje efekt ciepłych, kremowych lodów, o bardzo dobrej 
trwałości w witrynie  

2,5 75  8% 

SAN MARCO 100 PANNA O smaku śmietankowym do lodów mlecznych, 
zastosowanie na zimno i na gorąco. Pozwala na uzyskanie lodów o dużym 
napowietrzeniu, daje efekt ciepłych, kremowych lodów, o bardzo dobrej trwałości w 
witrynie 

2,5 75  8% 

 

Stabilizatory o niskim dozowaniu do lodów mlecznych Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/kg bazy 

Cena netto 
zł/kg VAT 

NEUMILK 5/C - Dozowanie 3 g na kg mieszanki, mieszanka 
stabilizatorów i emulgatorów , do stosowania na gorąco, aromat neutralny. Dobry 
efekt przy bardzo niskim dozowaniu. 

2,5 3,5  8% 

CREMOSA 10 baza do lodów mlecznych do stosowania na gorąco wzbogacona w 
proteiny mleczne 

2,5 7,5  8% 

 
 

Bazy i stabilizatory do lodów owocowych i alkoholowych Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/kg bazy 

Cena netto 
zł/kg VAT 



PERFECTA – mieszanka stabilizatorów najnowszej generacji do lodów 
owocowych. Specjalna kompozycja pozwala uzyskać lody o wyjątkowej stabilności 
(minimalizacja procesu synerezy- rozwarstwienia), bardzo kremowe również przy 
produkcji bez dodatku mleka lub tłuszczu. Dzięki odpowiedniemu doborowi 
stabilizatorów i emulgatorów Perfecta może być stosowana zarówno na zimno jak i na 
gorąco (syrop). 

2,5 30  8% 

SOLOFRUTTA do stosowania na zimno, przeznaczona do sorbetów 
zawierających maksymalnie dużo owoców, gotowe lody nie zawierają sacharozy. 

0,9 
0,9kg bazy 
na 2,8kg 
owoców 

 8% 

ALCOLICA – Produkt gotowy do przygotowania lodów zawierających alkohole (od 
piwa po znakomite alkohole) w sposób łatwy i szybki. Ewentualnie, aby uzyskać 
sorbet bardziej kremowy należy dodać Integra Frutta. 

1 500g/l  8% 

 
Bazy do lodów sojowych - bez cukru (sacharozy) 

Kompletne bazy roślinne bez dodatku sacharozy, składniki mleka zastąpione zostały 
soją. Lody sojowe nie zawierają cholesterolu, są łatwostrawne i mogą być spożywane 
przez osoby uczulone na mleko. Lody mają kremową, smarowną konsystencję. 

Ważne: do przygotowania mieszanki wymagane jest użycie gorącej wody.  

Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/kg bazy 

Cena netto 
zł/kg VAT 

VEGETALIAWANILIA* - baza sojowa do lodów o smaku waniliowym 1,25 500g/l wody  8% 

VEGETALIAKAKAO* - baza sojowa do lodów o smaku czekoladowym 1,25 500g/l wody  23% 

RYŻ&SOJA* - Połączenie tych dwóch roślin umożliwia przygotowanie lodów o 
smaku bardziej czystym niż tych przygotowanych tylko z soją.  

1,25 500g/l wody  8% 

 

SPEEDY zbilansowane bazy smakowe;  
do bezpośredniego użycia 

Produkty kompletne w proszku. Wystarczy rozpuścić zawartość torebki w 3 litrach 
wody lub mleka i mrozić we frezerze. Z opakowania jednostkowego otrzymujemy 
kuwetę doskonałych lodów. Idealny system do uzupełniania brakujących smaków 

Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/litr 

mleka lub 
wody 

Cena netto 
zł/kg  VAT  

ACE - z dodatkiem błonnika, świeży, intensywny smak na lato na bazie 
pomarańczy, marchwi i cytryny 

1,25 400g/l wody  8% 

ARBUZ -smak i barwa dojrzałego miąższu arbuza 1,25 400g/l wody  8% 

BANAN con pezzi smak bananowy z kawałkami owoców 1,25 400g/l wody  8% 

BRZOSKWINIA con pezzi smak dojrzałych brzoskwiń z kawałkami owoców 1,25 400g/l wody  8% 

CYTRYNA – smak doskonałej cytryny 1,25 400g/l wody  8% 

ENERGY - zawiera żeń-szeń i guaranę, zielony kolor, energetyzujące działanie 1,25 400g/l wody  8% 

GRANAT (melograno) – smak granatu 1,25 400g/l wody  8% 

GRAPEFRUIT RÓŻOWY - wyjątkowy smak i aromat czerwonego grapefruita 
z lekką nutką goryczki, doskonale odświeżający w upalne dni lata 1,25 400g/l wody  8% 



 

SPEEDY– c.d.  
Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/litr 

mleka lub 
wody 

Cena netto 
zł/kg 

 VAT  

GRUSZKA con pezzi - smak gruszkowy z kawałkami owoców 1,25 400g/l wody  8% 

JOGURT  1,25 400g/l mleka  8% 

KIWI - aromat i smak dojrzałych owoców 1,25 400g/l wody  8% 

LIME - smak limonki 1,25 400g/l wody  8% 

MANDARYNKA - smak i aromat świeżych mandarynek 1,25 400g/l wody  8% 

MAPO*- smak pomarańczy i grejpfruta 1,25 400g/l wody  8% 

MASCARPONE - smak prawdziwego serka mascarpone 1,25 400g/l mleka  8% 

ORZECH LASKOWY – NOCCIOLA 1,25 400g/l mleka  8% 

OWOCE LEŚNE con pezzi - smak owoców lasu z kawałkami owoców 1,25 400g/l wody  8% 

PISTACJA SYCYLIJSKA 1,25 400g/l mleka  8% 

POMARAŃCZA - orzeźwiający smak dojrzałej pomarańczy 1,25 400g/l wody  8% 

RAFFAELLO – smak pysznych pralinek kokosowo-migdałowych 1,25 400g/l mleka  8% 

SOLEADA – tropikalny smak mango i papaya  1,25 400g/l wody  8% 

SOLEADA con pezzi – tropikalny smak mango i papaya z kawałkami owoców 1,25 400g/l wody  8% 

ŚMIETANKA 1,25 400g/l mleka  8% 

TIRAMISU  1,25 400g/l mleka  8% 

TRUSKAWKA con pezzi - truskawka z kawałkami owoców 1,25 400g/l wody  8% 

WANILIA  1,25 400g/l mleka  8% 

ZIELONE JABŁKO - wyjątkowy, świeży smak i zapach zielonego jabłka 1,25 400g/l wody  8% 

ZIELONE JABŁKO con pezzi - smak zielonego jabłka z kawałkami owoców 1,25 400g/l wody  8% 

 

SPEEDY CZEKOLADOWE Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/litr mleka 

lub wody 

Cena netto 
zł/kg  VAT  

CZEKOLADA  1,25 400g/l mleka  23% 

GRAN CIOCCOLATO ELVEZIA – intensywny smak wytrawnej czekolady; 
uwaga wymaga dodania gorącej wody podczas przygotowania. 

1,25 
400g/l 

gorącej wody 
 23% 

 

Koncentraty smakowe w proszku Op. 
kg 

Doz. g/litr 
mleka/ 
wody  

Cena netto 
zł/kg  VAT  



ACE VERDE - koncentrat multiwitaminowy, o zielonej barwie, bez stabilizatora 2,5 35  8% 

CIOCCOLATO 130 - produkt w postaci proszku, mieszanka różnych gatunków 
kakao i czekolady, do produkcji lodów czekoladowych, nadaje bardzo intensywną 
ciemną barwę i smak mocnej czekolady, bez stabilizatora 

2,5 130  23% 

RINFORZA GUSTO PANNA koncentrat smaku śmietankowego, 
rozpuszczalny na zimno i na gorąco, o niewielkim dozowaniu, podkreśla śmietankowy 
smak lodów. 

1 20  8% 

SPEEDY EXSTRA ANGURIA *- koncentrat arbuza 1 35-50  8% 

SPEEDY EXTRA ARANCIA ROSSO* - koncentrat czerwonej pomarańczy, 
bez stabilizatora 

1 35-50  8% 

SPEEDY EXTRA GELATO MAGHI - koncentrat lodów magicznych 2,5 35  8% 

SUPERYO* - jogurt liofilizowany 1 130  8% 

SUPERLEMON - cytryna w proszku, do produkcji doskonałych lodów 
cytrynowych na bazie wodnej, zawiera stabilizator 

1 35  8% 

SUPERLEMON SA - koncentrat cytryny w proszku, bez stabilizatora 1 35  8% 

YOPIU'- jogurt liofilizowany, nadaje intensywny smak naturalnego jogurtu, 
wygodny w użyciu, łatwo się rozpuszcza w mieszance, bez stabilizatora 

1 50  8% 

 

Produkty do lodów z automatu – soft i świder Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/litr 

mleka lub 
wody 

Cena netto 
zł/kg  VAT  

SOFT CZEKOLADOWY 1,6 350g/l wody  23% 

SOFT TRUSKAWKOWY 1,6 350g/l wody  8% 

SOFT ŚMIETANKOWY 1,6 350g/l wody  8% 

SOFT ŚMIETANKOWY PREMIUM PANNA 1,6 350g/l wody  8% 

MIESZANKA ŚWIDER – ŚMIETANKOWA 2 500g/l wody  8% 

MIESZANKA ŚWIDER – CZEKOLADOWA 2 500g/l wody  23% 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wysokowydajne mieszanki do lodów z automatu SOFT. 
 
Mieszanki firmy Comprital jako jedyne na rynku są produkowane 

z wykorzystaniem najlepszego dostępnego mleka - niemieckiej HUMANY. 

Mleko HUMANA spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi i jest 

dopuszczone do spożycia nawet dla niemowląt.  

 
Dzięki składnikom najwyższej światowej jakości, surowce Comprital 

gwarantują uzyskanie dobrze napowietrzonych, trwałych i wyjątkowo 

smacznych lodów. Bardzo wysoka zawartość cennych białek mlecznych 

umożliwia przyrost objętości do 150%. 
 

Państwa klienci poczuj ą różnicę i doceni ą jako ść! 
 

 
 

*Przyrost objętości jest zależny od rodzaju maszyn.  

Maksymalne napowietrzenie dają maszyny z pompami perystaltycznymi. 

 
: 
 

, 

 

dozowanie
g / litr wodyDostępne smaki

przyrost 
objętości*

śmietanka 350 50% - 150%

czekolada

truskawka

350

350

50% - 150%

50% - 150%

pakowanie

1,6 kg*8

1,6 kg*8

1,6 kg*8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doskonałe mieszanki do lodów typu “ ŚWIDEREK”. 
 

Mieszanki firmy Comprital jako jedyne na rynku są produkowane 

z wykorzystaniem najlepszego dostępnego mleka - niemieckiej HUMANY. 

Mleko HUMANA spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi i jest 

dopuszczone do spożycia nawet dla niemowląt.  

 
Dzięki zastosowaniu  składników najwyższej światowej jakości 

surowce Comprital gwarantują uzyskanie twardych, trwałych i wyjątkowo 

smacznych lodów-świderków. 

 
Produkt jest bardzo łatwy w przygotowaniu, rozpuszcza się szybko,  

dokładnie i bez grudkowania.  
 
 

Państwa klienci poczuj ą różnicę i doceni ą jako ść! 
 
 
 

 
 

 
   

,  

 
 

dozowanie
g / litr wodyDostępne smaki

śmietanka 500

czekolada 500

pakowanie

2 kg*5

2 kg*5



 

FROZEN YOGURT (jogurty mrożone) Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/litr 
mleka  

Cena netto 
zł/kg  VAT  

FROZEN YOPIU mrożony jogurt   1,5 250g  8% 

FROZEN YOPIU NATURAL -  nie zawiera emulgatorów i cukru, słodzony fruktozą  1,5 250g  8% 

FROZEN YOPIU STEVIA* -  nie zawiera cukru, słodzony Stevią  1,5 250g  8% 

 

Integratory - dodatki funkcjonalne  Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/kg bazy 

 Cena netto 
zł/kg  

 VAT  

INTEGRA LATTE - aktywnym składnikiem tego produktu są proteiny 
hydrolizowane uzyskane z serwatki, które mają bardzo wysoką zdolność wiązania 
wody (aż do 25-krotności własnej masy). Dodatek Integra Latte do białej bazy 
powoduje, że lody wydają się "cieplejsze" podczas konsumpcji, znacznie opóźnia czas 
rozpuszczania lodów w waflu, wydłuża czas przechowywania w witrynie, lody stają się 
też odporniejsze na skoki temperatury. Dzięki zmniejszeniu ilości wody wolnej w 
lodach eliminuje się również problem krystalizacji w czasie przechowywania. Produkt 
rozpuszczalny na ciepło i na zimno. 

1 7-15  8% 

INTEGRA PANNA - to tłuszcz roślinny w proszku połączony funkcjonalnie z 
emulgatorem i proteiną mleka Działanie protein i emulgatorów umożliwia działanie 
Integra Panna również na zimno w odróżnieniu do zwykłego tłuszczu roślinnego. 
Dodatek Integra Panna na zimno lub do pasteryzacji pozwala uzyskać bardzo wysoką 
kremowość lodów i wrażenie "pełności" lodów w czasie konsumpcji. Produkt jest 
przeznaczony do stabilizowania struktury lodów, w szczególności dla tych klientów, 
którzy serwują lody w pucharach i duże porcje w waflach lub prezentują lody w 
witrynie spiętrzając je wysoko. Produkt może być też dodawany na zimno do tych 
smaków które mają tendencję do "płynięcia" w witrynie.  

1 7-15  8% 

INTEGRA FIBRE  
produkt na bazie włókien roślinnych, o wyjątkowym zastosowaniu w lodach. Ich 
zdolność wiązania wody pozwala uzyskać lody (zarówno na bazie mleka jak i wody) 
bardzo "ciepłe" i stabilne, bardzo odporne na topnienie, przedłużając czas 
przechowywania lodów w witrynie, utrzymując zarazem wysoką jakość i plastyczność 
lodów, co jest szczególnie ważne zimą. Ułatwia transport lodów i sprzedaż na wynos. 
W bardzo niskiej temperaturze domowych zamrażarek lody są mniej twarde i bardziej 
smarowne. 

1 7-15  8% 

INTEGRA STRUTTURA  
 produkt w postaci pasty, jest mieszanką cukrów redukowanych, służy do zwiększenia 
plastyczności i trwałości lodów w witrynie, do stosowania na ciepło lub zimno 

3 7-15  8% 

CREMOLINA  

emulgator w paście, mieszanina mono i dwuglicerydów kwasów tłuszczowych 
5 4-8  8% 

 



 

Pasty klasyczne  
Pasty klasyczne to produkty najwyższej jakości. Pasty mogą być używane do lodów,  
a także w produkcji cukierniczej np. do pralin i tortów. 

Op. 
kg 

Dozowanie 
g/kg bazy  

 Cena netto 
zł/kg  

 VAT  

AMARETTO - pasta migdałowa (gorzki migdał) 3 60-80  23% 

AMBROGIO - zawiera orzechy laskowe zmielone i granulowane oraz mleczną 
czekoladę, bardzo dobra jako pasta variegato 

2,5 60-80  23% 

ARACHIDOWA* – pasta z orzechów arachidowych 2,5 60-80  8% 

BABYBLUE – niebieska 3 35  8% 

BIAŁA CZEKOLADA - pasta o smaku białej czekolady  2,5 60-80  23% 

BIANCOMIL- śmietankowa 3 35  8% 

BUBLE GUM - guma do żucia o barwie różowej 3 60-80  8% 

CHOCO PASTA - pasta czekoladowa gorzka 2,5 80  23% 

FROLLINO - pasta o smaku kruchych ciasteczek, intensywna żółta barwa, 
doskonała w połączeniu z FROLLINO VARIEGATO! 

2,5 60-80  8% 

GIANDUJA PREMIUM - pasta o najwyższej zawartości czekolady i orzechów; 
mocny, a przy tym doskonale naturalny smak 

2,5 50-100  23% 

KARMEL (KREM KARMELOWY)* - karmel z dodatkiem żółtek jaj 3 60-80  8% 

KARMEL CIEMNY - Carmello 3 60-80  8% 

KAWA PREMIUM bardzo mocna pasta kawowa, daje możliwość zrobienia 
lodów caffe latte czy cappuccino 

3 35  23% 

KOKOSOWA 3 60-80  8% 

KROKANT Z RUMEM  3 60-80  8% 

MALAGA(SULTANA) - rodzynki w aromatyzowanej zalewie z wina Marsala, 
mocny smak i aromat, wyrazista barwa, dodatek żółtek 

3 60-80  8% 

MANDORLA PREMIUM - pasta o najwyższej zawartości migdałów; mocny, a 
przy tym doskonale naturalny smak 

2,5 50-100  8% 

MARRON GLACE - pasta kasztanowa 3 60-80  8% 

MERINGA (BEZA) - zawiera kawałki bezy 3 60-80  8% 

MIĘTA - pasta miętowa 3 35  8% 

NOCCIOLA SCURA GRAN SAPORE-100% orzech laskowy, mocniej 
prażony, o wyrazistej barwie i intensywnym smaku  

2,5 60-80  8% 

ORZECH WŁOSKI - orzechy włoskie w paście i granulowane, masło kakaowe, 
orzechy laskowe mielone 

2,5 70-100  8% 

PANNA COTTA BIANCA* - smak włoskiego deseru panna cotta (gotowanej 

śmietanki) 
3 60-80  8% 

PISTACJA pasta o smaku pistacji zawiera migdały, pistacje i olej orzeszków 
arachidowych 

2,5 60-80  8% 

PISTACJA EXTRA - pistacja klasyczna, z dodatkiem migdałów i orzechów 2,5 60-80  8% 

PISTACJA PURO GIUBILEO - pistacja pochodząca w całości z upraw na 
Sycylii, produkt o najwyższej jakości z dodatkiem naturalnego barwnika-chlorofilu. 
Intensywny, mocny smak czystej pistacji.  

2,5 70-100  8% 

PISTACJA PURO GIUBILEO BEZ BARWNIKÓW - pistacja 
pochodząca w całości z upraw na Sycylii, produkt o najwyższej jakości. Naturalna 
barwa ziaren, intensywny, mocny smak czystej pistacji. 

2,5 70-100  8% 

PISTACJA PURO REAL 100% pistacji sycylijskiej, barwa naturalna, 
intensywna, mocny smak czystej pistacji.  2,5 70-100  8% 

 



 

Pasty klasyczne – c.d. 
Op. 
kg 

Dozowanie 
g/kg bazy  

 Cena netto 
zł/kg   VAT  

RAPHAEL - smak wzorowany na popularnym "raffaello", migdały, kokos, bogata 
w dodatki, doskonały smak 

2,5 70-80  8% 

RUM&RODZYNKI (malaga)* pasta rumowa z dodatkiem rodzynek  3 60-80  8% 

SZARLOTKA – pasta do bazy o smaku szarlotki z Variegato Szarlotka 
odzwierciedla smak polskiej szarlotki 

3 60-80  8% 

TIRAMISU' IMPERIALE - tiramisu z dodatkiem świeżego serka mascarpone 
niepowtarzalny smak oryginalnego tiramisu 

3 60-80  8% 

TORRONCINO - na bazie orzechów laskowych, miodu i białek smak znany jako 
nugat 

2,5 60-80  8% 

WANILIA - pasta waniliowa z ziarnami wanilii z dodatkiem żółtek 

CREMVANILLE CON SEMI 
3 40-50  8% 

WANILIA (krem waniliowy) - CREMVANILLE pasta z laskami wanilii 
i żółtkami, aromat waniliowy podkreślony jest dodatkiem skórki cytrynowej 

3 35  8% 

WANILIA D zawiera ziarenka, barwa jasno– żółta, ma smak wanilii z lekką nutą 
alkoholową  

3 35  8% 

WANILIA N barwa śmietankowo-żółta; wanilia typu Bourbon 3 35  8% 

WHISKY - pasta z nutą alkoholową, może być stosowana oddzielnie lub do 
wzmocnienia posmaku alkoholu w innych pastach, doskonała po przełożeniu Whisky 
variegato. 

3 30-40  23% 

ZABAJONE PREMIUM - pasta na bazie wina Marsala leżakowanego co 
najmniej 5 lat 

2,5 60-80  8% 

 
Pasty owocowe Primafrutta  

Linia past owocowych o wysokiej zawartości owoców w kawałkach lub soku 
owocowego - owoce w każdej z past są podstawowym składnikiem produktu.  
W pastach zastosowano wyłącznie naturalne barwniki. 

Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/kg bazy 

Cena netto 
zł/kg  VAT  

ANANAS 3 60-80  8% 

BANAN 3 60-80  8% 

BRZOSKWINIA 3 60-80  8% 

GRANAT 3 60-80  8% 

GRAPEFRUIT RÓŻOWY 3 60-80  8% 

GRUSZKA 3 60-80  8% 

JEŻYNA 3 60-80  8% 

JAGODA 3 60-80  8% 

KIWI 3 60-80  8% 

MALINA 3 60-80  8% 

MANDARYNKA 3 60-80  8% 

MANGO 3 60-80  8% 

MARAKUJA 3 60-80  8% 

MELON 3 60-80  8% 

MORELA 3 60-80  8% 

OWOCE LEŚNE 3 60-80  8% 

POMARAŃCZA 3 60-80  8% 

 

Pasty owocowe Primafrutta – c.d. 
Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/kg bazy 

Cena netto 
zł/kg  VAT  

TRUSKAWKA 3 60-80  8% 

ZIELONE JABŁKO 3 60-80  8% 
 



Pasty variegato (do przekładania) 
Pasty do przekładania – apetyczne, kolorowe i bogate w kawałki owoców, 
biszkoptów, orzeszków itp. Nadają lodom atrakcyjny wygląd i chrupiącą strukturę. 

Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/kg bazy 

 Cena netto 
zł/kg   VAT  

CHOCO CRUNCH - czekolada mleczna z granulatem prażonych orzechów 
laskowych i kawałkami wafli 

2,5 wg uznania  23% 

COFFEE CROCK - czekoladowo-kawowa z kawałkami krokantu migdałowego i 
orzecha laskowego 

2,5 wg uznania  23% 

FIGI KARMELIZOWANE - duża ilość karmelizowanych fig, doskonała do 
marmurkowania białej bazy 

3 wg uznania  8% 

FROLLINO VARIEGATO - ciemna czekolada z dodatkiem chrupiących 
czekoladowych ciasteczek, wspaniała jako połączenie z lodami waniliowymi czy toffi. 

2,5 wg uznania  23% 

MAPO - pasta do variegowania z kawałkami owoców mapo(połączenie mandarynki i 
grejpfruta).Zielone kostki o charakterystycznym cytrusowym smaku dają świetny 

efekt wizualny i smakowy do variegowania lodów o smaku mapo. 
3 wg uznania  8% 

MONELLA -  pasta czekoladowo-orzechowa, można ją przechowywać w kuwecie 
w witrynie (zachowuje miękkość), do nakładania bezpośrednio na lody jako dodatek 
smakowy, do przekładania lodów w witrynie, smak nawiązuje do „nutelli”. 

3 wg uznania  8% 

POMARAŃCZOWA - zawiera bardzo dużo skórki pomarańczowej, intensywny 
smak i aromat, doskonała do variegowania bazy białej lub lodów czekoladowych. 

3 wg uznania  8% 

POZIOMKA VARIEGATO - pasta do przekładania o smaku poziomki  3,5 wg uznania  8% 

PROFITERELLA malutkie ptysie w gęstej czekoladzie 2 wg uznania  23% 

SCROCCOLO VARIEGATO - pasta do variegowania o smaku karmelu z 
dodatkiem prażonych orzechów laskowych i migdałów 

2,5 wg uznania  8% 

SPALMARELLA - krem orzechowo-kakaowy, smarowny, zachowuje miękką  
konsystencję w lodach  

3,5 wg uznania  23% 

SZARLOTKA - zawiera dużo kawałków pieczonych jabłek, naturalny kolor, 
aromatyczna, do variegowania lodów o smaku szarlotki 

3 wg uznania  8% 

TOFFEE MOU VARIEGATO - pasta do przekładania o smaku krówki  3 wg uznania  8% 

WHISKY VARIEGATO - doskonała do przekładania lodów Whisky 3 wg uznania  23% 

WIŚNIOWA - duża ilość owoców, intensywny kolor i aromat 3,5 wg uznania  8% 

 

Sosy do variegowania w butelce  

Doskonałe sosy na bazie wyselekcjonowanych olejów roślinnych.  
Idealne do przekładania lodów w kuwetach i dekorowania pucharów deserowych 

Op. 
Kg Dozowanie   Cena netto 

zł/kg   VAT  

CREMA CIOCCIOLATO BIANCO - sos biała czekolada 0,8 wg uznania  23% 

CREMA NOCCIOLA - sos orzechowy 0,8 wg uznania  23% 

CREMA CIOCCIOLATO FONDENTE - sos ciemna czekolada 0,8 wg uznania  23% 

CREMA CIOCCIOLATO AL RHUM - sos ciemna czekolada z rumem 0,8 wg uznania  23% 

CREMA NOCCIOLE & CIOCCIOLATO - sos orzechowo-czekoladowy 0,8 wg uznania  23% 

 

Stracciatella  Op. 
kg Dozowanie 

 Cena netto 
zł/kg   VAT  

NERO FONDENTE - czekolada typu straciatella w butelce, gotowa do 
wyporcjowania na lody w kuwecie lub bezpośrednio na deser w pucharku lub waflu. 
Produkt bardzo wygodny, higieniczny w użyciu, pozwala równomiernie rozprowadzić 
czekoladę w lodach. Przed użyciem produkt upłynnić w łaźni wodnej lub mikrofalówce 

0,8 wg uznania  23% 

STRACCIATELLA EXTRA – klasyczna straciatella, gorzka, ciemna czekolada 3 wg uznania  23% 

 
 



 

 
 
 
 
 

Sosy deserowe - toppingi Op. 
Kg Dozowanie  

Cena netto 
zł/kg  VAT  

BANAN 1 wg uznania  8% 

CZEKOLADA 1 wg uznania  23% 

JAGODA 1 wg uznania  8% 

KARMEL 1 wg uznania  8% 

KAWA 1 wg uznania  23% 

KIWI 1 wg uznania  8% 

MALINA 1 wg uznania  8% 

MIĘTA 1 wg uznania  8% 

MIODOWY  1 wg uznania  8% 

ORZECH LASKOWY 0,95 wg uznania  8% 

OWOCE LEŚNE 1 wg uznania  8% 

TIRAMISU 0,95 wg uznania  8% 

TOFFEE MOU – krówka 1 wg uznania  8% 

TROPIKALNY 1 wg uznania  8% 

TRUSKAWKA 1 wg uznania  8% 

WANILIA 1 wg uznania  8% 

WIŚNIA 1 wg uznania  8% 

ZABAJONE 0,95 wg uznania  8% 

 

Granity  Op. 
Kg 

Dozowanie 
g/litr wody 

 Cena netto 
zł/kg   VAT  

BAZA NEUTRALNA DO GRANITY 0,6 150g/l  8% 

GRANITA ACE* 0,6 170g/l  8% 

GRANITA COLA* 0,6 170g/l  8% 

GRANITA KIWI* 0,6 170g/l  8% 

GRANITA LIMONE* 0,6 170g/l  8% 

GRANITA MIĘTOWA* 0,6 170g/l  8% 

GRANITA POMARAŃCZOWA* 0,6 170g/l  8% 

GRANITA POZIOMKOWA 0,6 170g/l  8% 

GRANITA WIŚNIOWA* 0,6 170g/l  8% 

GRANITA ZIELONE JABŁKO* 0,6 170g/l  8% 

 



 

Kremy do granitorów Op. 
Kg Dozowanie  Cena netto 

zł/kg   VAT  

PRONTO ICE CAFFEE z kawą- produkt do przygotowania w granitorze  1 wg/receptur  23% 

ICE LATTE doskonały produkt do przygotowania kawy mrożonej lub shake’ów w 
blenderze, używany również w granitorach 

1 wg/receptur  8% 

. 

. 

SMOOTHY Op. 
Kg Dozowanie Cena netto 

zł/kg 
VAT 

BAZA SMOOTHY idealna baza w proszku do sporządzenia jogurtowego napoju 
w granitorze i do serwowania z dodatkiem zmiksowanych owoców (koktajli) 

0,6 wg/receptur  8% 

. 

. 

Produkty specjalne  
Op. 
Kg Dozowanie  Cena netto 

zł/kg   VAT  

BEVANDA BIANCA – zastępnik mleka płynnego 1 
100g/0,9l 

wody 
 8% 

BIANCOCREAM* - półprodukt w proszku (śmietana roślinna) do produkcji 

semifreddo i ciepłych lodów, na bazie tłuszczów roślinnych. 
2,5 

500g/l 
zimnego 
mleka 

 8% 

CIOCCOLATISSIMA - gęsta i kremowa czekolada; zgodnie z włoską tradycją 
podaje się ją na gorąco. Produkt w postaci proszku 

0,8 200g/l mleka  23% 

CUKIER GRONOWY     3,5 wg/potrzeb  8% 

CUKIER TRZCINOWY rafinowany    20 wg/potrzeb  8% 

DEKSTROZA  25 wg/potrzeb  8% 

MALTODEKSTRYNA  2 wg/potrzeb  8% 

MLEKO SKONDENSOWANE SŁODZONE - zawartość tłuszczu 9% 5 wg/potrzeb  8% 

MLEKO W PROSZKU - odtłuszczone (HUMANA) 1 wg/potrzeb  8% 

PANNA STOP stabilizator neutralny dodawany bezpośrednio do śmietany 1 
80g/litr 

śmietany 
 8% 

PIUGEL* - kompozycja węglowodanów i protein; poprawia strukturę lodów 2 wg/potrzeb  8% 

TUORLO VIVO- pasteryzowane żółtka jaj z cukrem 1,25 wg/potrzeb  8% 
. 
. 

Sosy na gorąco  Op. 
Kg 

Dozowanie  Cena netto 
zł/kg  

 VAT  

DOPPIO SENSO CIOCCIOLATO*- sos czekoladowy 0,8   23% 

DOPPIO SENSO CREMA* - sos waniliowy 0,8   8% 

DOPPIO SENSO FRAGOLA *- sos truskawkowy 0,8   8% 

DOPPIO SENSO LAMPONE *- sos malinowy 0,8   8% 
. 
. 

POSYPKI Op. 
Kg 

Dozowanie  Cena netto 
zł/kg  

 VAT  

POSYPKA - Arachidy pralinowe 1,5 wg uznania  23% 

POSYPKA -Granella Sprint 1,5 wg uznania  23% 

POSYPKA - Krokant migdałowy 1,5 wg uznania  23% 

POSYPKA - Małe bezy 0,5 wg uznania  23% 

POSYPKA - Mini lenti cioccolato kolorowe drażetki 2,5 wg uznania  23% 

POSYPKA - Całe Orzechy laskowe karmelizowane  1,5 wg uznania  23% 

POSYPKA - Ryż preparowany karmelizowany 0,5 wg uznania  23% 

POSYPKA AMARETTINI - Ciasteczka do dekoracji 0,7 wg uznania  23% 

 
* towary sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta  



 

PRODUKTY LINII GIUBILEO dozowanie opakowanie cena/kg 
BAZY  kg x szt. netto PLN 

Giubileo Latte (baza mleczna)  10% 1x12  

Giubileo Fruttapiù (baza owocowa PLUS)  10% 1x12  

Giubileo Cioccolato (baza czekoladowa)  25% 1x10  

PRODUKTY SPECJALNE W PROSZKU    
Czekolada w proszku 10% 1,5x2  

Mascarpone w proszku 50g/l 1x8  

Soluzione Frutta 25% 1x6  

PASTY KLASYCZNE    
Cynamon (Canella Giubileo) 50g/l 3x4  

Karmel Mou Giubileo 80g/l 3x4  

Kawa (Caffee del Nonno Giubileo) 50g/l 3x4  

Kokos (Cocco Giubileo) 100g/l 3x4  

Migdał (Mandorla Premium) 100g/l 2,5x2  

Mięta (Menta Piperita Giubileo) 40-50g/l 3x4  

Orzech laskowy (Nocciola Scura GS)  100g/l 2,5x2  

Pistacja Puro Giubileo 100g/l 2,5x2  

Pistacja Puro Giubileo bez barwników  100g/l 2,5x2  

Tiramisu Giubileo 80g/l 3x4  

Wanilia Giubileo (Madagaskar) 50g/l 3x4  

Zabajone di Zibibbo Giubileo 80g/l 2,5x4  

COPERTURA /STRACCIATELLA    
Kuwertura gorzka 70%   wg uzn. 3x2  

Kuwertura biała  wg uzn. 3x2  

SUROWCE PODSTAWOWE    
Cukier gronowy  wg uzn. 3,5x4  

Cukier trzcinowy wg uzn. 20 kg  

INNE    
Zestaw do lodów na patyku  
(2 formy+taca+50 patyczków) 

1 zest.  

Zestaw do lodów sandwich(2 formy+taca) 1 zest.  

Ekspozytor do lodów na patyku i sandwich 1 szt.  

Patyczki do lodów (500 sztuk) 500 szt.  

Torebki na lody na patyku i sandwich 50 szt.  

Pudełko do sprzedaży lodów na patyku 1 szt.  

Herbatniki długie do lodów sandwich Op. 4,3 kg  

Mikronizer GIUBILEO wersja z programatorem 1 szt.  
. 

 
 
 



 
 


