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KONCENTRATY LODÓW W PROSZKU TYPU „SOFT”

Indeks

HIT SOFT
O SMAKU
ŚMIETANKOWYM

HIT SOFT
O SMAKU
CZEKOLADOWYM

HIT SOFT
O SMAKU
TRUSKAWKOWYM

HIT SOFT
O SMAKU
WANILIOWYM

LODY
SOFT PREMIUM

Produkt

Opis

Koncentrat lodów o smaku Śmietankowym
w proszku typu „SOFT”
do automatów typu włoskiego
(bez konieczności pasteryzowania)
Dozowanie: 1kg proszku na 3,3kg wody.
Opakowanie: 2kg, 5kg
Opakowanie zbiorcze: 10kg

Koncentrat lodów o smaku czekoladowym
w proszku typu „SOFT”
do automatów typu włoskiego
(bez konieczności pasteryzowania)
Dozowanie: 1kg proszku na 3kg wody.
Opakowanie: 2kg, 5kg
Opakowanie zbiorcze: 10kg

Koncentrat lodów o smaku truskawkowym
w proszku typu „SOFT”
do automatów typu włoskiego
(bez konieczności pasteryzowania)
Dozowanie: 1kg proszku na 3kg wody.
Opakowanie: 2kg, 5kg
Opakowanie zbiorcze: 10kg

Koncentrat lodów o smaku waniliowym
w proszku typu „SOFT”
do automatów typu włoskiego
(bez konieczności pasteryzowania)
Dozowanie: 1kg proszku na 3,3kg wody.
Opakowanie: 2kg, 5kg
Opakowanie zbiorcze: 10kg

Koncentrat służy do bezpośredniego wytwarzania
mieszanek lodowych. Dozowanie: 1kg proszku
na 2,5kg wody.
Opakowanie: 2kg
Opakowanie zbiorcze:10kg
Dostępne koncentraty:
o smaku Waniliowo – Śmietankowym, o smaku
Czekoladowym ,o smaku Truskawkowym

KONCENTRATY, ŚWIDERKI, SORBETY, SHAKE, GRANITA 11

Indeks

Produkt

Opis
Koncentrat służy do bezpośredniego wytwarzania
mieszanek lodowych. Dozowanie: 1kg proszku
na 3kg wody.

LODY SOFT

Koncentraty o smaku: Cytrynowym, o smaku
Czekoladowym, Jagodowym, Kaktusowym,
Niebieskich Migdałów, Pistacjowym, Waniliowym,
Waniliowo - Śmientankowym, Toffi,
Truskawkowym.
Opakowanie: 2kg
Opakowanie zbiorcze: 10kg

LODY ŚWIDERKI

Koncentrat przeznaczony jest do produkcji tzw.
lodów „amerykańskich”.
Dozowanie: 1kg proszku na 2kg wody.
Koncentrat Lody „Świderki” oferujemy
w następujących smakach: o smaku
śmietankowym, waniliowym, o smaku
czekoladowym, truskawkowym, toffi,
jagodowym, pomarańczowym i cytrynowym.
Opakowanie: 2kg
Opakowanie zbiorcze: 10kg
Koncentrat przeznaczony jest do produkcji lodów
sorbetowych, które w odróżnieniu od lodów soft
nie zawierają w swoim składzie mleka oraz
tłuszczu.

LODY SORBETOWE

1kg proszku na 2kg wody.
Lody Sorbetowe oferujemy w następujących
smakach: o smaku brzoskwiniowym,
truskawkowym, pomarańczowym.
Opakowanie: 2kg
Opakowanie zbiorcze: 10kg

KONCENTRAT
SHAKE

KONCENTRAT
GRANITA

Koncentrat służący do produkcji wyśmienitego
mrożonego deseru mlecznego. Uzyskany z niego
smakowity, ochładzający, na wpół zamrożony
deser wspaniale orzeźwia w upalne dni.
Koncentrat należy połączyć z wodą w stosunku
od 1:3 do 1:3,5 i zamrażać w specjalnym
urządzeniu mroźniczym.
Dla podniesienia walorów sakowych gotowego
deseru można dodawać syropy w różnych
smakach np. o smaku czekoladowym,
truskawkowym, waniliowym itp.
Granita koncentratem o bardzo dużej wydajności
służącym do produkcji wyśmienitego mrożonego
napoju. Uzyskuje się z niego smakowity, ochładzający,
na wpół zamrożony napój wspaniale orzeźwiający.
Oferujemy granity o smakach: cytrynowym,
pomarańczowym, wieloowocowym, kiwi, coli,
egzotycznym, jagodowym, kawowym,
energetyzującym, wiśniowym, limetkowym. Zawierają
one w swoim składzie suszone koncentraty owoców,
dzięki czemu ich smak jest naturalny i wyrazisty.
Koncentrat należy połączyć z wodą w stosunku 1:6
i dokładnie wymieszać.

12

SKONCENTROWANE PASTY DO LODÓW

Indeks

Produkt

Opis
Tradycyjne skondensowane pasty do lodów.

TRADYCYJNE
PASTY DO LODÓW

Różne smaki: o smaku Advokat, o smaku
Czekoladowym, Kokosowym, Malibu,
Orzecha Włoskiego, Orzecha Laskowego,
Tiramisu, Toffi, Waniliowym i Zabajone
Opakowanie: Słoik 1,05kg

Skondensowane pasty owocowe do lodów.

OWOCOWE
PASTY DO LODÓW

Różne smaki: o smaku Bananowym,
Brzoskwiniowym, Cytrynowym,
Jagodowym, Kiwi, Malinowym,
Pomarańczowym, Truskawkowym,
Wiśniowym, i smaku Zielonego Jabłka.
Opakowanie: Słoik 1,05kg

Variegato – marmurek do lodów.

PASTY VARIEGATO

Różne smaki: o smaku Czekoladowym,
Jabłka z Cynamonem, Limonki z Miętą,
Malagi, Pinacolady i o smaku Wiśniowym.
Opakowanie: Słoik 1,05kg

Skoncentrowane Pasty „TORRINI”
do lodów i kremów.
W ofercie pasty o smaku: Brzoskwini,

PASTY „TORRINI”

o smaku Czekoladowym, Cytrynowym,
Jagodowym, malagi, Malinowym,
Pomarańczowym, Tiramisu, Toffi,
Truskawkowym, Wiśniowym i o smaku
Zabajone.
Opakowanie: Słoik 3kg

Baza Pannagel - PreGel

PANNAGEL
Baza do lodów
Mlecznych

Baza do szybkiego przygotowania lodów
mlecznych tradycyjnych w procesie zimnym,
stosowana także do lodów z automatu.
Charakteryzuje się delikatną kremową strukturą.
Nie zawiera tłuszczy roślinnych. Dzięki niej
uzyskujemy lody o zwartej strukturze. Idealna w
połączeniu z pastami, wspaniale podkreśla ich
zróżnicowane smaki.
Opakowanie: torba 2 kg, karton 16 kg (8 x 2 kg)

