


TRADYCJA
Wielu z niej korzysta,
Comprital ją tworzy.
Świadczy o tym długa historia firmy.

Stworzyliśmy zaawansowane technologicznie
komponenty, które zrewolucjonizowały produkcję

lodów poprzez powrót do prawdziwej tradycji.
Nasze innowacyjne rozwiązania umożliwiają

wysoko wydajną produkcję lodów o nadzwyczajnej
jakości, nieprzeciętnej prezencji

i tradycyjnej recepturze.

Dodajemy lodziarniom ducha postępu, który w połączeniu
z pasją i kreatywnością prawdziwych rzemieślników pozwala

im podejmować wyzwania, jakie niesie prawdziwie
tradycyjna produkcja lodów.
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Comprital jest firmą certyfikowaną przez BRC Global Standards, wiodącego na świecie programu bezpieczeństwa i jakości korporacyjnej 
wykorzystywanego przez ponad 20 000 firm spożywczych w ponad 90 krajach. Certyfikat wydawany jest przez sieć wykwalifikowanych 
audytorów. Gwarantuje jednolitość kryteriów jakości, obsługi i bezpieczeństwa oraz potwierdza, że producent spełnia nie tylko wymagania 
prawne rynku sprzedaży, ale przede wszystkim wysokie standardy bezpieczeństwa dla konsumentów. Dzisiaj standardy ustalone przez BRC 
oznaczają spełnienie wymagań stawianych przez międzynarodowych partnerów handlowych.



ZDOBYWCY PUCHARU ŚWIATA W LODZIARST WIE 
W YBRALI GIUBILEO EXPERIENCE
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COMPRITAL
PLATYNOWY SPONSOR

GELATO WORLD CUP 2014

ZDECYDOWALIŚMY SIĘ
ZAANGAŻOWAĆ CAŁĄ FIRMĘ

W NAJWYŻSZYM STOPNIU,
ABY PROMOWAĆ JAKOŚĆ

I ROZWÓJ SZTUKI LODZIARSKIEJ
NA ŚWIATOWYM POZIOMIE.
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Pełna gama produktów,
które umożliwiają

osiągnięcie sukcesu
w produkcji lodów.

tradycyjnych.
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To baza całkowicie naturalna, 
wolna od tłuszczów roślinnych, 
emulgatorów, sztucznych aromatów 
i syntetycznych stabilizatorów. Nie 
zawiera cukrów prostych (dekstroza, 
fruktoza) ani cukrów złożonych 
(maltodekstryna). Nadaje się idealnie 
do przygotowania lodów mlecznych 
o doskonale kremowej strukturze 
i naturalnym, delikatnym aromacie. 
A przy tym umożliwia stworzenie 
całkowicie czystej i zrozumiałej dla 
konsumenta listy składników. Aby 
uzyskać jeszcze lepsze efekty, a przy 

Baza mleczna
Giubileo Latte 

Stworzona według tej samej filozofii
co Giubileo Latte. Baza ta jest bogata 
w prawdziwą, czystą czekoladę, 
dzięki której smak lodów jest idealnie 
czekoladowy, a przy tym wyraźny
i trwały. Ponadto w bazie nie ma 
żadnych dodatków tłuszczów roślinnych 

Baza czekoladowa
Giubileo Cioccolato

Doskonałość 
lodów tradycyjnych

Giubileo Experience to program, dzięki któremu producent lodów zyska możliwość 
zaproponowania swoim klientom wyjątkowego, absolutnie niepowtarzalnego pro-
duktu o najwyższej jakości. Z baz całkowicie wyeliminowano emulgatory i tłuszcze 
roślinne (zarówno utwardzone, jak i rafinowane). Receptury zostały skomponowane 
z zastosowaniem cukru trzcinowego i cukru gronowego, a także świeżej śmietany 
i mleka. Za smak odpowiadają składniki najwyższej jakości, takie jak czysta 
pistacja sycylijska z Bronte, orzech laskowy z Piemontu oraz prawdziwa czekolada... 

Dlatego lody wykonane zgodnie z filozofią Giubileo Experience są takie smaczne 
i doskonałe, a ponadto spełniają wymagania klientów, którzy oczekują produktów 
o zrozumiałych recepturach, wykonanych z naturalnych składników, powszechnie 
znanych i postrzeganych jako zdrowe.

tym uatrakcyjnić listę składników, 
sugerujemy dodanie do bazy cukru 
gronowego naszej produkcji. Cukier 
ten przy odpowiednim dozowaniu 
może zastąpić wszystkie inne cukry 
w mieszance lodowej (oprócz 
sacharozy).
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ani emulgatorów, a dzięki dodatkowi 
brązowego cukru trzcinowego
i ekstraktu naturalnej wanilii lody są 
nie tylko smaczne, ale także mogą 
się poszczycić „czystą etykietą”, która 
zachęca konsumentów do zakupu.
Ponieważ usunęliśmy spośród 
składników bazy wszystkie cukry, 
których przeciętny konsument nie zna 
albo może je postrzegać negatywnie 
(dekstroza, maltodekstryna), sugerujemy 
dodanie do mieszanki lodowej cukru 
gronowego. Cukier ten gwarantuje 
uzyskanie najlepszych rezultatów.
Mieszankę należy przygotować na 
gorąco w pasteryzatorze  lub używając 
do przygotowania mikronizera 
Giubileo XLP.



To skoncentrowana wersja bazy 
Giubileo Frutta, stworzona z myślą 
o lodziarzach, którzy chcą uzyskać 
sorbety na najwyższym poziomie, 
dodając cukier (najlepiej trzcinowy) 
i cukier gronowy. Producenci 
tradycyjnych sorbetów mogą dodać 
Integra Fibre, w celu poprawienia 
struktury. Szczególnie polecamy 
użycie integratora do sorbetów 
z owoców kwaśnych (np. cytryny), dla 
których dodatek suchej masy pozwoli 
zachować miękką i gładką strukturę. 
Glukozę, dekstrozę, maltodekstrynę, 
skrobię, emulgatory i stabilizatory 
o chemicznie brzmiących nazwach, 
wymieniliśmy na fruktozę, pektynę 
i błonniki roślinne – wszystkie 
składniki dobrze znane i doceniane 
przez konsumentów. Baza powinna 
być rozpuszczana w gorącej wodzie, 
zaś najlepsze efekty uzyskuje się 
przy skorzystaniu z odpowiedniego 
programu mikronizera Giubileo.

Stworzona, aby uzyskać najlepszej 
jakości sorbet, którego receptura 
będzie zawierać jak najmniej 
składników. Jedynym stabilizatorem 
jest tu naturalna pektyna, natomiast 
wszelkie tłuszcze i emulgatory 
zostały wyeliminowane, podobnie 
jak glukoza, dekstroza i wszystkie 
inne cukry poza cukrem trzcinowym. 
Sugerujemy, aby przygotowywać 
sorbet z 50% świeżych lub 
mrożonych owoców, bez dodawania 
past owocowych, aromatów czy 
barwników. Wierzymy,
że prawdziwie dobry sorbet może 
zostać zrobiony tylko z dużej ilości 
owoców, dlatego opracowaliśmy 
bazę, która to umożliwia. Bazę należy 
rozpuszczać w gorącej wodzie, zaś 
najlepsze efekty uzyskuje się przy 
skorzystaniu ze specjalnego programu 
mikronizera Giubileo XLP.

Baza owocowa
Giubileo Frutta Più

Baza owocowa
Giubileo Frutta

Nowy projekt opracowany dla 
linii Giubileo, który powoduje, że 
miękkość tortów lodowych staje się ich 
mocnym punktem. Te pasty cukrowe 
są podstawą do tworzenia dekoracji, 
na torty, wykonane na bazie masła 

Pasty cukrowe
do dekoracji tortów lodowych

Soluzione Frutta jest rozwiązaniem 
dla lodziarza, który chce połączyć 
łatwość pracy z najwyższą jakością. 
Płynna mieszanka ze składników, 
które konsument dobrze zna (cukier 
trzcinowy, cukier winogronowy...), oraz 
pektyny (jedyny stabilizator). Produkt do 
produkcji sorbetów z wysoką zawartością 
owoców oraz cremolat (granit z owoców) 
najwyższej jakości, z tzw. czystą etykietą.
Jesteśmy pewni, że sorbety owocowe 
niezawierające składników pochodzenia 
mlecznego oraz bez tłuszczów 
zaspokoją potrzeby nawet najbardziej 
wymagających klientów.

Więcej na stronie 17 

Soluzione Frutta
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kakaowego (bez innych tłuszczów 
roślinnych), co pozwala przechowywać 
je w temperaturze -20 ° C.  Dzięki temu 
są to unikalne pasty cukrowe 
do dekoracji, ponieważ na ogół 
podobne pasty przechowywane 
są w temperaturze dodatniej. 
Proponujemy dwa rodzaje past 
cukrowych Giubileo (jedna 
do obkładania i jedna do dekoracji), 
pozostają one suche i łatwe 
do porcjowania nawet natychmiast 
po wyjęciu z zamrażarki.

Rodzaje past cukrowych: 
DoLCE CoPERTuRA (do obkładania) 
DoLCE CoPERTuRA PER MoDELLARE
(do dekoracji)

obecnie dostępna jest również wersja 
czekolady mlecznej Cioccolato 
al Latte o podobnej charakterystyce 
jakościowej jak poprzednia, ale 
z delikatnym smakiem mlecznym, 
kochanym przez wielu konsumentów.



Nie zawierają białego cukru. Do 
niektórych dodaliśmy nierafinowany 
cukier trzcinowy i cukier gronowy. 
Pasty nie zawierają także 
emulgatorów ani żadnych dodatków 
oprócz naturalnej mączki chleba 
świętojańskiego.

AMARETTo
CAFFE BIANCo GIuBILEo
CAFFÈ DEL NoNNo GIuBILEo (Kawa)
GIuBILEo CANNELLA (Cynamon)
CARAMEL Mou GIuBILEo (Toffi)
CoCCo GIuBILEo (Kokos)
GIANDuIoTTA
LIQuIRIZIA ALL’ANICE STELLATo
GIuBILEo (Lukrecja)
MENTA PIPERITA GIuBILEo (Mięta)
NoCCIoLA CHIARA (Orzech laskowy 
jasny)
NoCCIoLA ToNDA GENTILE
TRILoBATA (Orzech laskowy)
MANDoRLA PREMIuM (Migdał)
NoCCIoLA PIEMoNTE IGP
MALAGA GIuBILEo Z RoDZYNKAMI
PINoLo PuRo (Orzech piniowy)

Pasty Giubileo

Aby zapewnić producentom 
lodów tradycyjnych jak najszerszą 
gamę doskonałych naturalnych 
komponentów, nieustannie rozwijamy
i uzupełniamy linię Giubileo.

Linia Giubileo
Współczesny rynek wymaga stałego 
poszerzania oferty. Dotyczy to także 
zawartości witryny lodowej.
Dlatego coraz popularniejsze stają
się rzemieślnicze lody na patyku
i lody typy sandwicz umieszczone
w biszkoptach. W programie Giubileo 
mamy odpowiedni produkt.
Wybraliśmy biszkopty, które spełniają 
najwyższe wymagania jakościowe 
programu Giubileo – nie zawierają 
tłuszczów roślinnych, są wykonane 
z dodatkiem miodu, masła i cukru 
trzcinowego. Wysoka jakość naszych 
herbatników nie ogranicza się tylko 
do składu surowcowego, ale przede 
wszystkim skutkuje doskonałym 
smakiem, który docenią konsumenci.

Biszkopty Giubileo

GIUBILEO CIOCCOLatO MIX
Idealnie czysta ciemna czekolada
w proszku, która zapewni doskonały 
smak i aromat.

MaSCaRGEL GIUBILEO
Naturalny mascarpone w proszku,
który wzmocni delikatny smak świeżego 
serka.

PURE LIQUORICE
Lukrecja to wyjątkowy smak dla 
prawdziwych koneserów.

Giubileo – produkty
w proszku

PISTACCHIo PuRo GIuBILEo (Pistacja)
PISTACCHIo PuRo GIuBILEo
SENZA CoLoRANTI
(Pistacja bez barwnika)
PISTACCHIo VERDE DI BRoNTE DoP 
(Certyfikowana pistacja z Bronte)
TIRAMISÙ GIuBILEo
VANIGLIA GIuBILEo (Wanilia
z Madagaskaru)
VanIGLIa aLL’aCERO (Wanilia 
z syropem klonowym) - nowość
ZABAIoNE DI ZIBIBBo GIuBILEo
(Zabajone)
ZuPPA INGLESE GIuBILEo

Wyjątkowe kuwertury czekoladowe 
Giubileo bez sztucznych dodatków, 
bogate w zwykłe masło, które nadaje 
wyjątkową jedwabistość, miękkość 
przy krojeniu i kruchość.

GIuBILEo 70% CIEMNEJ CZEKoLADY 
Silny smak dla miłośników 
kontrastu i prawdziwej czekolady. 
GIuBILEo BIAłA CZEKoLADA 
Słodycz i delikatność najczystszej 
białej czekolady. 

Pomysł! Połącz dwie kuwertury (trzy części białej 
i jedną część ciemnej kuwertury), a otrzymasz pyszną 
mleczną kuwerturę.

Kuwertury Giubileo

Nowa generacja
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Chrupkie dodatki karmelizowane 
wykonane z najwyższej jakości czystych 
składników.
GIuBILEo:
KARMELIZoWANE oRZECHY LASKoWE
KARMELIZoWANE MIGDAłY 
KARMELIZoWANE oRZESZKI ZIEMNE

Giubileo Crunches

Program Giubileo

Produkt

Giubileo Latte 150 2,5 x 4

350 1 x 9

250 2,5 x 4

125 1 x 10

Giubileo Frutta

Giubileo 
Frutta Più

Giubileo 
Cioccolato

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebki)

Nowa generacja
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Kuwertury Q.B. 3 x 2

310 1,25 x 8Soluzione Frutta

Wyjątkowe właściwości komponen-
tów linii Giubileo Experience są 
dodatkowo wzmacniane w procesie 
mikronizacji płynnej mieszanki 
w urządzeniu Giubileo XLP. 
Mikronizacja trwa zaledwie minutę, 
a poddaje się jej każdy smak osobno, 
przed wlaniem mieszanki do frezera. 
Po mikronizacji cząsteczki mieszanki 
mają rozmiar do 40 mikronów, 
co zapewnia intensywny i bogaty 
smak oraz gładką i jedwabistą 
strukturę, jakie nie były dotychczas 
osiągalne.

Dzięki temu innowacyjnemu 
procesowi następuje doskonałe 
rozpuszczenie tłuszczów 
w mieszance, pomimo braku 
emulgatorów. W efekcie powstają 
lody niezrównanie miękkie nawet 
w bardzo niskich temperaturach. 
Właśnie dlatego technologia Giubileo 

Experience doskonale nadaje się 
do przygotowywania tortów 
lodowych, lodów typu sandwicz 
czy lodów na patyku, które można 
przechowywać głęboko zamrożone w 
domowej zamrażarce, a potem zjeść 
natychmiast po wyjęciu.

 

Cukier winogronowy jest produktem naturalnym, występuje wyłącznie 
w postaci płynnej, otrzymywany w procesie oczyszczania z  moszczu 
winogronowego. Składa się głównie z fruktozy, glukozy, cukrów prostych 
i polialkoholi. Jego skład sprawia, że jest  idealnym produktem do lodów 
rzemieślniczych, nadaje im jedwabistość i miękkość trwałe w czasie 
przechowywania. Cukier winogronowy Comprital ma około 65° brix i wartość 
odżywczą 267 kcal/100 g, ma lekko owocowy smak i aromat i nie przysłania 
naturalnego smaku lodów, lecz wzmacnia go, zarówno w lodach mlecznych 
jak i owocowych.

Cukier winogronowy

Mikronizer Giubileo XLPProgram GIUBILEO nie ogranicza 
się tylko do grupy innowacyjnych 
produktów, ale integruje produkty, 
technologie i ekskluzywną obsługę
dla profesjonalistów zdecydowanych
na osiągnięcie doskonałości w produkcji 
lodów tradycyjnych.
Zapisując się do Programu, wstępujesz 
do klubu GIUBILEO CLUB, który 
zapewnia wiele przywilejów, odkryj je 
na: www.giubileoexperience.it
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Produkt

Il Cioccolato
di Knam

480 1,3 x 8

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebki)

Czekolada ma swojego Króla, jest nim Ernst Knam. 
Mistrz Knam wraz z firmą Comprital stworzył nowe, niesamowite lody
czekoladowe o królewskim smaku i właściwościach. Wyjątkowa receptura,
inspirowana jego najbardziej znanymi kreacjami cukierniczymi, złożona
z najlepszych, wyselekcjonowanych odmian kakao i najwyższej jakości 
surowców.

Czekolada Il Cioccolato di Knam to 
mix czekolad w proszku dostępny 
w opakowaniach 1,3 kg do rozrobienia 
z mlekiem (najlepiej ciepłym). Składa 
się on z mieszaniny czekolad i kakao 
o najwyższej jakości, charakteryzującej 
się kolorem polerowanego mahoniu 
i niepowtarzalnym smakiem. Słodzony 
nieoczyszczonym cukrem trzcinowym 
i cukrami pochodzącymi z winogron, 
podkreślającymi lekko owocowy smak 
produktu finalnego i naturalność 

Mistrzowska 
czekolada Knam

czekolady. Nieobecność emulgatorów 
i użycie jedynie składników 
naturalnych (jedynym stabilizatorem 
jest mączka nasion chleba 
świętojańskiego) pozwala tworzyć 
produkty o tzw. CZYSTEJ ETYKIECIE, 
bardzo atrakcyjne i czytelne dla 
konsumentów.

Zamiast barwników, sztucznych 
aromatów dodawane są jedynie 
mieszaniny ekstraktów wanilii
i innych przypraw.

BEZ TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH

BEZ EMULGATORÓW

Z CUKREM WINOGRONOWYM
I TRZCINOWYM
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NOWOŚĆ
Absolutna potęga smaku



Bazy mleczne
Nasze bazy do lodów opracowujemy tak, aby stanowiły wzorzec
doskonałości dla całej branży lodziarskiej. Zapewniamy Klientom
możliwość wyboru i stosowania baz bez tłuszczów roślinnych
(utwardzonych lub rafinowanych) oraz baz z tłuszczami roślinnymi.

Baza o zdecydowanym smaku 
śmietany. Prosta i łatwa w stosowaniu. 
Pozwala uzyskać lody o konsystencji 
kremowej przy dużym przyroście 
objętości.

Baza zawiera śmietanę 
liofilizowaną. Jest ciepła i neutralna, 
świetnie zachowuje smak past 
aromatyzujących. Baza łatwa 
w stosowaniu, dobrze rozpuszczalna 
także na zimno. Idealnie nadaje się do 
receptur wyszukanych i unikalnych.

Dzięki dodatkowi złożonych amidów 
baza jest wyjątkowo ciepła i kremowa. 
Dobry smak śmietankowo-mleczny 
uwydatnia smaki dodawanych
past.

Innowacyjna baza z frakcjonowanymi
tłuszczami mlecznymi. Doskonale 
rozpuszczalna na zimno. Idealna
do uzyskania lodów bardzo gęstych, 
stabilnych i bogatych nawet przy 
niewielkiej zawartości tłuszczu.
Smak śmietany.

Baza do lodów mlecznych. Może być 
stosowana w procesie na gorąco, jak
i na zimno. Daje lody kremowe
i delikatne. Dodatek protein 
mlecznych zapewnia najlepsze 
napowietrzenie i pozwala na wysokie 
spiętrzanie lodów w witrynie.

Ta niezwykła baza jest oparta
na frakcjonowanych tłuszczach
mlecznych poddanych wstępnej 
emulsyfikacji, białkach mleka
i naturalnym błonniku, które
pozwalają na ograniczenie do 
minimum użycia stabilizatorów.
Dzięki naturalnemu smakowi 
składników mlecznych powstają 
pyszne lody o kremowej konsystencji, 
bardzo plastyczne zarówno na zimno,
jak i na ciepło, o pełnym i naturalnym
smaku mleka i śmietanki. Struktura 
lodów jest znacznie lepsza niż 
przy zastosowaniu utwardzonych 
tłuszczów roślinnych. Invidia 100 daje 
naprawdę wyjątkowe efekty, które 
z pewnością wzbudzą zazdrość 
konkurencji.

Nowa baza mleczna zapewniająca 
wysokie napowietrzenie  lodów 
połączone z ich kremistością. Może 
być stosowana w procesie na gorąco, 
jak i na zimno.  Pozwala na wysokie 
spiętrzanie lodów w witrynie 
i długotrwałą ich stabilność.
Świetny stosunek jakości do ceny. 

Morbipan 50 Unica 100

Base 50

Chimera 50

Cremeria 50

Invidia 100

Rinnova 50
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Produkt

Morbipan

* Proces produkcji: c = na gorąco, f = na zimno

Zalecane dozowanie podane w tabeli jest 
dozowaniem sugerowanym w procesie 
przygotowywania receptur, można je znacząco 
zmniejszyć.

50 c 2,5 x 4

50 c/f 2,5 x 4

50 c 2,5 x 4

50 c/f 2,5 x 4

50 c/f 2,5 x 4

100 c/f 2,5 x 4

100 c/f 2,5 x 4

Base

Cremeria

Rinnova

Chimera

unica

Invidia

doz. 
(g/l)

P* opak.
(kg x torebki)

Baza do lodów mlecznych, 
przeznaczona do stosowania
w procesie na gorąco. Niskie 
dozowanie i dodatek protein 
gwarantują świetny stosunek jakości 
do ceny. Cremosa 10 umożliwia 
wykonanie lodów odpornych na 
wahania termiczne i długo
utrzymujących doskonałą strukturę.

Cremosa 10

10 c 2,5 x 4Cremosa



CoMPRIPAN to nasza tradycyjna
linia. Ta pięknie aromatyzowana baza
jest klasycznym produktem w wielu
lodziarniach włoskich i zagranicznych.
Baza do pasteryzacji i dojrzewania,
umożliwia uzyskanie dobrych lodów
o konsystencji kremowej i plastycznej,
utrzymującej się przez długi czas. 
Smak mleka.

Rewelacyjny stosunek wysokiej jakości
do niskiej ceny. Baza rozpuszczalna
na zimno i na ciepło, o konsystencji
kremowej i bardzo plastycznej.
Dostępna w smaku neutralnym
i śmietankowym. W witrynie zapewnia
wyniki godne najlepszych baz na 
rynku.

Siostra Chimery, lecz z tłuszczami
roślinnymi, dodanymi w celu uzyskania
szczególnie czystego smaku mleka. Baza
o wyjątkowej odporności na zmiany 
temperatury. Całkowicie rozpuszczalna
na zimno.

Produkt łatwo rozpuszczalny zarówno
w zimnym, jak i gorącym mleku. łatwy
w użyciu. umożliwia uzyskanie lodów
mocno napowietrzonych o doskonałej
„ciepłej”  strukturze. 
utrzymuje w witrynie idealną 
smarowność nawet przez długi czas. 
Aromat mleczno-śmietankowy.

Zmieniona i wzbogacona wersja
Compripanu 50 umożliwia uzyskanie
lepszych lodów przy zastosowaniu
nawet prostych receptur.

Tradycyjna baza, która od lat cieszy
się zasłużonym sukcesem. Ma wyraźny
aromat mleczny. Nawet z prostymi
recepturami otrzymuje się lody 
o wspaniałej strukturze i trwałości.
Smaki przygotowane na tej bazie
są uderzająco wyraziste.

Dzięki stabilności i bogactwu bazy
odniosła ona duży sukces na całym
świecie. Jest rozpuszczalna zarówno
na zimno, jak i na ciepło, ma smak
neutralny. Doskonale nadaje się
do lodów wysoko wypiętrzonych
w witrynie. Zazwyczaj jest łączona
z Integrą Latte i Integrą Panna w celu
uzyskania unikalnych wyników. Lody
długo zachowują konsystencję 
kremową, są bogate i plastyczne. Wersja 
R jest oparta na rafinowanych olejach
roślinnych (nieutwardzonych).

Baza gotowa do bezpośredniego
użytku. Wystarczy rozpuścić ją
w wodzie i dodać komponenty
smakowe. Gwarantuje maksymalne
bezpieczeństwo, praktyczność
i szybkość wykonania lodów.

Compripan 50 San Marco 100

Idra 50 Musa 150

Compripan 100
Royal Base 180

Nirvana 100 i 100 R

Groundgel 500

Gotowa baza do lodów mlecznych
o dozowaniu 300 g/l. Niezwykle prosta
i praktyczna w użyciu. ogranicza
do minimum ryzyko błędów i strat
podczas przygotowywania mieszanki,
gdyż nie trzeba ważyć różnych 
składników. Pozwala uzyskać lody 
o wyjątkowej strukturze, gwarantuje 
doskonałe rezultaty zarówno na zimno, 
jak i na gorąco. Dzięki ponadprzeciętnej 
elastyczności jest odporna na szok 
termiczny oraz wahania temperatur. 
Może być stosowana w każdym typie 
witryn.

Base Heidi

Compripan 50 c 2 x 4

100 c/f 2,5 x 4

50 c/f 2,5 x 4

100 c/f 2,5 x 4

100 c 2,5 x 4

100 c/f 2,5 x 4

150 c/f 2,5 x 4

Idra

Compripan

Nirvana

Nirvana R

San Marco

Musa

Royal Base 180 c 2 x 4

500 c 2,5 x 4

300 c/f 2 x 4

Groundgel

Base Heidi

Produkt doz. 
(g/l)

P* doz.
(kg x opak.)

* Proces produkcji: c = na gorąco, f = na zimno
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Bazy owocowe
Gwarantują uzyskanie prawdziwych sorbetów owocowych 
bez mleka i tłuszczów. Sorbetów, które długo utrzymają kremową
i smarowną strukturę. Aby otrzymać wyjątkowe rezultaty,
do baz można dodać Integra Frutta, Integra Fibre lub
Cremolinę (patrz s.18-19). W tych bazach jest zawarta cała
wiedza i doświadczenie firmy Comprital.

Najszybsza i najprostsza metoda
na zrobienie doskonałego sorbetu
z cukrem trzcinowym, fruktozą,
świeżymi lub mrożonymi owocami.
otrzymujemy sorbet o kremowej,
bogatej strukturze. Baza Speedy
Frutta nie tylko przyspiesza
pracę, ale też znacząco zmniejsza
prawdopodobieństwo popełnienia
błędów.

Baza owocowa o niskim dozowaniu,
bez dodatku mleka i tłuszczów. 
Perfecta gwarantuje najwyższą 
stabilność i trwałą strukturę we 
wszystkich środowiskach, również 
najbardziej kwaśnych, jak cytryna 
i marakuja. Produkt jest szybko 
i całkowicie rozpuszczalny, nie 
wymaga dojrzewania, nawet jeżeli 
przygotowuje się go na zimno.
Dzięki optymalnemu napowietrzeniu 
uzyskane sorbety są kremowe 
i plastyczne przez bardzo długi czas.
W połączeniu z linią INTEGRA daje 
wyniki, o jakich dotychczas można 
było jedynie marzyć.

Speedy Frutta

Perfecta
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W zakresie Speedy nie może zabraknąć 
propozycji na lody bez dodatku cukru, 
z dużą ilością świeżych owoców, ale 
z obniżoną ilością kalorii i indeksu 
glikemicznego. osiągnęliśmy to 
dzięki zastosowaniu naturalnego 
słodziku Stevia, którego popularność 

Speedy Frutta STV



To pewność uzyskania sorbetu
najwyższej jakości. Pomyśleliście 
kiedyś o wyprodukowaniu sorbetu 
tylko z owoców, bez dodatku 
wody? Z Solofruttą jest to możliwe. 
Przykładowo wystarczy zmiksować
3 kg truskawek, rozpuścić w nich 
torebkę Solofrutta, wymieszać
i zamrozić. Sorbet będzie zawierał 75% 
owoców. Ponieważ jednak Solofrutta 
jest złożona z fruktozy
i włókien owocowych, rzeczywista 
zawartość owoców i ich pochodnych 
w sorbecie wyniesie ponad 98%. 
Imponująca zawartość procentowa 
owoców potwierdzona ich 
wyczuwalnym smakiem, gdy sorbet 
delikatnie rozpuszcza się w ustach. 
Warto wypróbować Solofrutta do 
wykonania sorbetu czekoladowego 
lub jogurtowego z maksymalną 
zawartością jogurtu.

Solofrutta
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Soluzione Frutta jest rozwiązaniem 
dla lodziarza, który chce połączyć 
łatwość pracy z najwyższą jakością. 
Płynna mieszanka ze składników, 
które konsument dobrze zna (cukier 
trzcinowy, cukier winogronowy...), 
oraz pektyny (jedyny stabilizator). 
Produkt do produkcji sorbetów
z wysoką zawartością owoców
oraz cremolat (granit z owoców) 
najwyższej jakości, z tzw. czystą 
etykietą.

Soluzione Frutta

To rozwinięcie koncepcji produktu,
który odegrał ważną rolę w historii
fi rmy Comprital. Mogło się wydawać,
że nie jest już możliwe udoskonalenie
perfekcji, jaka tkwi w naszych
bazach owocowych, jednak dzięki
doświadczeniu zdobytemu w ciągu
minionych dziesięciu lat badań
dokonaliśmy kolejnego przełomu
technologicznego. Perfectissima to
najwyższa doskonałość lodów
owocowych osiągnięta dzięki nowej
kombinacji stabilizatorów
i emulgatorów typowych dla
bazy Perfecta oraz zaawansowanej
mieszance włókien roślinnych
i węglowodanów złożonych.
Tak narodziła się Perfectissima,
rozpuszczalna na zimno baza
o dozowaniu 80 g/litr, która może być
także używana w praktycznym syropie
cukrowym. Jej zalety to długotrwała
kremistość (osiągana bez użycia
żadnych tłuszczów i pochodnych
mleka), wysoka odporność na wahania
temperatur i szczególna zdolność do
utrzymania naturalnych barw 
owoców, które wyglądają świeżo 
i prezentują w witrynie piękne, 
naturalne kolory.

Perfectissima

coraz szybciej rozprzestrzenia się 
na całym świecie. Prosta receptura 
(woda, świeże owoce i produkt) 
sprawia, że produkt ten jest 
idealnym uzupełnieniem warsztatu 
nowoczesnego lodziarza, spełniając 
najbardziej innowacyjne trendy rynku.

Produkt

Perfectissima 80 2,5 x 4

400

350

0,9 x 12

0,9 x 12

500 0,9 x 12

40 2,5 x 4

Speedy Frutta

Perfecta

Solofrutta

Speedy 
Frutta STV

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebki)

Jesteśmy pewni, że sorbety 
owocowe niezawierające składników 
pochodzenia mlecznego oraz bez 
tłuszczów zaspokoją potrzeby nawet 
najbardziej wymagających klientów.
Soluzione Frutta zawiera około 70 ° Bx 
i 267 kcal/100 g.  Produkt dostępny 
w nowym, praktycznym opakowaniu 
Tetra Pak.

310 1,3 x 8Soluzione Frutta



Integratory
Staramy się zawsze jako pierwsi dostrzegać wymagania i rozumieć potrzeby 
producentów lodów rzemieślniczych (problemy w witrynie, transport, lody 
wysoko wypiętrzone…). Efektem naszych doświadczeń jest seria Integra,
która składa się z produktów o małym dozowaniu (od 10 do 20 gramów 
na litr), pozbawionych smaku, rozpuszczalnych na zimno lub na ciepło.
To wyjątkowe „samobilansujące się” produkty, które pozwalają
rozwiązać wszystkie problemy lodów bez konieczności zmiany
receptury. To nie magia, to doświadczenie najlepszych.

Integrator proteinowy. Jest stosowany,
aby uczynić lody bardziej „ciepłymi”,
spowolnić topienie się i zwiększyć
trwałość w witrynie. Rozpuszczalny
na ciepło i na zimno.

Integrator w postaci płynnej na bazie
cukrów redukujących. Doskonale
rozpuszczalny na zimno, jest 
optymalną mieszanką cukrów 
służących podwyższeniu 
jedwabistości lodów. ulepsza 
strukturę i plastyczność lodów,
utrzymując je w sposób idealny 
przez kilka dni.

Integrator tłuszczów, który daje
analogiczne wyniki i posiada 
analogiczne cechy charakterystyczne
jak Integra Panna, lecz nie zawiera
pochodnych mleka i dzięki temu 
można go dodawać do sorbetów 
owocowych lub do wyrobów, gdzie 
mleko nie jest pożądane (lody sojowe).

Integra Latte Integra StrutturaIntegra Frutta
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Integrator na bazie włókien roślinnych
bez cukru, tłuszczów i pochodnych
mleka. Podnosi plastyczność
i stabilność lodów. Spowalnia
topnienie. Zapobiega powstawaniu
kryształków lodu. Wskazany
do produkcji sorbetów owocowych 
(także w połączeniu z Integra Frutta), 
jak i do wzbogacania lodów na bazie 
mlecznej.

Integra Fibre
Integrator tłuszczów. Przeznaczony
do zwiększenia struktury i stabilności
lodów, na przykład dla lodów
podawanych do stolików. Wspomaga
uzyskanie lodów spiętrzonych wysoko
w witrynie w połączeniu z bazami
„klasycznymi”. Poprawia miękkość 
smaków lodów typu: zabajone, 
malaga, tiramisù, cassata…

Integra Panna

Emulgator o niskim dozowaniu
w formie pasty. Idealny do stosowania
w procesie na zimno. Dodany 
do sorbetów lub lodów o niskiej 
zawartości tłuszczu (także produktów 
do maszyn soft, jak wanilia, czekolada 
czy jogurt), zwiększa objętość lodów 
oraz ich smarowność.

Cremolina

Produkt

Integra Latte 20 1,0 x 8*

15

3/5

1,0 x 8*

5 kg**

4 x 2**

20 1,0 x 8*

20

20

1,0 x 8*

Integra Panna

Integra Frutta

Integra Fibre

Cremolina

Integra Struttura

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebki lub wiaderka)

* torebki ** wiaderka

Integra 
Latte

Integra 
Panna

Integra 
Frutta

Integra 
Fibre

Integra 
Struttura Cremolina

Szybkie topnienie 

Lody zbyt miękkie w witrynie   

Lody zbyt twarde w witrynie   

Lody mało jedwabiste na łyżce    

Lody mało ciepłe na podniebieniu    

Lody o słabej strukturze („pełności”)   

Lody nietrwałe w witrynie

19



Najwyższą jakość produktu 
gwarantuje zastosowanie czekolady 
o zawartości aż 70% masy kakaowej. 
Efekt bardzo intensywny, ciemny 
kolor oraz wyrazisty, aromatyczny 
i trwały zapach kakao, kawy 
i prażonego jęczmienia. Produkt 
gwarantuje uzyskanie lodów
o kremowej strukturze, długotrwałym
i zdecydowanym smaku gorzkiej
czekolady z nutą słodyczy. Produkt 
nie zawiera pochodnych mleka, jest
słodzony wyłącznie fruktozą, aby
maksymalnie uwypuklić smak
czekolady.

Gran Cioccolato
Elvetia Extra Bitter

Gran Cioccolato
Elvetia al Latte

Gotowy produkt w proszku, o dużej
zawartości czystej czekolady (70%),
otrzymany za pomocą specjalnego
procesu, który zachowuje pełne 
właściwości smakowe najlepszej
szwajcarskiej czekolady. Należy go po
prostu rozcieńczyć letnią wodą, aby
otrzymać prawdziwe lody 
czekoladowe o najwyższej jakości 
organoleptycznej i strukturalnej.

Gran Cioccolato
Elvetia

Lody czekoladowe
W ofercie dobrej lodziarni nie może zabraknąć lodów czekoladowych. 
Ten „królewski”, klasyczny smak wymaga szczególnego podejścia, 
dlatego CoMPRITAL oferuje lodziarzom kompletną linię do produkcji 
takich wyrobów. W tym dziale znajdują się produkty w proszku lub 
pasty wykonane z czekolady lub wysokiej jakości kakao. W naszej ofer-
cie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć najlepsze 
lody czekoladowe.
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Delikatna, kremowa, słodka, 
waniliowa. Biała czekolada to 
popularny smak, lecz trudny do 
zrobienia dla lodziarza z powodu 
delikatności i ulotności smaku. 
Dlatego zdecydowaliśmy się 
umieścić w ofercie dla lodziarni 
produkt bogaty w masło kakaowe 
z dodatkiem prawdziwej wanilii, 
tworząc podstawę połączoną z białą 
czekoladą, a następnie wszystkimi 
innymi składnikami, które sprawiają, 
że możesz szybko otrzymać lody 
„biała czekolada”. Lody z lekką 
bursztynową nutą odróżniają się 
wyraźnie od innych białych smaków, 
rozpływając się na podniebieniu dzięki 
właściwościom masła kakaowego.

Speedy Cioccolato 
Bianco

Czekolada mleczna jest ulubioną 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 
Przy degustacji na podniebieniu 
zachowuje właściwości smakowe 
najlepszej czekolady mlecznej 
z nutami wanilii i mleka, które 
komponują się idealnie w hierarchii 
smaków. Mleczna Elvetia wykonana 
jest z prawdziwej czekolady mlecznej 
a produkt jest, jak zwykle, szybki 
i łatwy w użyciu.

Speedy Chocolate
i Speedy Dark 
Chocolate
Lody czekoladowe w torebce. 
Praktyczne i łatwe w użyciu, jak 
wszystkie inne Speedy (patrz s. 
22). Produkty w proszku na bazie 
czekolady i kakao to idealny sposób 
na szybkie i skuteczne przygotowanie 
wspaniałych lodów czekoladowych. 
Produkt nadaje się do przygotowania 
we frezerze, jak i w maszynach typu 
soft.



Mieszanka starannie dobranych
gatunków kakao i czekolady.
Komponent do produkcji lodów
czekoladowych, nadaje bardzo
intensywną ciemną barwę i smak
mocnej czekolady. Nie zawiera
stabilizatora.

Monella to krem z czekolady i 
orzechów laskowych do umieszczenia 
w kuwecie w witrynie w temp. -15° C 
lub do przełożenia lodów kremowymi 
warstwami. W połączeniu z lodami 
orzechowymi lub lodami o smaku 
białej czekolady. Miękka, kremowa 
czekolada, która rozpuszcza się
w ustach, łagodząc odczucie zimna 
z lodów, pozostawiając zaskakujące 
wrażenie. Jeśli lody są  „przyjemnością” 
to Monella jeszcze ją zwiększa.

Jeśli sądzicie, że dobrą Gianduję 
można zrobić, używając 100 gramów 
pasty na litr bazy, to nie próbowaliście 
jeszcze Gianduiotty. Pasta kompletna, 
zawierająca wszystkie składniki,
do rozpuszczenia w mleku w proporcji 
60% mleko i 40% produktu,
a  następnie do mrożenia we frezerze.
Lody, które zawierają ponad 45% 
suchej masy, prawdziwy krem, 
smarowny, do przechowywania
w kuwecie przez wiele dni bez 
żadnych problemów. Prawdziwa 
rewolucja w pastach tłustych, nowa 
koncepcja ich używania, prowadząca 
do uzyskania znakomitych rezultatów 
i doskonałości smaku.

 

Cioccolato 130

Monella

Gianduiotta
Mieszanka ziaren kakaowca 
pochodzących z wyselekcjonowanych 
upraw. Produkt, ustabilizowany
i rozpuszczalny na zimno, pozwala 
uzyskać w szybki i prosty sposób
lody o bardzo ciemnym kolorze
i szczególnie kremowym smaku.

Cioko Black 250

Cioccolatissima
Mieszanka w proszku do 
przygotowania pitnej czekolady, 
gęstej i kremowej, do serwowania na 
gorąco, zgodnie z prawdziwą włoską 
tradycją.

 

Gran Cioccolato
Elvetia

Gran Cioccolato
Elvetia Extra Bitter

Speedy Cioccolato
Fondente

600 1,5 x 8*

500 1,25 x 8*

600 1,5 x 6*

500 1,25 x 8*

250 2,5 x 4*

200 0,8 x 10*

Cioko Black

Speedy 
Cioccolato

Cioccolatissima

Cioccolato 130 2,5 x 4*

Produkt doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebki)

21

600 1,5 x 8*Gran Cioccolato
Elvetia al Latte

500 1,25 x 8*

Monella Q.B. 5 x 2**

Speedy
Cioccolato Bianco

Q.B, 5 x 2**Gianduiotta

* torebka** wiaderko



Jesteśmy otwarci na nowe 
oczekiwania i bez żalu odchodzimy 
od tradycji, aby sprostać nowym 
wymaganiom. Bez cukru, o niewielkiej 
ilości kalorii, bezglutenowe 

Riso & Soia

Linia produktów w proszku do 
rozpuszczania w wodzie. umożliwia 
wykonanie tradycyjnych lodów
włoskich, o wspaniałym smaku,
a przy tym niskokalorycznych, 
bo bez cukru i bez tłuszczów.
Linia FREE! nie zawiera aspartamu.

FREE! ACE ZIELoNE
FREE! CZEKoLADoWE*
FREE! CYTRYNoWE
FREE! WANILIoWE*
FREE! JoGuRToWE*

* zawiera laktozę

Seria preparatów w proszku do 
rozpuszczania w wodzie, umożliwia 
wykonanie lodów na bazie soi,
całkowicie pozbawionych sacharozy, 
pochodnych mleka i glutenu. Istnieje 
wersja „neutralna” do aromatyzowania 
za pomocą past naturalnych o różnych 
smakach.

VEGETALIA
VEGETALIA oWoCoWA
VEGETALIA KAKAoWA
VEGETALIA WANILIoWA

Free!

Vegetalia

Bazy do lodów 
niskokalorycznych
Comprital nieustannie monitoruje trendy rynkowe. 
obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się produkty
prozdrowotne, przygotowaliśmy linie niskokalorycznych
produktów, z których można przygotować pyszne lody
spełniające różne oczekiwania konsumentów.

Produkt

Free! 500 1 x 10

500 1 x 10

500 1,25 x 8

500

350

1,25 x 10

0,9 x 12

500 2,5 x 4

500

500

1,25 x 10

1,25 x 8

Riso & Soia

Vegetalia

Vegetalia
Frutta

Vegetalia
Cacao

Speedy
Frutta STV

Vegetalia
Vaniglia

Speedy Fior
di Latte STV

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebki)
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Rozpuszczony w mleku (1 torebka z 
2,8 l mleka) i zamrożony we frezerze 
tworzy lody śmietankowe bez cukrów 
dodanych, o niższej zawartości kalorii 
dzięki zawartości Stevii, naturalnej 
substancji słodzącej pochodzenia 
roślinnego. Dodając rozmaite pasty 
smakowe (naturalnie bez cukrów 
dodanych) można, uzyskać wiele 
wersji smakowych dla tych, którzy 
oczekują bogatej, stale aktualizowanej 
oferty.

Speedy Fior di Latte STV

W zakresie Speedy nie może 
zabraknąć propozycji lodów bez 
dodatku cukru, z dużą ilością świeżych 
owoców, ale z obniżoną ilością kalorii i 
indeksu glikemicznego. osiągnęliśmy 
to dzięki zastosowaniu naturalnego 
słodziku Stevia, którego popularność 
coraz szybciej rozprzestrzenia się 
na całym świecie. Prosta receptura 
(woda, produkt i świeże owoce) 
sprawia, że produkt ten jest 
idealnym uzupełnieniem warsztatu 
nowoczesnego lodziarza, spełniając 
najbardziej innowacyjne trendy rynku.

Speedy Frutta STV

i bez mleka, o niskim indeksie 
glikemicznym. Włączyliśmy te 
wszystkie wartości odżywcze do 
jednego produktu, który nazywa się 
tak, jak jego główne składniki: RYŻ & 
SoJA, ponieważ na ryżu i na soi jest 
oparta od tysiącleci zdrowa żywność 
orientalna. Połączenie tych dwu roślin 
umożliwia przygotowanie lodów 
o smaku bardziej czystym 
i świeżym niż tych, przygotowanych 
tylko z ryżem lub tylko z soją. Ponadto 
lody te są zdrowe, bez cholesterolu, 
zawierają niewiele tłuszczu i mają 
indeks glikemiczny znacznie niższy od 
tradycyjnych lodów śmietankowych.

RISo & SoIA
RISo & SoIA CACAo



Jest naszą bazą do produkcji sorbetów 
z winami i likierami. Ta elegancka 
tendencja dynamicznie rozwija 
się wśród dbających o klientów 
rzemieślników. Wykwintne wina czy 
modne drinki - Alcolica “wytrzymuje” 
dobrze każdy typ alkoholu, jaki 
chcecie zaproponować, dostosowuje 
się do Waszej fantazji i zapewnia 
świeże smakowite doznania na 
podniebieniu.

SuPERLEMoN 
Produkt w proszku o smaku cytryny 
ze środkiem stabilizującym na 
bazie aromatów naturalnych oraz 
liofilizowanego soku cytrynowego.

LIQuIRIZIA PuRA PREMIuM
Naturalna, sproszkowana lukrecja 
100%, bez aromatów i cukrów.

SuPERYÒ
Produkt w proszku na bazie jogurtu
i aromatów naturalnych, daje 
delikatny smak pełnego jogurtu.

Linia, która zaczerpnęła z serii Speedy
doskonałą frakcję aromatyczną. 
Produkty o niskim dozowaniu, 
przeznaczone jako dodatek do 
własnych baz. Spełniają rolę past
aromatyzujących tyle, że zostały 
przygotowane w formie liofilizowanej.

Alcolica

Koncentraty

Bazy alkoholowe 
i koncentraty
Lody to nie tylko kremowa struktura, ale także kolor i smak. Dlatego mamy
zaszczyt przedstawić szeroką gamę koncentratów w proszku, które 
dorównują jakością najsłynniejszym pastom lodowym. Dla kreatywnych 
miłośników innowacji mamy bazę do lodów alkoholowych.

YoPIÙ
Produkt w proszku na bazie jogurtu
o smaku bardzo wyraźnym i trwałym. 
Klasyczny produkt dla lodziarni.

RINFoRZA GuSTo LATTE
Produkt w proszku rozpuszczalny na 
zimno lub na ciepło, przeznaczony do 
nadania pożądanego aromatu
w lodach.

RINFoRZA GuSTo PANNA
Produkt w proszku rozpuszczalny na 
zimno lub na ciepło, przeznaczony do 
nadania pożądanego aromatu
w lodach.

MASCARGEL
Naturalny mascarpone w proszku,
który wzmocni delikatny smak 
świeżego serka.

CIoCCoLATo MIX GIuBILEo

CIoCCoLATo 130

SuPERLEMoN S.A.

25 1,5 x 2

500 1 x 10

50 1 x 8

35

20

1 x 10

50 1 x 10

50 1 x 10

Superlemon

Mascargel

Alcolica

Superliquirizia

Superyò

Yopiù

Rinforza
Gusto Latte

Rinforza
Gusto Panna

20 1 x 8

1 x 8

Produkty doz. 
(g/l)

opak
(kg x torebek)
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10/15% 1,5 x 4Cioccolato Mix
Giubileo

130 2,5 x 4Cioccolato 130

35 1 x 10Superlemon S.A.



Proste, szybkie, zawsze gotowe do bezbłędnego przygotowania. 
Speedy to linia gotowych mieszanek do przygotowywania lodów.
Wystarczy rozpuścić zawartość torebki w wodzie lub mleku, aby otrzymać 
doskonałe lody. Co najważniejsze – lody zawsze tak samo smaczne. Gotowe 
mieszanki w lodziarni są wsparciem produkcji rzemieślniczej, pozwalając na 
oszczędność czasu bez zagrożenia dla finalnej jakości gotowych lodów.

Wyjątkowość Speedów wynika 
z perfekcyjnego zbilansowania 
składników, dzięki czemu uzyskano 
nieskazitelną strukturę. Do szerokiej
i dobrze znanej na rynku gamy 
smaków owocowych dodajemy teraz 
bogatą gamę smaków klasycznych 
z prawdziwą sycylijską pistacją, 
orzechami z Piemontu i czystą 
holenderską czekoladą.
Wystarczy zmienić dozowanie i można 
stosować Speedy w maszynach 
soft do przygotowania lodów, 
monoporcjówek lub tortów lodowych. 
A wszystko znacznie szybciej, niż 
to jest możliwe przy tradycyjnej 
metodzie produkcji.
 

Speedy

Lody - prościej niż myślisz
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ACE
ACE z fruktozą
ACE VERDE (ZIELoNE)
MoRELA 
ARANCELLo 
CZERWoNA PoMARAŃCZA
BABYBLuE
BuBBLE GuM
CAFFE
CoFFEE SHAKE
CARAMELLo Mou ToFFI
CZEKoLADA
BIAłA CZEKoLADA
RAPHAEL (migdał, kokos, biała 
czekolada)
CZEKoLADA CIEMNA 
CREMA
CREMA CATALANA
ARBuZ
ENERGY
ŚMIETANKA
TRuSKAWKA
FRuTTA (baza speedy do sorbetów 
ze świeżymi owocami)
GIANDuIoTTo
GRAN CIoCCoLATo ELVETIA
GRAN CIoCCoLATo 
ELVETIA EXTRA BITTER
GRAN CIoCCoLATo
ELVETIA LATTE
KIWI
KoKoS

Smaki
W wersji SPEEDY Z KAWAłKAMI 
oWoCÓW owoce są liofilizowane
i pocięte na kawałki (plastry lub 
kostki). W gotowych lodach zawartość 
owoców wynosi aż 20%. W ofercie 
posiadamy wiele smaków. Wykonanie 
lodów z użyciem tych komponentów 
jest bardzo proste, a jednocześnie 
gwarantuje wysoką jakość.

ANANAS - BANAN - TRuSKAWKA
oWoCE LEŚNE - MALAGA - MANGo 
MANGo ALPHoNSo - MELA VERDE 
(zielone jabłko) - MELoN - JEŻYNA 
BRZoSKWINIA - GRuSZKA  - SoLEADA 
(smak tropikalny).

Z kawałkami owocówLIMoNKA
LIMoNCELLo
CYTRYNA
CYTRYNA Z AMALFI 
LuKRECJA
MALAGA
MANDARYNKA
MAPo
MASCARPoNE
ZIELoNE JABłKo
GRANAT
MELoN
MIĘTA
oRZECH LASKoWY
oRZECH WłoSKI
PANNA CoTTA**
BRZoSKWINIA
PISTACJA SYCYLIJSKA
RÓŻoWY GRAPEFRuIT
SEREK RICoTTA 
SoLEADA (tropikalny)
ZIELoNA HERBATA
TIRAMISÙ
WANILIA 
JoGuRT
JoGuRT z fruktozą
ZABAIoNE
DYNIA Z AMARETTo

**Nowość

Produkt

Speedy 500 1,25 x 8/10

500 1,25 x 8

440 1,1 x 10

Speedy con
pezzi di Frutta

Yogurt senza
zucchero

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebki)
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Lody ekspresowe
Zawsze, kiedy natychmiast potrzebujesz świeżych lodów 

Idealne rozwiązanie do podawania 
lodów w małych firmach, takich jak 
bary, kawiarnie, sale gimnastyczne 
oraz wszędzie tam, gdzie istnieje 
potrzeba podania świeżych 
lodów. Połączenie między prostym 
przygotowaniem, łatwością obsługi 
i doskonałym smakiem przy 
najniższych kosztach inwestycji. 

Świeże lody w barze lub restauracji 
mogą być właściwym uzupełnieniem 
już bogatego asortymentu. 
Małe maszyny do lodów ze względu 
na swoją budowę mają średnią 
wydajność z punktu widzenia 
ekonomiki, lecz pozwalają podawać 
miękkie lody w prosty i szybki sposób.

Prawdziwe świeże lody codziennie 
na potrzeby restauracji, kawiarni, 
jogurterii lub hotelu w równoważonych 
kosztach w doskonale powtarzalny 
sposób, przygotowane przez zwykły 
personel. 

Prawdziwą zaletą lodów 
wyprodukowanych na maszynie soft 
w porównaniu z klasycznymi 
produktami soft jest możliwość 
przechowywania ich przez dłuższy czas 
w ujemnej temperaturze. oznacza 
to możliwość wyprodukowania lodów 
w kuwetach do przechowywania 
w zamrażarce, a następnie  sprzedaży 
lodów porcjowanych  gałkownicą 
lub łopatką w ciągu dnia.

Jeżeli chcesz otworzyć lodziarnię 
lub uprościć proces produkcji 
lodów, a ich jakość jest dla Ciebie 
równie ważna, to lody ze Speedy 
wykonane na profesjonalnej maszynie 
(frezerze do lodów) to najlepszy 
sposób na tworzenie wysokiej jakości 
lodów bez konieczności kompletowa-
nia i sprawdzania wielu surowców.

Speedy w małej 
maszynie do lodów

Speedy z maszyny soft 
(do lodów soft)

Speedy 
z frezera do lodów

Powtarzalność wyników, wraz ze 
stabilnością kosztów, stanowią 
czynniki sukcesu współczesnego 
restauratora. Lody poza pizzą 
i makaronem to włoska doskonałość 
stanowiąca idealne uzupełnienie 
wielu miejsc, takich jak: restauracje, 
kawiarnie, fast foody oraz jogurterie, 
a przy tym poszerzenie oferty 
wysokiej jakości produktów w sposób 
strategiczny i prosty. 

„Ekspresowe lody” to szybka droga 
do sukcesu dla wielu już działających 
zakładów, dająca różne poziomy 
wydajności, odpowiadające różnym 
poziomom inwestycji.

Speedy dają 
doskonałe wyniki na 
różnych maszynach, 
wymagających różnych 
inwestycji
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Speedy z miksera 
planetarnego Zmieszaj Speedy z mlekiem (lub 

wodą) i kostkami lodu, a otrzymasz 
doskonałe koktajle lub szejki.
Mając ponad 50 smaków, masz 
nieograniczone możliwości. SPEEDY 
pozwalają na przygotowanie koktajli 
oraz szejków w prosty i szybki sposób, 
tak że zaskoczysz klientów wyborem 
smaków w menu.

Speedy z miksera
Przy użyciu mieszanek Speedy w gra-
nitorze można przygotować nie tylko 
lody wodne, ale także bogate sorbety 
lub aromatyczne kremy. Na krem 
można ubić niewielką ilość Speedy 
waniliowego (Fior di Latte) 
z mlekiem a dla uzyskania innych 
smaków wystarczy dodać jeden 
z naszych dodatków i/lub świeże
owoce, aby uzyskać wyjątkowy
rezultat!!

Speedy z granitora

Chcesz przygotować świeże lody lub 
tort lodowy, lecz nie posiadasz ma-
szyny do lodów?
Mieszanki speedy można doskonale 
przygotować  w ubijaczce plane-
tarnej , ubijając produkt ze  świeżą 
śmietanką. Przygotuj jeden z 50 
smaków i zrób tort lodowy lub po 
prostu wstaw do witryny w kuwecie. 
„Amerykański styl” , bogate i kremowe 
lody o wyższej jakości w porównaniu 
z tym co jest dostępne na rynku.Z 
tego samego produktu przygotujesz 
pianki i kremy, które mogą być prze-
chowywane w lodówce przez 3 dni. 



Zaczęliśmy wiele lat temu 
z produktem o nazwie Frozen Yo+ 
i dziś, ze względu na jego sukces, 
możemy określać go przymiotni-
kiem “Klasyczny” . Mrożone Yo + 
ma kremowy, świeży i lekki smak 
z charakterystycznym dla jogurtu 
delikatnym kwaskowym posmakiem. 
Przyrządzany z świeżego mleka 
i jogurtu. Dostępny również 
w wariancie  „W” (woda) do rozrabiania 
w wodzie i jogurcie.

Bez laktozy, jak na świeżym jogurcie. 
Idealny do ścisłej diety i tak samo 
smaczny jak w klasycznej wersji.

Wersja produktu do rozrabiania 
w wodzie i jogurcie.

Granat, truskawka, czekolada oraz wie-
le innych smaków już przygotowanych 
w łatwej w użyciu torebce, 
z odpowiednią ilością kwasowości 
i słodyczy. Zawartość torebki należy 
rozcieńczyć w 1,5 kg mleka lub mleka 
i jogurtu. Jeżeli potrzebujesz więcej 
smaków, nasza linia past i polew 
może stworzyć dziesiątki smaków i ich 
interpretacji

Pasty przeznaczone do mrożonego 
jogurtu: 

TRuSKAWKA - MANGo 
oWoCE LEŚNE - MARAKuJA 
BRZoSKWINIA - GRANAT

Frozen Yo+

Frozen Yo+ LF

Frozen Yo+ Water

Smaki i pasty

Mrożony jogurt to „pozytywny deser” stworzony w 2000 roku. Jego nazwa 
nawiązuje do zdrowego trybu życia, zdrowia i nowoczesności. od początku 
przyglądaliśmy się temu zjawisku, a dziś jesteśmy jednym z wiodących 
producentów mieszanek jogurtowych na świecie. Spełniając potrzeby rynku, 
stworzyliśmy wiele jego wariantów. Dziś mrożony jogurt to jeden z ciekawszych 
produktów lodowych sprzedawany na każdym kontynencie. 

Mrożony jogurt - pozytywny 
fenomen

28



Idealny produkt do przygotowania 
zimnych napojów jogurtowych w 
blenderze lub w granitorze. 
Dozowanie jest zmienne w zależności 
od sposobu produkcji.

Coraz bardziej uwaga konsumen-
ta skierowana jest na etykietę ze 
składnikami produktu. W wersji 
N zastąpiliśmy cukier z fruktozą i 
wyeliminowaliśmy wszystkie emul-
gatory i stabilizatory. Produkt został 
również opracowany tak, żeby można 
było dodać dużą ilość świeżego jogur-
tu ( aż do 50% dodawanych płynów) 
aby uzyskać jak najbardziej naturalny 
smak.
Mrożony jogurt Yo+N ma lekko 
owocowy smak, kremową strukturę 
właściwą dla mrożonego jogurtu i 
dobrą odporność na topnienie po-
mimo braku stabilizatorów. Składniki 
gotowego produktu: mleko, jogurt, 
fruktoza, prebiotyczny błonnik 
roślinny, syrop glukozowy, substancja 
zakwaszająca kwasek cytrynowy, 
aromaty.

Pierwszy mrożony jogurt bez dodatku 
cukru słodzony Stevią (naturalny 
słodzik najbardziej ceniony 
w świecie). W tej wersji, wszystkie 
cukry (z wyłączeniem laktozy, natu-
ralnie obecnej w mleku i jogurcie) 
zostały wyeliminowane. Ich częściowe 
zastąpienie Stevią sprawia, że produkt 
jest “bogaty w błonnik”. “Kaloryczność 
produktu końcowego wynosi około 70 
kcal/100 gramów, 30% mniej niż 
w jakichkolwiek innych mrożonych jo-
gurtach bez tłuszczu, wartość bardzo 

Frozen Yo+ N

Frozen Yo+ STV

Bazy Smoothies

2929

Prodotto

Frozen Yo+ N

Frozen Yo+ Greek

Frozen Yo+ LF

Frozen Yo+ STV

Frozen Yo+ Soft

Wersje smakowe

Baza Smoothy

250

340

430

430

360

250

200

1,5 x 10

1,2 x 10

1,5 x 8

1,5 x 8

1,6 x 8

1,5 x 10

0,6 x 8

Frozen Yo+

Frozen Yo+ W

250 1,5 x 10

430 1,5 x 8

Produkt doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebek)

Grecki jogurt jest znany na całym 
świecie ze swej kremowej konsystencji 
i pełności. Wersja Frozen Yo + Greek 
zachowuje właściwości greckiego 
jogurtu i daje lodziarzowi możliwość 
podania go na różne sposoby, które 
były niewyobrażalne do dziś (palu-
szki, ciastka, herbatniki i talerzyki 
papierowe) lub wydanie na wynos 
do domu. Pełny i kremowy jogurt 
mrożony do spożycia w domu, to 
nowy segment rynku, który nie może 
być obsługiwany przez standardowe 
produkty, które w zamrażarkach do-
mowych staną się twarde i niesmacz-
ne. Ten produkt może być produko-
wany w maszynie soft bezpośrednio 
do kuwety, porcjowany gałkownicą 
lub łopatką po prostu jak tradycyjne 
lody jogurtowe.

Frozen Yo+ Greek

zbliżona do czystego świeżego jogur-
tu. Wszystko to bez utraty świeżego 
smaku i trwałej konsystencji. Kre-
mowy i pełny nawet przy całkowitym 
braku tłuszczu. Frozen Yo+ STV jest 
produktem, na który czekał rynek 
mrożonego jogurtu.



Produkty w proszku w opakowaniach 
do rozpuszczania w 3 litrach wody, 
pozwalają uzyskać smaczne 
i kolorowe granity.

GRANIBASE (baza neutralna)
GRANI CAFFE
ACE
WIŚNIA
ANANAS
PoMARAŃCZA
CZERWoNA PoMARAŃCZA
BłĘKITNA
CoLA
TRuSKAWKA
KIWI
LIMoNKA
LIMoNCELLo
CYTRYNA
MANDARYNKA
ZIELoNE JABłKo
MIĘTA
NIEBIESKA MIĘTA
BRZoSKWINIA
BRZoSKWINIA Z MoRELĄ
ZIELoNA HERBATA
HERBATA BRZoSKWINIoWA
JoGuRT

Aby uzyskać produkt bardzo kremowy 
i aksamitny, należy użyć 1 torebkę 
produktu ICE (1kg) i dodać 4 litry 
mleka. Aby uzyskać produkt
o konsystencji granity, należy użyć 
torebkę ICE (1kg) z dodatkiem 3 litrów 
mleka i 2 litrów wody. Produkty te 
mogą być także przygotowywane
w mikserze z mlekiem i lodem.

CREMA ICE CAFFÈ
To delikatny krem o smaku
prawdziwej kawy kolumbijskiej.

CREMA ICE CIoCCoLATo
Gwarantuje pełny, intensywny
i aksamitny smak dzięki zastosowaniu 
czekolady najwyższej jakości.

CREMA ICE LATTE
Delikatny, gęsty, śnieżnobiały krem,
o przyjemnie aksamitnym smaku 
mleka. Pozostawia na podniebieniu 
trwały aromat i pobudzającą
świeżość.

CREMA ICE LATTE DI MANDoRLE
Aksamitny sorbet, który zawiera
w sobie smaki migdałów z Sycylii
i Puglii, a także skórki pomarańczowej
i marcepanu. Smak i aromat są
intensywne i trwałe, pozostawiają 
na podniebieniu gorzkawą nutę 
migdałów.

GranityKremy na zimno 
(do granitorów 
lub blenderów)

Produkty w proszku do rozpuszczenia w wodzie lub mleku;
do stosowania w granitorze lub blenderze. Pozwalają uzyskać
zimne, kremowe napoje do bezpośredniego serwowania
w kubkach o pojemności 70/120 ml. Napoje mogą być dekorowane 
toppingami lub posypkami każdego rodzaju.

Produkty do granitorów
i blenderów

Mieszanki 
do sorbetów
w granitorze

SoRBI LIMoNCELLo - świeża limonka

SoRBI LIMoNE - limonka

SoRBI MANDARINo - mandarynka

SoRBI MELA VERDE - zielone jabłko

Produkt

Sorbety 400 1,25 x 10

170 0,6 x 20

0,6 x 20

250 1 x 10

150

200

1 x 10

Kremy mrożone

Grani Base

Granity

Granita Caffè

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebek)
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Linia produktów specjalnych do maszyn soft, 
zapewniająca jakość, szybkość pracy, pełny 
i czysty smak oraz prostotę użytkowania. Takie są 
nasze kluczowe słowa w świecie produktów soft.

Soft Yogurt jest idealnym produktem 
dla tych, którzy poszukują  jogurtu 
kremowego i ciepłego, który można 
podać z gorącym sosem owocowym 
lub czekoladowym. Rozpuszcza się 
w wodzie (można dodać również 
świeży jogurt, jeśli chcemy 
wprowadzić żywe bakterie aktywne 
w produkcie). Produkt jest doskonale 
zbilansowany i może pozostawać bez 
problemu  w maszynie przez kilka dni, 
nie nadaje się do maszyn z funkcją 
autopasteryzacji.

Soft yogurt - Jogurtowy Produkty do lodów SOFT
Produkty w proszku do produkcji 
lodów soft, miękkich, aksamitnych 
i bardzo smacznych:
SoFT PANNA (śmietanka)
SoFT CIoCCoLATo (czekolada)
SoFT FRAGoLA (truskawka)
SoFT LIMoNE (cytryna)
SoFT YoGuRT (soft jogurtowy)

Produkt doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebek)

Soft yogurt 400 1,6 x 8

Produkty
do lodów soft 400 1,6 x 8

Soft dla najbardziej łakomych 
o pełnym smaku ciemnej czekolady. 
Nadaje się zarówno do maszyn 
grawitacyjnych jak i z pompą, może 
być używany w maszynach z funkcją 
autopasteryzacji.

Soft cioccolato - 
Soft czekoladowy

Soft Panna oraz Soft Panna Premium 
znajdują się wśród naszych najbardziej 
klasycznych i znanych w świecie 
produktów. Rozpuszczalne w wodzie 
lub wodzie i mleku, jeśli chcemy 
stworzyć wersję „super premium”, 
mają czysty smak i kremową strukturę. 
Dobrze sprawdzają się w maszynach 
grawitacyjnych, a w maszynach 
z pompą dają maksimum swoich 
możliwości.
Wersja Premium nadaje się również 
do maszyn z funkcją autopasteryzacji.

Soft Panna – 
Soft Śmietankowy

Dla tych, którzy poszukują szerokiej 
gamy produktów, mamy w naszej linii 
soft również smak truskawkowy 
i cytrynowy, produkty kremowe 
i smaczne, dzięki  starannie dobranym 
surowcom. Nadają się  zarówno 
do maszyn grawitacyjnych, jak
i z pompą, nie mogą być używane
w  maszynach  z funkcją 
autopasteryzacji.

Soft fragola - Truskawkowy 
Soft limone - Cytrynowy



Pasty klasyczne
Nasza seria past klasycznych jest bogata w szlachetne
i ekskluzywne smaki. Seria Alta Qualita zawiera doskonałe
pasty, pozbawione zbędnych tłuszczów roślinnych, często
bez dodatku cukrów, bogate w produkty szlachetne, jak masło
kakaowe, czekolada, orzechy laskowe, migdały, także bez barwników.

AMARETTo
AMARETTo GIuBILEo
AMBRoGIo (z mleczną czekoladą)
SZARLoTKA
BABYBLuE (błękitna)
BIANCoMIL (śmietanka)
GuMA Do ŻuCIA
CAFFE’ BIANCo GIuBILEo (biała kawa)
CAFFE DEL NoNNo GIuBILEo
KAWA PREMIuM
CYNAMoN GIuBILEo
KARMEL (krem karmelowy)
KARMEL CIEMNY
CARAMEL Mou GIuBILEo (ToFFI)
CZEKoLADA CHoCo PASTA (bez cukru)
BIAłA CZEKoLADA
KoKoSoWA
KoKoSoWA GIuBILEo
CREMINGLESE (z żółtkami i likierem 
alkermes)
WANILIA CREMVANILLE (z laskami 
wanilii i żółtkami)
CREMVANILLE con semi (z ziarnami 
wanilii)
CREMoLINA (emulgator w paście)
KRoKANT Z RuMEM
CuoR NoCCIoLA (orzechy laskowe 
w ciemnej czekoladzie)
FRoLLINo (smak ciasteczkowy)
GIANDuIA PREMIuM
GIANDuIoTTA
LuKRECJA ANYŻoWA GIuBILEo
LuKRECJA PREMIuM
MALAGA GIuBILEo

Pasty klasyczne MIGDAł PREMIuM (100%)
KASZTAN PREMIuM
MIĘTA
MIĘTA PIPERITA GIuBILEo
BEZA
MoNELLA (krem orzechowo- 
-czekoladowy)
NoCCIoLA ITALIA (orzech laskowy)
oRZECH LASKoWY 100 PLuS 
(stabilizowany)
oRZECH LASKoWY CIEMNY GRAN 
SAPoRE
oRZECH LASKoWY PIEMoNCKI 
ToNDA GENTILE TGT (100%)
oRZECH LASKoWY ITALIA
oRZECH WłoSKI
(orzechy stanowią główny składnik)
PANNA CoTTA
oRZESZKI ARACHIDoWE
oRZECHY PINII
PISTACJA
PISTACJA EXTRA
PISTACJA PuRo GIuBILEo
PISTACJA PuRo REALE
PISTACJA PuRo GIuBILEo (bez 
barwnika)
PISTACJA BRoNTE DoP
PRALICREM (krem orzechowy)
RAFAELLo
RuM & RoDZYNKI (Malaga)
SPALMARELLA
(smarowny krem czekoladowo- 
orzechowy)
SuLTANA (Malaga z rodzynkami 
i żółtkiem)

SuPERCIoKo (z cukrem)
TIRAMISu GIuBILEo
TIRAMISÙ IMPERIALE (z mascarpone)
ToRRoNCINo
SZARLoTKA
TuoCREM PREMIuM (krem jajeczny)
TuoCREM LEMoN PREMIuM
TuoRLo VIVo (żółtka z cukrem)
WANILIA 35
WANILIA Z SYRoPEM KLoNoWYM
 WANILIA D z laskami wanilii
WANILIA FRANCuSKA
WANILIA GIuBILEo
WANILIA N
WANILIA N ŻÓłTA
WANILIA TAHITI
WHISKY
ZABAJoNE PREMIuM
ZABAIoNE DI ZIBIBBo GIuBILEo
ZuPPA INGLESE GIuBILEo

Produkt

Pasta klasyczna 50-100 2,5 o 3 x 2

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x wiaderko)
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Primafrutta - tak nazywają się nasze pasty owocowe o niezrównanej jakości.
Wiele lat temu zdecydowaliśmy, aby produkować je, przyjmując zasadę, że 
owoce będą zawsze na pierwszym miejscu listy składników. Spowodowało to 
zmianę całego procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie linii technolo-
gicznych, które nie „palą” delikatnych owoców lecz utrzymują ich świeżość 
i naturalność.

Pasty owocowe

MoRELA

ANANAS

aRBUZ*

PoMARAŃCZA

aVOCaDO*

BANAN

TRuSKAWKA

oWoCE LEŚNE

KIWI

MALINA

MANDARYNKA

MANGo

MANGo ALPHoNSo

ZIELoNE JABłKo

MELoN

JAGoDA

JEŻYNA

MARAKuJA

GRuSZKA

BRZoSKWINIA

RÓŻoWY GRAPEFRuIT

GRANAT

*Nowość

Pasty owocowe
Primafrutta

Produkt

Pasta owocowa 80-100 3 x 2

doz. 
(g/l)

opak.
(kg x wiaderko)
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Krem Gianduiotta
Produkt przeznaczony jest dla 
podajnika Smart. Gianduiotta to 
kremowe kakao i orzechy laskowe. 
Prawdziwe źródło słodyczy, które cieszy 
jako dekoracja lub, jeszcze lepiej, jako 
„wypełnienie” kremem wafelka od 
lodów. 

Słodkie wspomnienie, tak miłe że 
nie będzie można o nim zapomnieć. 
Przekonaj się sam.
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podajnik kremu czekoladowo-orzechowego
Smart

od dzisiaj wzbogać swoją ofertę, spróbuj lodów z kremem czekoladowo-
orzechowym, który zapewnia wyjątkowe doznania smakowe. Zwiększ swoje 
zyski dzięki  smakowitemu kremowi Gianduiotta z firmy Comprital i urządzeniu 
“Smart”, będącemu ekskluzywnym i kompaktowym minidozownikiem. Idea, 
która poszerza Twoją ofertę, która pasuje do lodów, kawy, zimnych napojów
lub sama stanowi deser.

Q.B. 5 x 2Krem Gianduiotta

Produkt doz. 
(g/l)

opak.
(kg x wiaderko)

Smart:
uniwersalny,
kompaktowy,
lekki,
o niskim
poborze
energii Z NIM

LODY
MAJĄ 
DUSZĘ

NOWOŚĆ



Kremy w butelkach, które od zwykłych
toppingów odróżnia najwyższa jakość
zawartych w nich składników.

KREM CZEKoLADoWY Z RuMEM
Zdecydowany smak wytrawnej
czekolady łączy się z mocą rumu
z Jamajki. Idealny do dekoracji lodów,
nadziewania ciastek i aromatyzowania
kawy lub pitnej czekolady.

KREM oRZECH LASKoWY
Krem o intensywnym smaku, 
typowym dla orzecha laskowego
z Piemontu. Idealny do lodów, a także 
kawy, gorącej czekolady i nadziewania 
ciast.

KREM oRZECHoWo-CZEKoLADoWY
Najlepsze orzechy laskowe z Piemontu
zmieszane z pyszną czekoladą, 
stanowią idealne wzbogacenie dla 
lodów, ciast i kawy.

KREM BIAłA CZEKoLADA
To gęsty, jedwabisty krem
o wyrazistym, a jednocześnie
delikatnym smaku białej czekolady.
Może być stosowany bezpośrednio
na lody lub do aromatyzowania kawy,
jogurtu lub gorącej czekolady.

KREM GoRZKA CZEKoLADA
Zdecydowanie wytrawny, długo
utrzymujący się smak ciemnej
czekolady to podstawa tego sosu.
Idealny do lodów, ciast, jogurtu, kawy
oraz gorącej czekolady pitnej.

Kremy do dekoracji

Kremy i toppingi
do dekoracji
Sosy w butelkach to idealny sposób na dekorację lodów i aromatyzowanie
napojów. Nasze toppingi są zrobione z najlepszych składników, poczynając
od butelki, wykonanej z miękkiego plastiku i wyposażonej w zaworek niekapek
i zmywalną, wodoodporną etykietę. Są estetyczne i wygodne, ponieważ używacie 
ich przy klientach. Kremy i toppingi są błyszczące i smaczne, delikatnie układają się 
na lodach oraz bardzo wolno spływają w dół pucharków.

Topping
WIŚNIA

BANAN

KAWA

KARMEL

CZEKoLADA

TRuSKAWKA

oWoCE LASu

KIWI

MALINA

MIĘTA

MIÓD

JAGoDA

oRZECHY LASKoWE

TIRAMISÙ

KRÓWKA

TRoPICAL

WANILIA

ZABAIoNE
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Topping

Krem do
dekoracji

Q.B. 1 x 6

Q.B. 0,8 x 6

Produkt doz. 
(g/l)

opak.
(kg x butelka)
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Variegatury
i straciatelle
Produkty o wysokiej plastyczności, przeznaczone do wykładania
na powierzchnię lodów lub jako ich wypełnienie. Smakowite,
kolorowe i bogate w kawałki owoców, biszkoptów, suchych
owoców kandyzowanych. Nadają lodom bardziej
apetyczny wygląd i chrupiącą strukturę.

NERo FoNDENTE
Ta czekolada w butelce staje się 
płynna w temperaturze powyżej 20°C, 
zaś po zetknięciu z lodami zmienia się 
w stałą i chrupiącą. Wygodna
do stosowania jako straciatella
w kuwecie, ale również w pucharkach 
i na lody w wafl u, aby zadowolić 
klientów, którzy lubią smakowite 
kąski. Nie jest to zwyczajna straciatella 
ani typowy topping czekoladowy. 
Dlatego nazywa się Nero Fondente 
i jest w czarnej butelce… ponieważ 
różni się od wszystkich, zwłaszcza 
tych, które próbują ją naśladować.

CoPERT CIoK
Straciatella do stosowania jako
chrupiąca polewa w lodach
impulsowych. Jakość za rozsądną 
cenę.

STRACIATELLA EXTRA
Idealna dla lodziarni polewa
czekoladowa, z masłem kakaowym,
zapewniająca niebiańskie doznania
na podniebieniu.

CIoCCoLATo BIANCo GIuBILEo
BIAłA CZEKoLADA GIuBILEo
Pasta biała czekolada o mocnym, 
naturalnym aromacie, bez 
emulgatorów i substancji 
dodatkowych.

CIoCCoLATo FoNDENTE 
70% GIuBILEo 
CIEMA CZEKoLADA 70% GIuBILEo
wyrazisty smak prawdziwej ciemnej
czekolady, który docenią wszyscy
miłośnicy i znawcy czekolady.

Variegatury

Straciatelle

AMBRoGIo
Mleczna czekolada z granulowanymi
orzeszkami laskowymi.

CoFFEE CRoCK
Pasta czekoladowo-kawowa
z kawałkami krokantu migdałowego
i orzecha laskowego.

FRoLLINo
Mleczna czekolada z dodatkiem
chrupiących ciasteczek 
czekoladowych.

SCRoCCoLo
Pasta o smaku karmelu z dodatkiem
prażonych orzechów laskowych
i migdałów.

MoNELLA
Krem czekoladowo-orzechowy do 
wstawienia bezpośrednio w kuwecie 
do witryny w -15°C lub do przełożenia 
lodów warstwami typu „Cremino”.

CRoCCoRISo
Czekolada z wafelkami
i ganulowanymi
orzeszkami laskowymi

INNE SMAKI:

WIŚNIA PREMIuM
PoMARAŃCZA
FIGI W KARMELu
PoZIoMKA
LuKRECJA
MAPo (połączenie mandarynki
i grapefruita)

Produkty o wysokiej plastyczności, przeznaczone do wykładania

Pasty do
Variegatury

Q.B. 0,8 x 6**

Q.B. 3 x 2*

200 3 x 2**

Q.B. 2,5-3 x 2*

Q.B. 3 x 2**

Q.B.

Q.B.

3 x 2*

5 x 2*

Con Cioccolati

Cioccolato Bianco

Con Frutta

Nero Fondente

Ciocco 70%

Copert Ciock

Monella

Straciatella Extra Q.B. 3 x 2*

Produkt doz. 
(g/l)

opak.
(kg x butelka/wiaderko))

* wiaderko ** butelka
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PRALICREM
SPALMARELLA (miękki krem 
orzechowo-kakaowy)
ToFFEE Mou (krówka)
SZARLoTKA
WHISKY



Monrò jest pierwszym produktem do
przygotowywania tortów, semifreddo,
lodów porcjowanych i gelato caldo
nie zawierającym tłuszczów roślinnych
utwardzonych, lecz wyselekcjonowane
tłuszcze mleczne o wysokiej jakości.
Tłuszcze mleczne nadają semifreddo
i gelato caldo czysty smak i aksamitną
strukturę rozpływającą się w ustach.
Rozpuszczanie w trakcie spożywania
jest powolne i równomierne bez 
posmaku tłustości typowego dla 
tłuszczu roślinnego utwardzonego.
Produkt jest w formie sypkiej. łatwo 
rozpuszcza się w zimnym mleku lub 
śmietanie, a potem ubija w ubijaczce 
planetarnej. uzyskuje się przyrost 
objętości podobny do produktów
z tłuszczami roślinnymi (250-300%)
i podobną stabilność w czasie (nie 

Monrò
Wprowadzony wiele lat temu
do produkcji semifreddo
i monoporcjówek. Produkt ubity jest 
wyjątkowo stabilny, kremowy 
i bogaty. Dzięki optymalnemu 
dobraniu składników jeston 
odczuwany jako bardzo czysty smak, 
naturalny na podniebieniu, 
bez żadnych zbędnych posmaków.

Biancocream

Kompletna gama produktów do przygotowania 
semifreddo, tortów w kuwetach
i deserów monoporcjowych.

Produkty
do Semifreddo

Baza w proszku do rozpuszczania
w pełnym mleku, idealna do 
otrzymania doskonałego kremu 
deserowego. Dodając różne 
pasty, można uzyskać niezliczone 
kompozycje smakowe. Idealny krem 
do napełniania rurek oraz do ciast 
owocowych. otrzymany deser można 
przechowywać
w temperaturze do +4° C lub 
zamrożony.

Cremì

Przezroczyste glazury do deserów 
semifreddo sporządzane w sposób 
bardzo prosty, ale dające olśniewający
i elegancki efekt.

GLASSÉ CIoCCoLATo (glazura 
czekoladowa)

GLASSÉ FRAGoLA (glazura 
truskawkowa)

Glassé
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One for One to projekt marketingowy skierowany 
do lodziarni, które chcą się wyróżnić. One for 
One to idea, dla której opracowaliśmy specjalne 
receptury oraz materiały zwiększające sprzedaż, jak 
zestaw pucharków o nowoczesnej formie, stojaki 
informacyjne, plakat reklamowy, receptariusz, czapki 
dla sprzedawców oraz innowacyjną przezroczystą 
skrzyneczkę, elegancki pojemnik do transportu lodów 
- prezentu (oraz deserów semifreddo) w doskonałych, 
przepięknych i wyjątkowych porcjach. Prezent dla 
każdego. Jeden dla jednego. One for One.

Materiał jest dostepny w zestawach:
SoLoFRuTTA - MoNRÒ
ALCoLICA – CREMÌ

One for One

opada w temperaturze otoczenia). 
Zarówno w witrynie jako deser lub
gelato caldo, jak i w chłodni jako 
Semifreddo, Monrò utrzymuje 
miękkość wyższą od produktów
z tłuszczami roślinnymi. 



Monrò 500 2,5 x 4

500

400

Q.B.

2,5 x 4

1 x 10*

3 x 2*

Biancocream

Cremì

Glassè

Produkt doz. 
(g/l)

AMARENA PREMIuM
(wiśnia premium)

AMBRoGIo
(ambrozja)

ARANCIA
(pomarańcza)

Nadzienia

* torebka ** butelka

Q.B. 3 x 2**

Q.B. 2,5-3 x 2**

Farciture
con frutta

Farciture
con cioccolati

Pasty cukrowe to podstawa do 
tworzenia dekoracji na tortach 
lodowych. Nasze pasty cukrowe 
wykonane są na bazie masła kakaowego 
(bez innych tłuszczów roślinnych),
co pozwala przechowywać je 
w temperaturze -20 ° C.  Dzięki temu są 
to unikalne pasty cukrowe do dekoracji, 
ponieważ na ogół podobne pasty 
przechowywane 
są w temperaturze dodatniej. 
Proponujemy trzy rodzaje past 
cukrowych (jedna do obkładania, jedna 
do dekoracji i jedna do lodowego sushi), 
pozostają one suche i łatwe 
do porcjowania nawet natychmiast 
po wyjęciu z zamrażarki.

Rodzaje past cukrowych: 
DoLCE CoPERTuRA (do obkładania) 
DoLCE CoPERTuRA PER MoDELLARE
(do dekoracji)
DoLCE CoPERTuRA NERA 
PER GELATo SuSHI
(do lodowego sushi)

Pasty cukrowe
do dekoracji tortów lodowych

opak.
(kg x torebka/ butelka)
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Produkty
do Semifreddo

FRAGoLINE DI BoSCo
(leśna poziomka)
FICo CARAMELLATo
(karmelizowane figi)

PRALICREM
(pralicrem)

SPALMARELLA
(spalmarella)

ToRTA DI MELE
(szarlotka)
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Specjalna dekoracja z cukru do 
ozdabiania deserów semifreddo, 
tortów i deserów monoporcjowych;
z łatwością topi się w mikrofalówce
i ponownie krystalizuje podczas 
przygotowywania dekoracji. 
Daje użytkownikowi możliwość 
realizowania nieograniczonych fantazji 
twórczych.

Decorì

oto nowa koncepcja semifreddo 
– połączenie kremistej struktury, 
ciepłego i aksamitnego wrażenia, 
charakterystycznego dla semifreddo,
ze świeżością i smakiem typowym 
dla owocowego sorbetu. Sorbifreddi 
ma to wszystko: pod lodową kołderką 
sorbetu skrywa się miękki i delikatny 
środek. Prawdziwy deser, który docenią 
Twoi klienci, nawet w najgorętsze 
dni. oto pomysł, który pozwoli Ci 
udoskonalić wizerunek lokalu jako 
oferującego wyjątkowe i unikalne 
produkty.

Sorbifreddi
Gama past do szybkiego i łatwego 
przygotowania doskonałych 
smakowych semifreddo – wystarczy 
rozpuścić Granmousse w 1 litrze 
śmietanki, a następnie ubijać
w ubijaczce planetarnej lub mikserze.
Produkt nie zawiera tłuszczów 
roślinnych.

GRANMouSSE CHANTILLY
Krem jajeczny z nutą wanilii Bourbon.

GRANMouSSE CZEKoLADoWY
Mocny aromat wytrawnej czekolady.

GRANMouSSE KREM CYTRYNoWY
Krem jajeczny o zdecydowanym 
smaku skórki cytrynowej.

GRANMouSSE PANNA
odpowiednio zrównoważone 
składniki uwydatniają naturalny smak 
śmietanki.

GRANMouSSE NEuTRA
Neutralny smak – produkt dla 
najbardziej kreatywnych.

Granmousse

Likiery sporządzone na podstawie 
starych przepisów i według 
naturalnych procedur, poprzez 
macerację i destylację specjalnie 
dobranych ziół. Do rozcieńczenia 
w temperaturze 30° C. Sprzedawane 
w wygodnych szklanych butelkach 
o pojemności 1 litra. Szczególnie 
polecane do nasączania Waszych 
specjałów.

RoSoLIo LIKIER PoMARAŃCZoWY
RoSoLIo LIKIER Z BENEVENTo
RoSoLIo LIKIER KARAIBSKI
RoSoLIo LIKIER KAWoWY
RoSoLIo LIKIER FLoRENCKI
RoSoLIo LIKIER Z WIŚNI SZKLANKI

I Rosoli

400 1 x 6*

500 1 x 6*

Q.B. 1 x 6**

Granmousse
neutra

Granmousse

Rosoli

Q.B. 1 x 6*Decori

Produkt doz. 
(g/l)

opak.
(kg x torebka / butelka)

* torebka ** butelka



Tylko wielki nauczyciel może na kursie przekazać pasję, wyznaczając nowy trend dla 
profesjonalnych uczestników. Dziś Athenaeum Comprital oznacza „mistrzowski” zespół 
fachowców składający się z wielkich nazwisk, unikalną szkołę we Włoszech, posiadającą 
najlepszych nauczycieli, łączących innowacyjność z twórczością.

OTWÓRZ LODZIARNIĘ
Z FIRMĄ COMPRITAL POLSKA

KORZYSTAJ Z NASZEGO
DOŚWIADCZENIA W POLSCE

ZAPRASZAMY DO AKADEMII COMPRITALA
- TAM, GDZIE KSZTAŁCENIE STAJE SIĘ PASJĄ

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo i serwis technologiczny 
realizowany przez specjalistów regularnie szkolonych za granicą.

Każda inwestycja wymaga wiedzy, informacji, ludzi i pasji. Jesteśmy gotowi Ci w tym 
pomóc. Organizujemy szkolenia, wykłady, prezentujemy najnowsze rozwiązania firmy 
Comprital. Będąc naszym klientem, zawsze możesz liczyć na:

Dział Marketingu i Rozwoju
firmy Comprital Polska Sp. z o.o.

- WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
- RECEPTURY I POMYSŁY
- ORGANIZACJĘ PRODUKCJI
- SZKOLENIA I ROZWÓJ
- ARANŻACJĘ I WYSTRÓJ PUNKTU SPRZEDAŻY
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MAESTRO CIOCCOLATIERE
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DI GELATERIA

KORZYSTAJ Z NASZEGO
DOŚWIADCZENIA W POLSCE

ZAPRASZAMY DO AKADEMII COMPRITALA
- TAM, GDZIE KSZTAŁCENIE STAJE SIĘ PASJĄ
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