Напълно натурални
Сладоледи изцяло с натурални продукти: сладката на
Светулката, прясно мляко Elle & Vire, сметана Lescure, шоколад
Valrhona, пастьоризирани жълтъци и кафява захар.
Предлагат се в четири вкуса:

Шипков мармалад.
мляко и сметана

Кисело мляко,
сладко от боровинки,
мляко и сметана

Сладко от портокали
(с корите),
млечен шоколад,
мляко и сметана

Сладко от зрели смокини,
бял шоколад,
мляко и сметана
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Silhouette - Силует
Това е линия от продукти с намалено съдържание на калории,
идеална за хора, които обръщат особено внимание на теглото си и
искат да се отдадат на вкусно удоволствие, без да се отказват от
поддържането на форма.
Silhouette не съдържа захар, тъй като е подсладена със стевия.
естествен подсладител, извлечен от растенията стевия, които
растат в планините на Южна Америка.
Предлага се в два вкуса - ванилия (vanilla) и шоколад (chocolate).
Silhouette, за да не се отказвате от фигурата си!

Ke r Gelato - Кефир
Кефир: традиционното ферментирало мляко, богато на
пробиотици, се превръща в джелато вкус. Опитайте естествения
вкус на трите предложения, мъдро балансирани в експлозия от
аромати! Свеж и приятно кисел вкус, копринена текстура и
вкусни и завладяващи комбинации: открийте ги всички!

Мултивита (Multivita) с портокал, ананас и манго.
Кефир и киноа (Ke r & Quinoa) с хрупкави зрънца киноа.
Пурпурна бомба (Purple bomb) с боровинки, червено грозде, цвекло
и черен морков.
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Вегански, без лактоза и без глутен
Удоволствието от занаятчийското сладолед и изискването за
веган философия. Нова линия продукти, посветена на веган
джелато, без животински мазнини, лактоза, холестерол, глутен и
ГМО, приготвени със зехтин и фибри. Всички продукти на Vegan
Gelato са гарантирани от VeganOk, етичен сертификат на
веганския свят.
Боровинка, бъз и лимон (Blueberry, Elderberry &
Lemon) - отпуснете се и се оставете да бъдете
обгърнати от новите релаксиращи Gelato аромати.
Напълно натурален продукт без добавки,
приготвен с истински инфузии. Иновативен и свеж
сладолед.
Червен портокал, куркума и лют червен пипер
(Blood Orange, Curcuma and Chili Pepper) - един
експлозивен... вкус на сладолед!
Три ароматни съставки с пикантен вкус за вегани,
готов за употреба, оцветен с витамини продукт.
Опитайте Червен портокал, куркума и лют червен
пипер и внесете дъх на свежест и оригиналност в
заведението си..
Соев сладолед, произведен от екстракти от соя и други продукти
на растителна основа е сладолед, създаден специално за тези,
които имат проблеми с теглото, за тези,
които искат да поддържат форма, като
се хранят със здравословна, но вкусна
храна и особено за тези, които са имат
непоносимост към мляко, млечни
протеини и лактоза.
Вкусен и здравословен соев сладолед,
също толкова кремообразен и изкусителен като традиционния
сладолед, е перфектният начин да се насладите на всички
балансираните хранителни и здравословни свойства на соята.
Предлага се в два вкуса: ванилия (vanilla soy) и шоколад (chocolate
soy).
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Оризов сладолед, здравословна
и вкусна алтернатива на
традиционния сладолед.
Лек и лесно смилаем с чудесен
изкусителен вкус, той еидеален
като част от здравословна
балансирана диета.
Предлага се в два вкуса: сметана
(rice cream) и ванилия (rice
vanilla).
Всички соеви и оризови сладоледи са:
БЕЗ ГЛУТЕН - особено за тези, които трябва да спазват
безглутенова диета (като страдащите от целиакия), както и за
тези, които са които имат непоносимост към кравето мляко, но не
искат да се лишат от удоволствието да се насладят на на
сладоледа.
БЕЗ ЛАКТОЗА
Идеален за хора, страдащи от непоносимост към мляко.
БЕЗ ХОЛЕСТЕРОЛ
Диета, основана на храни без холестерол, помага за намаляване на
сърдечносъдовите и риска от сърдечен удар.
БЕЗ ЖИВОТИНСКИ МАЗНИНИ
Съдържа само растителни мазнини. Хранителните насоки
препоръчват две трети от дневната ни дажба липиди трябва да
идват от растителни източници.
С ФРУКТОЗА
Фруктозата е лесно усвоим източник на енергия от плодове, който
променя нивата на гликемията в кръвта в много по-малка степен,
отколкото захарта.
БОГАТ НА ВЛАКНИНИ
Фибрите подпомагат ефективното функциониране на червата и
намаляват усвояването на мазнини и холестерол.
НИСКОКАЛОРИЧЕН
Подходящ за тези, които искат да поддържат форма, без да се
налага да се лишават от храна. от вкуса.
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Protein Power
Protein Power е новата линия сладолед с три пъти повече протеини
в сравнение с традиционния и с ниско съдържание на мазнини,
идеален за тези, които искат да поддържат форма, докато се
наслаждават на занаятчийски сладолед.

Предлага се в 4 безглутенови вкуса: ванилия (vanilla H), какао
(cocoa H), банан (banana H) и солен карамел (salted caramel H).

Сладолед Spritz
Сладоледаджия, един шприц, моля!
Можете да донесете най-известния аперитивен коктейл в света и
във вашето място. Сега можете да си поръчате един весел
сладолед с уникален вкус, който не може да остане незабелязан!
Накарайте клиентите си да вдигнат тост със сладолед с вкус на
Spritz. Съдържа просеко!
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Monorigine шоколад
Открийте наситения сладолед от черен шоколад и
опитайте ароматите на най-доброто какао Monorigine.
Плътен, богат, плодов: всяка
вариация вдъхновява пътуване
до произхода на вкуса, за да
разкаже за превъзходството на
един продукт с автентичен
характер.
Vegan OK!

Гана - Ghana
Кафе, тютюн, лют червен пипер. Насладете се на
уникалността на тъмния шоколадов сладолед с какао с
единствен произход от Гана и изживейте едно
невероятно пътешествие през ароматите на найдълбоката част на Африка.

Санто Доминго - Santo Domingo
От финото какао с единствен произход от Санто
Доминго се получава богат тъмен шоколадов сладолед с
интензивен и устойчив вкус и деликатни нотки на
препечени сушени плодове.

Еквадор - Ecuador
Свеж, танинов и с изключителен ароматен профил:
тъмният шоколадов сладолед с какао с единствен
произход от Еквадор изненадва със силните си
растителни и плодови аромати.
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Класически вкусове с декорация

Сметанов със захарен памук - Fior di Latte
with Cotton Candy

Кисело мляко с мед - Yogurt with Honey - с
намалени мазнини

Salted Caramel with Caramel - сладолед с
приятен нюанс на сол, типичен цвят на
карамелизирана захар и определящия и
характерен тофи вкус.

Млечен шоколад с парченца отгоре
Черен шоколад с парченца отгоре
Бял шоколад с парченца отгоре
Ягода с парченца и сладко отгоре
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