


amerykańskie. Odpowiednia gęstość oraz gładka 
i jednolita konsystencja masy powoduje



Stworzona z pasją wyłącznie 
dzięki naturalnym składnikom.

zawdzięcza kompozycji

Możliwość wysokiego 
napowietrzenia znacznie wpływa 
na obniżenie kosztów  produkcji. 

śmietankowo - waniliowe

do lodów typu soft oraz do produkcji lodów
„tajskich”

SHAKE

karton  5 kg

1 : 3L wody 

Koncentrat shake Floryda to łatwa w 
przygotowaniu mieszanka do produkcji napoju 
typu shake o smaku waniliowym.
Doskonałe zbilansowanie składników zawartych 
w shake Floryda, zapewnia typową konsystencję i 
wspaniały smak. Na bazie tego produktu z 
łatwością możemy uzyskać inne smaki, dodając 
np. truskawkę czy czekoladę.

Shake Floryda

waniliowy



wody i wymieszać. Następnie dodać 
150ml oleju i dokładnie wymieszać 
ponownie.

Koncentrat gofrów belgijskich jest 
najwyższej jakości mieszanką.
Gofry charakteryzują się wyrazistym 
maślanym smakiem z nutą karmelu.
Idealnie komponują się z owocami.
Czas wypiekania to 3minuty.

BELGIJSKIE

Gofry charakteryzują się lekkością,są

Gofry charakteryzują się chrupką i kruchą strukturą

1kg koncentratu rozpuścić w 700ml 
wody i wymieszać. Następnie 
dodać 150ml oleju i dokładnie 
wymieszać ponownie.



Sposób przygotowania:

pieczenia to około 4 minuty.

Gofry charakteryzują się aromatycznym włoskim 
smakiem.



mango

owoce leśne

icy mint

kawa

nowość 2020

nowość 2020

nowość 2020

cytryna

pomarańcza

truskawka

Nasze granity nie zawierają syntetycznych barwników

1 : 5-7 L wody

wanilia

Granita fresh w proszku to unikalna kompozycja 
koncentratu do przygotowania orzeźwiającego 
napoju. Dzięki zastosowaniu suszu owocowego 
oraz naturalnych aromatów, granita 
charrakteryzuje się intensywnym smakiem oraz 
kolorem.

nowość 2020 1 : 3L wody 



Od początku działalności skupiamy się na produkcji 
najwyższej jakości produktów mających zastosowanie w 
lodziarstwie.

Ofertę lodziarską wyróżniają koncentraty do lodów z 
automatów (włoskie i amerykańskie) w kilku smakach.
Uzupełniają ją koncentraty ciasta na gofry i naleśniki oraz 
polewy zastygające i granity.

Co roku poprzez nieprzerwany rozwój, staramy się dotrzeć i 
zaspokoić potrzeby naszych klientów, kreując nowe trendy 
branży lodziarskiej. Korzystajac z wieloletniego 
doświadczenia stale ulepszamy nasze produkty tak, by 
spełniały oczekiwania najbardziej wybrednych smakoszy 
lodów, gofrów i naleśników.

Wieloletnie doświadczenie w branży lodziarskiej pozwoliło na 
opracowanie produktu w wersji premium z tak zwaną czystą 
etykietą, która polega na eliminowanie z produkcji żywności 
wszystkich zbędnych substancji dodatkowych, posiadajacych 
oznaczenie E.

W 2020 roku proponujemy nasze nowości: gofry belgijskie, 
lody floryda w płynie o smaku czekoladowym, oraz 9 smaków 
granity w płynie opartych tylko na naturalnych barwnikach.
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