
EDYCJA 2020





Każdego dnia wypróbowujemy nowe 
systemy, umożliwiające nam dostarczanie do 
laboratoriów lodziarni i cukierni coraz lepszych 
produktów, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwiązań wykraczających poza kwestię 
naturalności produktu.
Ciągłe prace badawcze oraz technologia, którą 
się posługujemy, pozwala nam oferować 
profesjonalistom wzbogacone wersje 
surowców, udoskonalonych pod względem 
możliwości przechowywania, trwałej jakości 
oraz praktyczności zastosowania.
Owocem naszego zaangażowania jest czysta 
celebracja natury w dosłownym tego słowa 
znaczeniu: innowacyjne i po prostu pyszne, 
składniki uzyskane dzięki know-how, które może 
zapewnić wyłącznie bogate doświadczenie.

Sercem naszej pracy jest Ciekawość.
Odkrywcy z Natury
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Anselmi potrafił wprowadzać do 
swojego zakładu i świata włoskich 
lodów rzemieślniczych kolejne 
innowacje, przez cały czas z 
zaciekawieniem spoglądając w 
przyszłość.

Fortunato Anselmi zakłada 
w Padwie swoją firmę 
zajmującą się importowaniem 
przypraw i wanilii.

Oprócz kremów, Anselmi 
rozpoczyna produkcję 
musów do sorbetów.

Początek pierwszych prac 
badawczych: skrobie do budyniu 
i słynna “Crema Leone”.

Produkcja pierwszych dodatków 
i baz nadających lodom kremową 
konsystencję.

Na historię włoskiego 
Gelato składają się 

okresy boomu, innowacje 
i autentyczne smaki.
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OBEcNIE...

Firma rozwija się i 
wprowadza gamę baz Paster, 
Pastervan, Pastermilk.

Specjalności Anselmi, takie 
jak Gran Visir, Vanigliata 
Bianca i Zabajone Riviera 
wyróżniają się jako przykłady 
innowacyjnego lodziarstwa.

Połączenie dróg Anselmi i 
Montebianco – wiodącego 
przedsiębiorstwa w tym 
sektorze.

Specjalności Anselmi odżywają w 
nowej gamie złożonej z czystych past 
100% oraz poddanym innowacyjnym 
zmianom recepturach na wielkie 
klasyki, przeznaczonych dla wszystkich 
profesjonalistów, którym zależy na 
doskonałości lodów.
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Bazy i składniki do lodów i sorbetów, dzięki 
którym można tworzyć receptury na miarę; 
pasty i dodatki przeznaczone do maksymalnej 
personalizacji własnej oferty.

Baza włoskiego gelato

Baza wlOskIEgO gElatO
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Nucleo Proteico Anselmi
Zagęść swoje lody, nadając im bardziej kremową konsystencję.

KOD 190105AN OPIS Nucleo Proteico Anselmi OPAKOWANIE Worek FORMAT 1 kg x 10

Nucleo Base Anselmi
Napowietrz swoje lody, nadając im więcej puszystości

KOD 191001AN OPIS Nucleo Base Anselmi OPAKOWANIE Worek FORMAT 1 kg x 10

50 Special Anselmi i 100 Special Anselmi
Bez emulgatorów i stabilizatorów, z naturalnym aromatem wanilii z Madagaskaru.

KOD
161001AN
161015AN

OPIS
50 Special Anselmi
100 Special Anselmi

OPAKOWANIE Worek FORMAT
1 kg x 10
1,5 kg x 8

Crema Anselmi
Dodatek do baz o smaku kremowym zawierający jaja od kur z wolnego wybiegu.

KOD
212003AN
212001AN

OPIS
Crema Anselmi 3 kg
Crema Anselmi 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Latte Anselmi
Podkreśla smak lodów mlecznych, zawiera prawdziwe mleko włoskie.

KOD
215003AN
215001AN

OPIS
Latte Anselmi 3 kg
Latte Anselmi 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Vaniglia Anselmi
Koncentrat z wanilią z Madagaskaru do lodów śmietankowych o charakterystycznym, 

głębokim smaku...

KOD
218003AN
218001AN

OPIS
Vaniglia Anselmi 3 kg
Vaniglia Anselmi 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Nucleo Frutta Anselmi
Mieszanka błonnika strukturalnego do kremowych i bogato owocowych sorbetów,

całkowicie pozbawiona dodatków E.

KOD 190101AN OPIS Nucleo Frutta Anselmi OPAKOWANIE Worek FORMAT 1 kg x 10
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Pistacchio di Bronte DOP

I PurI
PIstacjE

Czysta, naturalność 100%
Prawdziwy symbol włoskiego cukiernictwa; 
szczególną właściwością pistacji z Bronte 
jest jej wyraźny aromat, za sprawą którego 
jest bezsprzecznie najbardziej pożądanym 
składnikiem w manufakturze słodyczy i lodów. 
Dzięki paście z tych orzechów twórca lodów 
może uzyskać gelato o intensywnym smaku.
Wersja NC nie zawiera dodatku chlorofilu. 
Dzięki temu pasta posiada naturalnie zieloną, 
wpadającą w brąz barwę. Intensywny zapach i 
smak są typowe dla tej czystej, w 100% włoskiej 
pistacji z Bronte DOP.

Zbiór tego drogocennego typu pistacji odbywa 
się co 2 lata, począwszy od pierwszego tygodnia 
września; pierwsze owoce roślina zaczyna zaś 
wydawać dopiero po 10 latach od posadzenia. 
Te aspekty czynią z pistacji z Bronte prawdziwy 
„klejnot doskonałości”.
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Pistacchio di Bronte DOP

Pistacchio Verde di Bronte DOP
Czysta pasta 100%, intensywny smak i wszechstronne zastosowanie –

produkt posiadający oznaczenie DOP.

KOD
292553AN
292551AN

OPIS
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” 3 kg
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Pistacchio Verde di Bronte DOP NC
Czysta pasta 100%, intensywny smak i wszechstronne zastosowanie.

Brak dodatku chlorofilu zapewnia niezwykle naturalną barwę, wpadającą w jasny brąz. 
Produkt posiadający oznaczenie DOP.

KOD
292563AN
292561AN

OPIS
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” NC 3 kg
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” NC 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Pistacchio
Czysta pasta 100%, poddana procesowi niepełnej rafinacji w celu zachowania drobinek 

surowca po zakończeniu produkcji. Pochodzenie: Sycylia.

KOD
292573AN
292571AN

OPIS
Pesto di Pistacchio Sicilia 3 kg
Pesto di Pistacchio Sicilia 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6
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I PurI

Nocciola Piemonte I.G.P. Latte di mandorle d’Avola

Bez sztucznych aromatów i barwników, pasty 
uzyskiwane poprzez wytłaczanie najlepszych 
surowców. Prawdziwe doskonałości do 
stosowania w produkcji lodów i sorbetów o 
gwarantowanej jakości, charakteryzujące się 
niezwykle wszechstronnym zastosowaniem w 
cukiernictwie.

Lokalna doskonałość
Spośród wielu typów orzechów laskowych 
uprawianych na świecie, za najlepszą uznaje 
się „Tonda Gentile delle Langhe” - odmianę 
uprawianą w Piemoncie, w prowincjach 
Cuneo, Asti i Alessandrii. Oznaczenie I.G.P. 
gwarantuje użytkownikom i konsumentom 
wysoką jakość oraz autentyczność 
produktów. Zbiory dokonywane są po 
całkowitym dojrzeniu owoców, kiedy 
naturalnie odrywają się od gałęzi i spadają 
na ziemię, zapewniając wysoką wydajność 
na etapie łuskania oraz dobrą jakość 
produktu. Anselmi wykorzystuje wyłącznie 
całe orzechy, które z wielką pieczołowitością 
poddawane są procesowi kalibracji, 
prażenia i rafinacji, celem dostarczenia 
wytwórcom lodów wysokiej jakości pasty 
bez dodatku aromatów i emulgatorów.

Delikatna wyborność
Najbardziej cenione na rynkach 
międzynarodowych migdały pochodzą 
z prowincji Syrakuz i Ragusy. Rośliny, 
mogące osiągać wysokość 8-10 metrów, 
kwitną wcześnie, pomiędzy styczniem a 
połową marca, w strefach nadmorskich 
oraz niskich wzgórz, w których rzadko 
występują późne przymrozki. Naturalnym 
środowiskiem najlepszych odmian jest 
Dolina Noto, której centrum stanowi Avola.
Pasta proponowana przez Anselmi nie 
jest zwykłą pastą z migdałów, lecz pastą 
z mleka z migdałów Avola, nadającego 
lodom pełniejszy i delikatniejszy aromat, 
intrygujący, długo pozostający na 
podniebieniu i delikatnie palony smak. 
Doskonała wydajność zarówno przy 
produkcji lodów, jak i granit i musów.

10



Nocciola Piemonte IGP
Czysta pasta z orzechów włoskich Nocciola Piemonte o szlachetnym i intensywnym zapachu 

– produkt posiadający oznaczenie IGP.

KOD
292543AN
292541AN

OPIS
Nocciola Piemonte IGP 3 kg
Nocciola Piemonte IGP 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Nocciola Italiana
Czysta pasta poddana procesowi niepełnej rafinacji w celu zachowania drobinek

surowca po zakończeniu produkcji. Pochodzenie: Włochy.

KOD
292583AN
292581AN

OPIS
Pesto di Nocciola Italiana 3 kg
Pesto di Nocciola Italiana 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Latte di Mandorle Avola
Czysta pasta z migdałów o delikatnym smaku, nadająca się do wykonania lodów i granit.

KOD
292523AN
292521AN

OPIS
Latte di Mandorle Avola 3 kg
Latte di Mandorle Avola 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Mandorla di Toritto
Charakteryzujący się intensywnym smakiem i aromatem, pochodzący z Apulii

migdał dla prawdziwych koneserów.

KOD
292603AN
292601AN

OPIS
Mandorla Toritto da 3 Kg
Mandorla Toritto da 1 Kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Noce Pecan
Czysta pasta z orzechów pekan pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

Do degustacji samodzielnie lub w kontrastującym połączeniu ze słodszymi smakami.

KOD
292533AN
292531AN

OPIS
Noce Pecan 3 kg
Noce Pecan 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Arachide
Czysta pasta z amerykańskich orzeszków arachidowych, poddana procesowi niepełnej rafinacji 
w celu zachowania drobinek surowca po zakończeniu produkcji. Zdecydowany i trwały smak.

KOD
292593AN
292591AN

OPIS
Pesto di Arachide 3 kg
Pesto di Arachide 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6
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sPEcjalNOscI

aNsElmI

'

Wielkie klasyki o autentycznym smaku, 
wykonane z innowacyjnym zacięciem przy 
użyciu szlachetnych surowców, w celu 
uzyskania pysznych lodów o bogatej historii.
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Chicchi Torrone
Pełen smak rzemieślniczego nugatu z dodatkiem siekanych pistacji,

orzechów włoskich i migdałów.

KOD
211003AN
211001AN

OPIS
Chicchi Torrone 3 kg
Chicchi Torrone 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Zabaione Riviera
Z dodatkiem intensywnie żółtych jaj pochodzących od kur z wolnego wybiegu

oraz wina Marsala Florio.

KOD
219003AN
219001AN

OPIS
Zabaione Riviera 3 kg
Zabaione Riviera 1 kg

OPAKOWANIE
Puszka
Puszka

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6
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ŚwIat czEkOlady

W myśl maksymalnej personalizacji produkty 
Anselmi umożliwiają wykonanie lodów 
czekoladowych – nie kakaowych – najwyższej 
jakości, zarówno tych z gorzkiej, jak i 
mlecznej czekolady, o pełnym, intensywnym i 
charakterystycznym smaku.
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Base per cioccolato fondente
Baza przeznaczona do sorbetów z gorzkiej czekolady bez laktozy.

KOD - OPIS Base Cioccolato Fondente OPAKOWANIE Worek FORMAT 1 kg x 10

Cioccolato in polvere Anselmi
Praktyczne użycie z białą bazą do czekolady mlecznej lub specjalną bazą do gorzkiej 

czekolady „bez laktozy”. Pochodzenie: Ekwador.

KOD - OPIS Cioccolato in Polvere Ecuador OPAKOWANIE Worek FORMAT 1 kg x 10
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dEkOracjE

Równowaga spoczywa w kontraście. Anselmi 
posiada w swojej ofercie Stracciatelle Premium 
Quality, które można dodawać do produktów 
nadając im niezapomnianą chrupkość.
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Stracciatella Premium al Cioccolato Fondente
Gotowa mieszanka do wyrobu stracciatelli z prawdziwą czekoladą wysokiej jakości.

KOD 292601AN OPIS Stracciatella Premium Cioccolato Fondente OPAKOWANIE Butelka FORMAT 1 kg x 6

Stracciatella Premium al Pistacchio
Gotowy produkt do wyrobu stracciatelli z pistacją, idealny do variegato

o jednorodnym smaku.

KOD 201054M OPIS Stracciatella Premium al Pistacchio OPAKOWANIE Puszka FORMAT 3 kg x 2
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BEZ
GMO Bez

sztucznych
barwników

Bez
sztucznych
aromatów

Maksymalne zorientowanie na transparentną politykę żywieniową: 
wszystkie produkty Anselmi realizowane są zgodnie z filozofią Life Trail.

INNOwacja

Dążenie do stałego rozwoju, pokonywania 
własnych ograniczeń, uważności na 
wymagania rynku i wyprzedzania trendów: oto 
myśl przewodnia, którą od zawsze kierowała 
się marka Anselmi.

Przy jedynym ograniczeniu w postaci 
bezkompromisowej jakości, w naszych 
działach badawczych powstają, ewoluują 
oraz - dzięki coraz bardziej zaawansowanym 
technologiom - przekształcają się w 
awangardowe rozwiązania kolejne idee, 
zawsze nowatorskie i zadziwiające.
Obecnie przyszłość Gelato jawi się jako 
bardziej zaskakująca niż kiedykolwiek.

Aby produkt mógł zostać uznany za 
Life trail, powinien spełniać następujące 
kryteria: Transparentność – zastosowanie 
certyfikowanych składników, Przynależność 
terytorialna – gwarancja pochodzenia 
surowców oraz Stałe walory smakowe 
– wierne odzwierciedlenie oryginalnego 
smaku. 

18



LIFE

TRAIL

LIFE TRAIL
filozofia jakości

POTRZEBA POCZUCIA OCHRONY W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI TO NIEZBYWALNE PRAWO 

WSZYSTKICH NASZYCH KONSUMENTÓW.

ZASADY I KRYTERIA LIFE TRAIL
CELEM projektu LIFE TRAIL jest dostarczenie 
naszym klientom i konsumentom końcowym 

bezpiecznych produktów 
wysokiej jakości, nawet za cenę oddalenia się 
od logiki przemysłowej, jeśli umożliwi nam to 

zapewnienie ciągłej oferty najlepszych rozwiązań 
w zakresie składników.

Aby produkt mógł zostać uznany za LIFE TRAIL, 
powinien spełniać surowe kryteria oceny:

TRANSPARENTNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ 
TERYTORIALNA I STAŁE WALORY SMAKOWE

Operatorzy żywności, w tym również producenci lodów, mają obowiązek zapewnienia tej ochrony, 
dzięki pracy firm oferujących produkty o bardzo wysokim standardzie bezpieczeństwa. Wzajemna 
zależność i zaufanie leżą u podstaw Polityki Żywnościowej Montebianco – ambitnego projektu 
definiującego filozofięLIFE TRAIL, prawdziwego filtra etycznego i naukowego, determinującego 
wybory firmy Montebianco.



TRANSPARENTNOŚĆ:

Produktem LIFE TRAIL 
jest taki produkt, który 
wykorzystuje certyfikowane 
składniki, umożliwia 
identyfikowalność surowców 
oraz jest wykonany z 
zastosowaniem bezpiecznych 
i gwarantowanych procesów 
produkcyjnych.

PRZYNALEŻNOŚĆ 
TERYTORIALNA

Produktem LIFE TRAIL jest 
taki produkt, który zapewnia 
pochodzenie surowców 
z oryginalnych obszarów 
produkcji, posiadających 
niepodważalne certyfikaty 
wydane przez instytucje 
ochrony zdrowia i środowiska.

STAŁE WALORY 
SMAKOWE

Produktem LIFE TRAIL jest 
taki produkt, który wiernie 
odtwarza oryginalny 
smak danej żywności, 
dzięki wyraźnej obecności 
składników podstawowych 
oraz czystości składników 
dodanych.

PUNKT WYJŚCIA, NIE PUNKT DOCELOWY

Zgodnie z naszą filozofią LIFE TRAIL, zawsze podążamy za postępem naukowym i trendami 
rynkowymi, przyjmując optykę stałego rozwoju i ewolucji.
Wiele z naszych produktów realizuje podejście LIFE TRAIL, wiele innych zacznie je realizować już 
wkrótce. Już kilka lat temu rozpoczęliśmy proces eliminacji sztucznych aromatów, nie stosujemy 
produktów GMO, zastępujemy tłuszcze uwodornione tymi rafinowanymi oraz mamy w swojej 
ofercie całą gamę produktów bezglutenowych. 
Ponadto stale dążymy do zapewnienia całkowitej identyfikowalności niektórych szlachetnych 
surowców, aby spełnić naszą obietnicę wysokiego standardu jakościowego oraz najwyższych 
standardów ochrony na rynku.

Nasze zaangażowanie wciaż trwa...



MONTEBIANCO S.p.A - ITALIA
Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
Tel +39 02 982 931

Fax +39 02 982 932 30
info@montebiancogelato.com
www.montebiancogelato.com




