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Experimentamos todos os dias sistemas 
novos para colocar nas zonas de confeção 
das gelatarias e pastelarias produtos cada vez 
melhores, direcionando o olhar para Soluções 
que vão para além da Naturalidade do produto.
A Investigação contínua e a Tecnologia a 
que recorremos permitem hoje oferecer aos 
Profissionais versões avançadas da Matéria-
Prima, melhorada em termos de conservação, 
constância qualitativa e comodidade de 
utilização.
Os Frutos do nosso compromisso são a pura 
celebração da Natureza em sentido estrito; 
ingredientes inovadores e simplesmente 
Bons, reconduzíveis ao Saber Fazer que só a 
experiência pode dar.

O Coração do nosso trabalho é a Curiosidade.

ExploradorEs

por NaturEza





Fortunato Anselmi funda, 
em Pádua, a sua empresa de 
importação de especiarias e 
Baunilha. Para além dos cremes, a 

Anselmi inicia a produção de 
Cremolati para Sorvetes.

Começam os primeiros 
trabalhos de investigação: 
amidos para pudim e a 
famosa “Crema Leone”.

São produzidos os primeiros 
neutros e bases para dar 
cremosidade ao gelado.
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Anselmi soube inovar-se e 
inovar o mundo do gelado 
artesanal italiano, antecipando 
os tempos com um espírito que, 
por natureza, olha para o futuro.

A história do gelado 
é feita de booms, 
de inovações e de 

sabores autênticos.
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A empresa cresce e introduz 
a Família de bases Paster, 
Pastervan, Pastermilk.

As Especialidades Anselmi, 
como Gran Visir, Vanigliata 
Bianca e Zabajone Riviera 
distinguem-se como exemplos 
de gelataria inovadora.

O percurso da Anselmi 
junta-se ao da Montebianco, 
empresa líder do setor.

As Especialidades Anselmi revivem 
numa nova gama constituída por 
pastas 100% puras e por revisitações, 
numa perspetiva inovadora, de 
grandes clássicos adequados a todos os 
profissionais que visam a excelência no 
gelado.

1966

1972

1986

HoJE.. .
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Núcleos e Bases para Gelados e Sorvetes 
com os quais compor receitas artesanais; 
pastas caracterizantes adequadas à máxima 
personalização de cada proposta.

Na basE do gElado
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Nucleo Proteico Anselmi
Dê mais corpo ao seu gelado para que fique mais cremoso.

CÓDIGO 190105AN DESCRIÇÃO Nucleo Proteico Anselmi EMBALAGEM Saco FORMATO 1 kg x 10

Nucleo Base Anselmi
Dê mais ar ao seu gelado para que fique mais fofo.

CÓDIGO 191001AN DESCRIÇÃO Nucleo Base Anselmi EMBALAGEM Saco FORMATO 1 kg x 10

50 Special Anselmi e 100 Special Anselmi
Sem emulsionantes, nem estabilizadores com aroma natural de baunilha de Madagáscar.

CÓDIGO
161001AN
161015AN

DESCRIÇÃO
50 Special Anselmi
100 Special Anselmi

EMBALAGEM Saco FORMATO
1 kg x 10
1,5 kg x 8

Crema Anselmi
Caracterizante para base com sabor a creme com ovos de galinhas criadas no solo.

CÓDIGO
212003AN
212001AN

DESCRIÇÃO
Crema Anselmi 3 kg
Crema Anselmi 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Latte Anselmi
Acentua o sabor a Fiordilatte com verdadeiro leite italiano.

CÓDIGO
215003AN
215001AN

DESCRIÇÃO
Latte Anselmi 3 kg
Latte Anselmi 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Vaniglia Anselmi
Reforço à Baunilha de Madagáscar para Fiordipanna com um sabor característico e para 

equilibrar sabores…

CÓDIGO
218003AN
218001AN

DESCRIÇÃO
Vaniglia Anselmi 3 kg
Vaniglia Anselmi 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Nucleo Frutta Anselmi
Mix de fibras estruturante para sorvetes cremosos e ricos em fruta; totalmente sem E.

CÓDIGO 190101AN DESCRIÇÃO Nucleo Frutta Anselmi EMBALAGEM Saco FORMATO 1 kg x 10
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Pistacchio di Bronte DOP

Pura naturalidade a 100%
Verdadeiro símbolo da pastelaria italiana, a 
peculiaridade do Pistácio Verde de Bronte é 
a sua pronunciada aromaticidade, pelo que é 
sem dúvida privilegiado na manufatura dos 
produtos de confeitaria e dos gelados. Com a 
sua pasta, o gelateiro realiza um gelado com um 
sabor intenso.
Na versão NC não existe a adição de clorofila. A 
pasta apresenta, assim, uma cor verde natural, 
a tender para o castanho. O sabor e o perfume 
intensos são os típicos do Pistácio de Bronte 
DOP, 100% puro.

A colheita deste prestigiado tipo de pistácio é 
feita a partir da primeira semana de setembro, 
de 2 em 2 anos, e uma planta só começa a dar 
os primeiros frutos 10 anos depois de ter sido 
plantada; isto faz do Pistácio Verde de Bronte 
uma verdadeira “ joia de excelência”.

os puros
pistacios
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Pistacchio di Bronte DOP

Pistacchio Verde di Bronte DOP
Pasta 100% pura, sabor intenso e utilização versátil – produto com a certificação DOP.

CÓDIGO
292553AN
292551AN

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

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Pistacchio Verde di Bronte DOP NC
Pasta 100% pura, sabor intenso e utilização versátil.

Nenhuma adição de Clorofila para uma cor extremamente natural a tender para o castanho 
claro. Produto com a certificação DOP.

CÓDIGO
292563AN
292561AN

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

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Pistacchio
Pasta 100% pura não totalmente refinada para poder sentir o fruto em pedaços mesmo após o 

processamento. Origem Sicília.

CÓDIGO
292573AN
292571AN

DESCRIÇÃO
Pesto di Pistacchio Sicilia 3 kg
Pesto di Pistacchio Sicilia 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6
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os puros

Nocciola Piemonte I.G.P. 
(Avelã)

Latte di Mandorle Avola
(Leite de amêndoa)

Sem aromas e corantes, pastas obtidas por 
prensagem das melhores matérias-primas. 
Verdadeiras Excelências a usar para gelados e 
sorvetes de qualidade garantida e extremamente 
versáteis para utilizações em pastelaria.

Excelência do território
Entre os muitos tipos de Avelãs cultivadas 
no mundo, a que é reconhecida como 
sendo a melhor é a “Tonda Gentile delle 
Langhe”, Variedade de avelã cultivada em 
Piemonte entre as províncias de Cuneo, 
Asti e Alessandria. A denominação I.G.P. 
garante aos utilizadores e aos consumidores 
a qualidade e a autenticidade do produto. A 
colheita feita após a maturação completa dos 
frutos, quando se soltam espontaneamente 
das brácteas e caem no solo, consegue 
garantir um rendimento elevado no 
descasque e uma boa qualidade do produto. 
A Anselmi utiliza apenas avelãs inteiras que 
são calibradas, tostadas e refinadas com 
grande atenção para colocar à disposição 
dos gelateiros uma pasta de grande nível 
sem a adição de aromas e emulsionantes.

Delicada iguaria
As amêndoas mais prestigiadas nos 
mercados internacionais são originárias 
das províncias de Siracusa e Ragusa. As 
plantas, que podem atingir uma altura de 
8-10 metros, florescem precocemente entre 
janeiro e meados de março em zonas de mar 
e baixa colina, onde são raras as geadas 
tardias. O habitat natural das melhores 
variedades é o Vale de Noto; Avola fica no 
meio.
A que é proposta pela Anselmi não é uma 
simples pasta de Amêndoas, mas sim pasta 
de Leite de Amêndoas de Avola, que confere 
ao gelado uma nota mais arredondada e 
delicada, um sabor intrigante, persistente 
no palato e ligeiramente tostado. Excelentes 
prestações quer para a realização de gelado, 
quer de granizados e cremes de fruta.
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Nocciola Piemonte IGP (Avelã)
Pasta pura de Avelã Piemonte com um perfume nobre e intenso - produto com a certificação IGP.

CÓDIGO
292543AN
292541AN

DESCRIÇÃO
Nocciola Piemonte IGP 3 kg
Nocciola Piemonte IGP 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Nocciola Italiana (Avelã)
Pasta pura não totalmente refinada para poder sentir o fruto em pedaços mesmo

após o processamento. Origem Itália.

CÓDIGO
292583AN
292581AN

DESCRIÇÃO
Pesto di Nocciola Italiana 3 kg
Pesto di Nocciola Italiana 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Latte di Mandorle Avola (Leite de amêndoa)
Pasta pura de Amêndoas com um sabor delicado adequada à realização de gelados e granizados.

CÓDIGO
292523AN
292521AN

DESCRIÇÃO
Latte di Mandorle Avola 3 kg
Latte di Mandorle Avola 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Mandorla di Toritto (amêndoa)
Intensa e perfumada, da Apúlia, uma amêndoa para verdadeiros entendedores.

CÓDIGO
292603AN
292601AN

DESCRIÇÃO
Mandorla Toritto da 3 Kg
Mandorla Toritto da 1 Kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Noce Pecan
Pasta pura de noz Pecan dos Estados Unidos da América.

A provar sozinha ou em contraste com sabores mais doces.

CÓDIGO
292533AN
292531AN

DESCRIÇÃO
Noce Pecan 3 kg
Noce Pecan 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Arachide
Pasta pura de Amendoins Americana não totalmente refinada para poder sentir o fruto

em pedaços mesmo após o processamento. Sabor forte e persistente.

CÓDIGO
292593AN
292591AN

DESCRIÇÃO
Pesto di Arachide 3 kg
Pesto di Arachide 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6
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as EspEcialidadEs

aNsElmi

Grandes Clássicos com um sabor autêntico, 
realizados numa perspetiva inovadora com 
matérias-primas nobres para um gelado rico 
em história e naturalmente bom.
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Chicchi Torrone (Grãos Torrone)
Todo o sabor redondo do torrão artesanal, com adição de granulado de pistácio, avelã e 

amêndoa.

CÓDIGO
211003AN
211001AN

DESCRIÇÃO
Chicchi Torrone 3 kg
Chicchi Torrone 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Zabaione Riviera
Com ovos de pasta amarela de galinhas criadas no solo e Marsala Florio.

CÓDIGO
219003AN
219001AN

DESCRIÇÃO
Zabaione Riviera 3 kg
Zabaione Riviera 1 kg

EMBALAGEM
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6
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muNdo cHocolatE

Numa perspetiva de máxima personalização, os 
produtos Anselmi permitem fazer um gelado de 
chocolate – não cacau – de máxima qualidade 
quer fundente, quer de leite com um sabor 
equilibrado, intenso e característico.
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Base per cioccolato fondente
Base dedicada para sorvetes de chocolate fundente sem lactose.

CÓDIGO - DESCRIÇÃO Base Cioccolato Fondente EMBALAGEM Saco FORMATO 1 kg x 10

Cioccolato in polvere Anselmi
Prática utilização em base branca para chocolate de leite ou com base própria para chocolate 

fundente sem lactose. Origem Equador.

CÓDIGO - DESCRIÇÃO Cioccolato in Polvere Ecuador EMBALAGEM Saco FORMATO 1 kg x 10
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O equilíbrio está nos contrastes. A Anselmi 
propõe Stracciatelle de Qualidade Premium 
a combinar com propostas de um crocante 
inesquecível.

dEcoracoEs
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Stracciatella Premium al Cioccolato Fondente
Preparado para stracciatella com verdadeiro chocolate de alta qualidade.

CÓDIGO 292601AN DESCRIÇÃO Stracciatella Premium Cioccolato Fondente EMBALAGEM Garrafa FORMATO 1 kg x 6

Stracciatella Premium al Pistacchio
Preparado para stracciatella de pistácio, ótimo para copos variegados com um sabor único.

CÓDIGO 201054M DESCRIÇÃO Stracciatella Premium al Pistacchio EMBALAGEM Lata FORMATO 3 kg x 2
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Com o único vínculo da qualidade sem 
compromissos, nos nossos departamentos de 
investigação as ideias nascem, evoluem e, graças 
às mais avançadas tecnologias do momento, 
transformam-se em soluções de vanguarda, 
sempre novas e capazes de surpreender.
Hoje, o futuro do Gelado afigura-se mais 
surpreendente do que nunca.

Para poder obter o reconhecimento Life 
trail, um produto deve satisfazer critérios 
de Transparência, ingredientes certificados, 
Territorialidade, garantia da proveniência 
das matérias-primas e Afinidade de sabor, 
replicando fielmente o sabor original. 

Máxima orientação no sentido de uma política alimentar transparente: 
todos os produtos Anselmi abraçam a filosofia Life Trail.

A vontade de melhorar constantemente, 
questionar os próprios limites, responder às 
exigências do mercado e antecipar as suas 
tendências: eis o espírito que distingue, desde 
sempre, a Anselmi.

SEM
OGM Sem

Corantes
Artificiais

Sem
Aromas
Sintéticos

iNovacao
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LIFE

TRAIL

LIFE TRAIL
uma filosofia de qualidade

A NECESSIDADE DE NOS SENTIRMOS PROTEGIDOS 
NO CAMPO DA SEGURANÇA ALIMENTAR É UM DIREITO 

INALIENÁVEL DE TODOS NÓS, CONSUMIDORES.

PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DO LIFE TRAIL
O OBJETIVO do LIFE TRAIL é fornecer aos nossos 

Clientes e aos consumidores finais produtos 
seguros e de qualidade, afastando-nos por vezes 

das lógicas industriais, mas permitindo-nos 
garantir, de forma contínua, a melhor solução 

possível em termos de ingredientes.

Para poder obter o reconhecimento LIFE TRAIL, um 
produto deve satisfazer uma escala de apreciação 

baseada em rígidos critérios de TRANSPARÊNCIA, 
TERRITORIALIDADE E AFINIDADE DE SABOR.

Os operadores alimentares e, entre estes, também os gelateiros, têm o dever de garantir essa proteção, 
graças ao trabalho de empresas que oferecem produtos com padrões de segurança muito elevados. 
Interdependência e confiança recíproca estão na base da Política Alimentar Montebianco, um 
projeto ambicioso e importante, que define a filosofia LIFE TRAIL, verdadeiro filtro ético e científico 
que guia as escolhas da Montebianco.



TRANSPARÊNCIA

É LIFE TRAIL: o produto 
que utiliza ingredientes 
certificados, respeita a 
rastreabilidade das matérias-
primas e é realizado através de 
processos de fabrico seguros e 
garantidos.

TERRITORIALIDADE

É LIFE TRAIL: o produto que 
garante a proveniência das 
matérias-primas de áreas de 
produção originais, certificadas 
por entidades de proteção de 
maneira irrefutável.

AFINIDADE DE SABOR

É LIFE TRAIL: o produto que 
replica fielmente o sabor 
original de um determinado 
alimento, graças a uma forte 
presença do ingrediente 
de base e à limpeza dos 
ingredientes adicionados.

UM PONTO DE PARTIDA, NÃO DE CHEGADA

Em linha com a nossa filosofia LIFE TRAIL, estamos sempre a par do progresso científico e das 
tendências do mercado, numa ótica de constante melhoria e evolução.
Muitos dos nossos produtos seguem uma abordagem LIFE TRAIL e muitos outros segui-la-ão 
em breve. Iniciámos, já desde há alguns anos, um processo de eliminação dos aromas artificiais, 
não utilizamos produtos OGM, estamos a substituir as gorduras hidrogenadas pelas refinadas 
e propomos uma gama de produtos Sem Glúten. 
Além disso, procuramos chegar à total rastreabilidade de algumas matérias-primas nobres, para 
manter a nossa promessa de padrões qualitativos e de proteção sempre no topo do mercado.

E o nosso compromisso continua…



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




