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Poprzez wirtualną  
rzeczywistość Comprital 
dostarcza klientom 
aktualnych informacji 
w momencie używania 
produktu. 

Umieszczony na opakowaniu kod QR, 
pozwala klientom uzyskać dostęp 
do wirtualnych porad, wchodzić  
w interakcje z mistrzami cukiernictwa
i lodziarzami Athenaeum Comprital.

Przedstawiamy nowe opakowania produktów z wirtualną rzeczywistością

Le Glasse di Fusto Speedy Classic

Wirtualna
rzeczywistość



Już teraz możesz 
zeskanować kod QR 
i sprawdzić jak działa 
wirtualna rzeczywistość 
Comprital z produktami
Speedy oraz Le Glasse
di Fusto.  

Le Glasse
di FUSTO

Wirtualna
rzeczywistość



Baza według nowej filozofii

Naturalna baza roślinna  
Plant Based



Naturalna baza roślinna  
Plant Based

Comprital oferuje naturalną bazę do lodów Plant 
Based, opracowaną zgodnie z trendem, który 
staje się coraz bardziej popularny wśród klientów.

Podstawą  jest naturalność, zrównoważony 
rozwój ekologiczny, poszanowanie 
bioróżnorodności i terytorium, utrzymanie jakości 
produktu oraz pełnego i zdecydowanego smaku 
mleka i śmietanki.

Naturalna baza Plant Based charakteryzuje się 
dobrze zdefiniowanym profilem aromatycznym.

Ze względu na swoje właściwości może być 
stosowana w połączeniu z szeroką gamą 

produktów Comprital, w tym past, variegato
i dekoracji, z których można tworzyć

smaczne i innowacyjne przepisy.

WaniliaŚmietana

Mleko

Profil aromatyczny

Wykorzystanie 
surowców  
z poszanowaniem 
środowiska.

Środowisko

Tylko produkty 
przygotowane tego 
samego dnia.

ŚwieżośćAutentyczność

Tylko produkty
wysokiej jakości.



Wiele światowych badań
podkreśla stały wzrost liczby
osób z nietolerancją laktozy. 

Ten znaczący odsetek populacji, 
skłonił Comprital do opracowania 
naturalnych baz bez laktozy.

Baza bez laktozy  
Lactose FREE

Base 
     100

Base 
     500



Dostępna jest również baza „Lactose free 500”, 
przygotowywana jedynie na wodzie. 
Posiada takie same właściwości jak „Lactose 
free 100”, ale wzbogacona jest w tłuszcze 
roślinne i składniki niezbędne do przygotowania 
najlepszych lodów bez laktozy.

Base 500

Śmietana

Mleko Mleko

Śmietana

Profil
Aromatyczny

Profil
Aromatyczny

Base 100
Nowa naturalna baza Lactose free 100 posiada 
czystą listę składników, wolną od tłuszczów 
roślinnych i emulgatorów. Wzbogacona baobabem 
oraz błonnikiem cytrusowo-cykoriowym 
gwarantuje neutralny smak, który współgra
z każdym produktem do lodów bez laktozy
(o zawartości laktozy poniżej 0,1%).
Charakteryzuje się wysokim napowietrzeniem
i kremistą strukturą. Ewolucja oferty Comprital, 
sprosta smakowym oczekiwaniom wszystkich 
klientów. 



Baza
Naturale

75

Baza mleczna charakteryzująca się czystą 
etykietą, składająca się z elementów 
łatwo rozpoznawalnych przez końcowego 
konsumenta. Zastosowanie takich 
składników jak błonnik ziemniaczany
i błonnik cytrusowy umożliwia uzyskanie 
napowietrzonego i kremistego produktu.



Biała
z migdałami

Gianduia
z orzechami laskowymi 

Fondante
z ziarnami kakao

Rozszerzyliśmy asortyment o nową edycję 
glazur do dekoracji „Crock”, prawdziwie 
rewolucyjną linię: o strukturze miękkiej, 
a zarazem  chrupiącej , dzięki dużej zawartości 
chrupiących składników.

Produkty łatwo się kroją nawet w temperaturze 
-18°C i podczas degustacji utrzymują kremową 
konsystencję. Wizualnie mają matowy wygląd
z błyszczącymi odcieniami i można je stosować 
zarówno do deserów jak i do lodów.

Glasse di Fusto są idealne do użycia
z bazą Anima Comprital i Semifreddo
Perfetto Comprital, nadają wyjątkowe
cechy wszystkim produktom.

Crockedycja 

Le Glasse
di FUSTO



Le Glasse
di FUSTO

Edycja Crock 

Gianduia
z orzechami laskowymi 

Gianduia 
with hazelnuts

Biała
z migdałami 

White 
with almonds

Gorzka czekolada 
z ziarnami kakao

Dark chocolate
with cocoa nibs

Edycja Crock uzupełnia bogatą 
ofertę Glasse sygnowaną przez 
Gianlucę Fusto.

Edycja Glam

Złoto
Gold

Srebro
Silver

Brąz
Bronze

Polewy o metalicznych odcieniach, których zastosowanie,
pojedynczo lub marmurkowo, pozwala na uzyskanie 
niespotykanych dotąd rezultatów.

Edycja Vogue

Czarny
Black

Cassis i Lawanda
Cassis and Lavander

Jeżyna i Jagoda
Blackberry and Blueberry

charakteryzuje się naturalnością, wyjątkowym aromatem 
oraz połączeniami smaków i kolorów w bardzo 
popularnych odcieniach. 

Edycja klasyczna

Kakao
Cocoa

Cytryna
Lemon

Karmel z solonym masłem
Caramel with 
salted butter

Pistacja
Pistachio

Malina
Raspberry

Biały
White

Naturalny
Neutral

Truskawka
Strawberry

Mango & Yuzu
Mango & Yuzu

9 wyjątkowych i innowacyjnych smaków,  
z surowców o najwyższej jakości i ze zwiększoną 
zawartością owoców.



La Glassa di Fusto vs Konkurencja 

* Średnio 15% maksymalnie 30% (z wyjątkiem Cassis i Lavender)

COMPRITAL KONKURENCJA 

Stosowana na zimno

Do wyrobów cukierniczych 
na ciepło i na zimno

Naturalne aromaty NIE

Zawiera soki owocowe * NIE

Zawiera orzechy NIE

Intensywny aromat NIE

Połysk w ujemnej temperaturze NIE 

Le Glasse
di FUSTO



Excellence
i Variegati

Nowe receptury 

Oryginalne nowe smaki, 
dające doskonałe rezultaty

Zawartość 
owoców do  54%



Comprital Excellence Variegato wzbogacą 
smak i kolor Twoich lodów oraz wyrobów 
cukierniczych. Wyprodukowane z najlepszej 
jakości surowców, oferują kremowe, chrupiące 
i owocowe smaki. Comprital rozszerza 
asortyment o nowe produkty, zwiększając 
zawartość owoców do 54%.

Excellence
i Variegati

Cytryna, Limonka i Bergamotka

Malina

Figa karmelizowana

Coco Crunch

Choco Coffee Crunch

Morela

Mango

Mango, Marakuja i Yuzu

Jabłko

Brzoskwinia

Nowości



Excellence
i Variegati

Variegati owocowe13
Variegati kremowe19
Variegati wegańskie16



Yogurt Greco
Cioccolato Bianco
Tiramisù

Produkty smakowe 
w formie proszku 
do produkcji 
lodów i wyrobów 
cukierniczych.

Ciemna Monella
z Maliną

TiramisuBiała czekoladaJogurt grecki

Z myślą 
o harmonijnym 
połączeniu smaków 
powstał nowy produkt, 
który łączy czekoladę 
z malinami.  

MONELLEDodatki smakowe
w proszku 

Jogurt grecki
Biała czekolada
Tiramisu



Superciock 
Fondente

Topping
Honey

Pasta wyróżniająca się 
intensywnym i pełnym 
kakaowym smakiem.
Jej formuła sprawia, 
że produkt jest bardzo 
uniwersalny, co pozwala 
na stosowanie go 
zarówno jako dodatek 
do bazy mlecznej, 
jak i owocowej (w celu 
uzyskania kremowego 
sorbetu).

Odpowiednia 
gęstość, mocny 
smak, świetnie 
pasuje do wszystkich 
lodów, ciast, 
deserów oraz  dań 
gastronomicznych.

KLASYCZNE PASTY TOPPING - BE THE TOP



Chocolatissima 
Plus

PRZYGOTOWANE 
GORĄCEJ CZEKOLADY 

Sproszkowana mieszanka
do przygotowania gęstego i kremowego 
napoju czekoladowego, podawanego
na gorąco, zgodnie z  prawdziwą
włoską tradycją.



Comprital Polska Sp. z o.o.
Stanisławowo 52c, 05-180 Pomiechówek

tel. 22 785 40 46
e-mail: biuro@comprital.pl


