




Több, mint 100 éves múltra tekintenek vissza az Olaszországban készülő
IRCA termékek. Nem kevesebb, mint 50 országban forgalmazott IRCA 
termékek elsőrangú minőséget képviselnek, széles termékpalettájával 
biztosítva azt, hogy mindenki megtalálja elvárásainak megfelelően a kívánt
cukrászati - és pékipari termékeket.

Az IRCA gyártó immár 8 éve fejlesztette ki és vezette be új termékcsaládját a 
JOYGELATO fagylalt alapanyagokat, melyek a gyártó nevéhez hűen szintén
a legmagasabb minőséget képviselik, hozzájárulva ezzel a fagylaltkészítők
mindennapi sikeréhez.

Az IRCA és JOYGELATO termékek megfelelnek a jelen kor kihívásainak. 
A természet megóvása érdekében minden termék ” tiszta és megújuló 
energia” felhasználásával készül. Termékösszetevők GMO mentesek, 
valamint a magas szintű minőséget és higiéniát ISO 9001:2008, BRC ver. 6, és 
IFS ver. 6. tanúsítványok és HACCP rendszer biztosítja. Emellett a termelés 
biztonságát garantálja, hogy a felhasznált alapanyagok és az ebből készült
késztermékek útja nyomon van követve.  

Az IRCA és JOYGELATO Kutatási és Termékfejlesztő szakemberei a 
modern kor emberének egészségét és környezeti követelményeinek szem 
előtt tartása mellett a folyamatos innovációnak köszönhetően újabb és újabb
termékeket fejlesztenek ki, hogy minden termékcsoporton belül, biztosítani 
tudják a laktózmentes, pálmaolajmentes és cukormentes készítményeket
kereső fogyasztók igényeit.

Az IRCA és JOYGELATO termékek a Fair Trade szabályainak is eleget 
tesznek, hiszen kiváló árérték arányt biztosítanak, mivel a magas minőségen túl
a termékeket könnyű és széleskörű felhasználhatóság jellemzi, azonban árai 
elérhetőek.

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon az IRCA és JOYGELATO 
kizárólagos képviseleti jogát a Ken Carpathia Kft. látja el!
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ALAPOK
Kezdjen egy sikeres alappal, 
hogy kiemelkedő fagylaltot
készíthessen!



JOYBASE -  tejes fagylaltalapok

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Cukor Víz Tej Felhasználás Kiszerelés Kód
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JOYBASE ROYAL CREAM 50

Tejszínes fagylaltalap, ideális csúcsozott fagylaltokhoz
(hidrogénezett zsír mentes)

50 g 250 g 1 lt hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070638

JOYBASE INFINITY CREAM 50

Tejszínes fagylaltalap, mely különösen krémes állagot biztosít
a fagylaltnak, és kiemeli a hozzáadott ízesítő paszták ízét

50 g 250 g 1 lt hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070645

JOYBASE INFINITY CREAM 100

Extra minőségű tejszínes fagylaltalap (növényi zsírok
hozzáadása nélkül). Különösen gazdag ízvilágú, és garantálja
a krémes, tartós szerkezetet. Kiváló tartósság jellemzi a
fagylaltos vitrinben

100 g 230 g 1 lt hideg/meleg 
felhasználásra

8 kg 
(2 kg x 4) 01070813

JOYBASE INFINITY PRO 100

Extra minőségű tejszínes fagylaltalap (növényi zsírok hozzáadása
nélkül). Selymes ízvilágú, és garantálja a krémes, tartós
szerkezetet. Kiváló tartósság jellemzi a fagylaltos vitrinben

100 g 230 g 1 lt hideg/meleg 
felhasználásra

8 kg 
(2 kg x 4) 01070814

JOYBASE BIANCA F 100

Tejszínes fagylaltalap. Selymes ízű, és garantáltan krémes
állagú, meleg érzetet kelt a szájban

100 g 230 g 1 lt hideg 
felhasználásra

8 kg 
(2 kg x 4) 01070817
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JOYBASE PASSION CREAM 50

Tejes fagylaltalap nem hidrogénezett növényi zsírokkal.
Garantáltan krémes és tartós szerkezetű, meleg érzetet kelt a
szájban

50 g 230 - 
250 g 1 lt hideg/meleg 

felhasználásra
6 kg 

(1 kg x 6) 01070683

JOYBASE PASSION CREAM 100

Tejes fagylaltalap nem hidrogénezett növényi zsírokkal.
Garantáltan krémes és tartós szerkezetű, meleg érzetet kelt a
szájban

100 g 230 g 1 lt hideg/meleg 
felhasználásra

8 kg 
(2 kg x 4) 01070815

JOYBASE PASSION PRO 100

Tejes fagylaltalap nem hidrogénezett növényi zsírokkal. Lágy
ízü, garantáltan még krémesebb és tartós szerkezetű, meleg
érzetet kelt a szájban

100 g 230 g 1 lt hideg/meleg 
felhasználásra

8 kg 
(2 kg x 4) 01070816

JOYBASE ELITE 100

Tejes fagylaltalap kakaóvajjal, amely garantálja a krémes,
tartós szerkezetet. Aroma mentes

100 g 230 g 1 lt meleg 
felhasználásra

8 kg 
(2 kg x 4) 01070842

JOYBASE MILKY 250

Tejes fagylaltalap nagy mennyiségű nem hidrogénezett
növényi zsírokkal. Garantáltan tartós szerkezet, és tiszta íz
jellemzi

250 g 250 g 1 lt meleg 
felhasználásra

9 kg 
(3 kg x 3) 01070820

JOYBASE SEDUCTION 150

Tejes fagylaltalap nagy mennyiségű nem hidrogénezett növényi
zsírokkal, hozzáadott aromák nélkül. Garantáltan könnyű
kezelhetőség és krémes struktúrájú, amely meleg érzetet kelt a
szájban

150 g 250 g 1 lt meleg 
felhasználásra

9 kg 
(3 kg x 3) 01070819

JOYBASE SEDUCTION 330 
Teljes fagylaltalap kézműves fagylaltok készítéséhez,
kizárólag víz hozzáadása szükséges!

500 g 1 lt recept 
szerint

meleg 
felhasználásra

10 kg 
(2,5 kg x 4) 01070962
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JOYBASE - gyümölcsös fagylaltalapok

JOYBASE - tejes fagylaltalapok

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Cukor Víz JOYPASTE Felhasználás Kiszerelés Kiszerelés

JOYBASE SUPERFRUTTA 50

Alap emulgeálóval és habosítóval, gyümölcs
fagylaltokhoz. Használatával krémes, légies és tartós
szerkezetű fagylaltot készíthetünk

50 g 270 - 
300 g 1 lt 80 - 120 g meleg/hideg 

felhasználásra
6 kg 

(1 kg x 6) 01070882

JOYBASE PREMIUM FRUIT 100

Rostokban gazdag alap gyümölcs sorbet
készítéséhez. Garantáltan testes szerkezetű,
még kevés gyümölcs hozzáadásával is. Kiváló
kenhetőség és tartás jellemzi a fagylaltos vitrinben

100 g 270 -
300 g 1 lt 100 g meleg/hideg 

felhasználásra
6 kg 

(1 kg x 6) 01070647

JOYBASE LIMONE 50   ÚJ! 

Alap kézműves citrom ízesítésű fagylalt készítéséhez.
Használatával krémes, légies és tartós szerkezetű
fagylaltot készíthetünk

50 gr 400 gr 1 lt hideg 
felhasználásra

8 kg 
(2kg x 4)     01070946

JOYBASE PREMIUM LIMONE 100

Rostokban gazdag alap, ideális kézműves citrom
fagylalt készítéséhez

100 g 300 -
350 g 1 lt hideg 

felhasználásra
6 kg 

(1 kg x 6) 01070674

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Cukor Tej Tejszín 

35% Felhasználás Kiszerelés Kód
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JOYBASE TALENTO 50

Alap kézműves fagylaltok készítéséhez, hozzáadott
zsírok nélkül. Garantáltan krémes, tartós állagú, és
könnyen ízesíthető

40-50 g 230 - 
260 g 1 lt 50 g meleg 

felhasználásra
6 kg 

(1 kg x 6) 01070714

JOYBASE LEGGERA 50

Alap tejes fagylaltok készítéséhez, hozzáadott zsírok
és aromák nélkül. Garantáltan krémes, tartós állagú, és
könnyen ízesíthető

50 g 230 g 1 lt 200 g meleg/hideg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070795

JOYBASE LEGGERA 100

Alap tejes fagylaltok készítéséhez, hozzáadott zsírok és
aromák nélkül. Garantálja a krémes, tartós szerkezetet.
Kiváló tartósság jellemzi a fagylaltos vitrinben. Kiemeli
a hozzáadott ízesítő paszták ízét

100 g 210 - 
230 g 1 lt 100 -

150 g
meleg 

felhasználásra
8 kg 

(2 kg x 4) 01070818
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JOYBASE - univerzális és semleges fagylaltalapok
ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Cukor Víz JOYPASTE Felhasználás Kiszerelés Kód

JOYBASE NEUTRAL FIX

Semleges fagylaltalap gyümölcs és tejes
fagylaltokhoz. Stabilizáló és sűrítő hatású

5 g / lt tej/víz 
VAGY 4 g / kg fehér alap

hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070653

JOYBASE NEUTRAL C10

Semleges fagylaltalap gyümölcs és tejes
fagylaltokhoz. Stabilizáló, sűrítő és emulgeáló
hatású

15 g / lt tej 
VAGY 10 g / kg fehér alap

meleg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070738

JOYBASE DELYMIX 50

Fagylaltalap tej és gyümölcs fagylalthoz,
melynek stabilizáló és térfogatnövelő hatása van.
Használatával krémes, légies és tartós szerkezetű
fagylaltot készíthetünk

50 g 270 -  
300 g 1 lt 100 g hideg/meleg 

felhasználásra
6 kg 

(1 kg x 6) 01070649

JOYBASE LATTE & FRUTTA 100

Alap tejes és gyümölcs kézműves fagylalt
készítéséhez

adagolás gyümölcs fagylalthoz

hideg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070718

100 g 300 g 1 lt a címke utasítása 
szerint

adagolás tejes fagylalthoz

100 g 220 g 1 lt tej a címke utasítása 
szerint

JOYBASE GELATOGEL

Emulgeálók nélküli alap paszta csokoládé
fagylalthoz és gyümölcs sorbetekhez

cimke utasítása szerint meleg 
felhasználásra

7,8 kg 
(1,3 kg x 6) 01100278

JOYBASE - speciális fagylaltalapok
ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Fehér alap Folyadék JOYPASTE Felhasználás Kiszerelés Kód

GIANDUCA

Speciális krém 30% kiváló minőségű Giandujával,
fagylaltok és semmifreddo-k készítéséhez. A termék
fagylalt, briós, ostyák, croissanok és sütemények
dekorálására is alkalmas.

1.000 g 1,25 lt  
tej

hideg 
felhasználásra 5 kg 01011558

JOYBASE EXPRESS

Használatra kész tej ízesítésű alap kézműves
fagylaltok készítéséhez.

1.500 g 500 g 1,500 g  
tej

címke utasítása 
szerint

hideg 
felhasználásra 6 kg 01520544

ADAGOLÁS

ALAP RECEPT RECEPT JOGHURTTAL

ALAP Tej Tejszín ALAP Tej Teljes 
joghurt Kiszerelés Kód

JOY-YOG   

Ízesítő és stabilizáló alap kézműves joghurt fagylalt
készítéséhez

2.000 g 1.300 g 700 g 2.000 g 1.000 g 1.000 g 6 kg 01520541
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ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP

Fehér alap 
vagy 
tejszín

Folyadék JOYPASTE Felhasználás Kiszerelés Kód

JOYBASE GELATO CALDO  

Keverék ‘Gelato Caldo’és semifreddo-k készítéséhez.
Használatával krémes és lágy szerkezetű fagylalt
készíthető, amely mínusz hőmérsékleten is puha marad

500 g 500 g 500 g címke  
szerint

hideg 
felhasználásra

8 kg 
(2 kg x 4)  01070915

COLD COFFEE CREAM  

Alap hideg kávékrém készítéséhez
(jégkásagépben). Használatával krémes, gazdag és
frissítő szorbetek készíthatőek

1.100 g 3 lt hideg 
felhasználásra

6,6 kg 
(1,6 kg x 6) 01070924

COLD WHITE CREAM

Alap tejszín ízesítésű fehér hideg krém
készítéséhez, amelyek jégkása gépekben
használhatóak. További ízesítésre Joygelato
paszták használhatóak.

1.100 g 3 lt
tej

címke  
szerint

hideg 
felhasználásra

6,6 kg 
(1,1 kg x 6) 01070941

JOYBASE CHOCOLATE 150 

Alap kézműves csokoládéfagylalt készítéséhez
120 - 
150 g

Cukor

1 lt hideg/meleg 
felhasználásra

9 kg 
(3 kg x 3) 01070926330 -  

350 g

JOYBASE GRANITA NEUTRA 

Alap friss gyümölcsös vagy ízesítő pasztás jégkásák
készítéséhez.

1.000 g 6/7 lt
víz

hideg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070982

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Folyadék IRCA CSOKOLÁDÉ Felhasználás Kiszerelés Kód

JOYBASE CHOCO TANDEM 

Keverje az alapot bármelyik új és meglévő IRCA
csokoládéhoz, hogy kiválóminőségű kézműves
csokoládé fagylaltot készítsen.

1.500 g 2.200 lt víz 400 g meleg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,5 kg x 5)  01070993

-12/-14°C -on fogyasztandó

JOYBASE - speciális alapok

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Folyadék Cukor Tejszín /  

friss gyümölcs Felhasználás Kiszerelés Kód

JOYBASE BE FREE CREAM

E-szám és adalékmentes alap kézműves fagylaltok
készítéséhez.

200 g 900 g tej  
(recept szerint) 120 g 100 g tejszín meleg 

felhasználásra
10 kg  

(2,5 kg x 4) 01070995

JOYBASE BE FREE FRUIT

E-szám és adalékmentes alap kézműves gyümölcs
fagylaltok készítéséhez.

1.100 g 1.100 g víz 
(recept szerint)

1850 g  
friss gyümölcs

hideg 
felhasználásra

6,6 kg  
(1,1 kg x 6) 01070994

JOYBASE - E-mentes alapok
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JOYQUICK - kész fagylaltalapok

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Víz Tej Felhasználás Kiszerelés Kód

40%
ÉT- 

CSOKOLÁDÉ

JOYQUICK NOIR PEROU

Kész fagylaltalap étcsokoládé fagylalt
készítéséhez, Single-Origin Peru
csokoládéval

1,8 kg

2,2 lt 
forró
vagy 

pasztörözöben 
(max 50°C)

meleg 
felhasználásra

9 kg
(1,8 kg x 5) 01070843

58%
TEJ- 

CSOKOLÁDÉ

JOYQUICK LAIT MADAGASCAR

Kész fagylaltalap tejcsokoládé fagylalt
készítéséhez, Single-Origin Madagascar
csokoládé cseppekkel

1,5 kg

3 lt 
forró
vagy 

pasztörözöben 
(max 50°C)

meleg 
felhasználásra

7,5 kg
(1,5 kg x 5) 01070844

35%
ÉT- 

CSOKOLÁDÉ

JOYQUICK EXTRA DARK 

CHOCOLATE

Kész fagylaltalap csokoládé fagylalt
készítéséhez intenzív csokoládé ízzel

1,6 kg

2,5 lt 
forró
vagy 

pasztörözöben 
(max 50°C)

meleg 
felhasználásra

9,6 kg 
(1,6 kg x 6) 01070596

35%
ÉT- 

CSOKOLÁDÉ

JOYQUICK EXTRA BLACK 

CHOCOLATE

Kész fagylaltalap extra fekete csokoládé
fagylalt készítéséhez

1,6 kg

2,5 lt 
forró
vagy 

pasztörözöben 
(max 50°C)

meleg 
felhasználásra

9,6 kg 
(1,6 kg x 6) 01070709

60%
TEJ- 

CSOKOLÁDÉ

JOYQUICK MILK CHOCOLATE

Kész fagylaltalap tejcsokoládé fagylalt
készítéséhez

1,5 kg

3 lt 
forró
vagy 

pasztörözöben 
(max 50°C)

meleg 
felhasználásra

9 kg
(1,5 kg x 6) 01070731

60%
 KARAMELLÁS  

TEJ- 
CSOKOLÁDÉ

JOYQUICK LACTEE CARAMEL CHOC

Kész fagylaltalap karamellás tejcsokoládé
fagylalt készítéséhez

1,5 kg 

3 lt 
forró
vagy 

pasztörözöben 
(max 50°C)

meleg 
felhasználásra

9 kg 
(1,5 kg x 6) 01070730

55%
FEHÉR 

CSOKOLÁDÉ

JOYQUICK WHITE CHOCOLATE

Kész fagylaltalap fehércsokoládé fagylalt
készítéséhez

1,2 kg

3 lt 
forró
vagy 

pasztörözöben 
(max 50°C)

meleg 
felhasználásra

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070690

JOYQUICK FIORDILATTE

Kész fagylaltalap ordilatte fagylalt készítéséhez. 1 kg 3 lt hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070652

JOYQUICK MASCARPONE PREMIUM

Kész fagylaltalap mascarpone fagylalt készítéséhez. 1,2 kg 3 lt hideg 
felhasználásra

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070720

JOYQUICK YOGHURT

Kész fagylaltalap joghurt fagylalt készítéséhez. 1,2 kg 3 lt hideg 
felhasználásra

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070719

JOYQUICK COCONUT

Kész fagylaltalap kókusz fagylalt készítéséhez 1,2 kg 3 lt hideg 
felhasználásra

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070721

JOYQUICK LIQUORICE

Kész fagylaltalap medvecukor fagylalt készítéséhez 1,2 kg 3 lt hideg 
felhasználásra

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070732
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JOYQUICK - kész fagylaltalapok

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Víz JOYPASTE/ 

Gyümölcs Felhasználás Kiszerelés Kód

JOYQUICK FRUTTA TOP

Semleges kész fagylaltalap gyümölcs fagylalt készítéséhez.
Friss gyümölcs, vagy ízesítő paszta hozzáadásával.

1,25 kg 2,6 lt
címke 

utasítása 
szerint

hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070680

JOYQUICK LEMON

Kész fagylaltalap citrom fagylalt készítéséhez. 1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070655

JOYQUICK STRAWBERRY

Kész fagylaltalap kézműves eper fagylalt készítéséhez,
gyümölcsdarabokkal.

1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070654

JOYQUICK RASPBERRY

Kész fagylaltalap kézműves málna fagylalt készítéséhez,
gyümölcsdarabokkal.

1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070737

JOYQUICK YELLOW PEACH

Kész fagylaltalap kézműves sárgabarack fagylalt
készítéséhez, gyümölcsdarabokkal.

1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070729

JOYQUICK GREEN APPLE

Kész fagylaltalap kézműves zöldalma fagylalt készítéséhez,
gyümölcsdarabokkal.

1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070757

JOYQUICK ORANGE

Kész fagylaltalap kézműves narancs fagylalt készítéséhez. 1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070750

JOYQUICK PINK GRAPEFRUIT

Kész fagylaltalap kézműves grapefruit fagylalt készítéséhez. 1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070751

JOYQUICK MANGO

Kész fagylaltalap kézműves mangó fagylalt készítéséhez,
gyümölcsdarabokkal.

1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070749

JOYQUICK WATERMELON

Kész fagylaltalap kézmves görögdinnye fagylalt készítéséhez. 1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070752

JOYQUICK MELONE 

Kész fagylaltalap kézműves sárgadinnye fagylalt
készítéséhez.

1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070898

JOYQUICK PINEAPPLE

Kész fagylaltalap kézműves ananász fagylalt készítéséhez,
gyümölcsdarabokkal.

1,25 kg 2,5 lt hideg 
felhasználásra

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070938
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Alap semifreddo desszertekhez és pálcikás jégkrémhez

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Tej Tejszín  

35% JOYPASTE Kiszerelés Kód

TENDER DESSERT

Semleges alap fagyasztott desszertek, jégkrémek
készítéséhez.

pálcikás jégkrém/fél-fagyos desszert adagolás  
(fagylaltgéppel)

6 kg 
(1 kg x 6) 01070634

1 kg 2,5 lt ízlés szerint

pálcikás jégkrém/fél-fagyos desszert adagolás  
(habverővel)

300  g 1 lt (4-5°C) ízlés szerint

TENDER MIX

Semleges alap fagylaltok és fagyasztott
desszertek készítéséhez.

jégkrém (fagylaltgéppel)

6 kg 
(1 kg x 6) 01070802

1 kg 2,5 lt (4-5°C) ízlés szerint

pálcikás jégkrém/fél-fagyos desszert adagolás (habverővel)

300  g 1 lt (4-5°C) ízlés szerint

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Víz Tejszín  

35% JOYPASTE Kiszerelés Kód

JOYDESSERT NEUTRO PREMIUM

Alap bajorkrém, mousse és semifreddo
készítéséhez.

200 g 300 g
(10-15°C) 1 lt ízlés szerint 6 kg 

(1 kg x 6) 01070669

JOYDESSERT YOGHURT PREMIUM

Alap joghurtos bajorkrém, mousse és semifreddo
készítéséhez.

300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070668

JOYDESSERT VANILLA PREMIUM

Alap vaníliás bajorkrém, mousse és semifreddo
készítéséhez.

300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070692

JOYDESSERT TOFFEE PREMIUM

Alap karamellás bajorkrém, mousse és
semifreddo készítéséhez.

300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070693

JOYMOUSSE VANILLA

Készítmény vaníliás mousse-hoz
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070702

JOYMOUSSE STRAWBERRY

Készítmény epres mousse-hoz
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070703

JOYMOUSSE BANANA

Készítmény banános mousse-hoz
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070704

-14/-18°C -on fogyasztandó.

+4/+5°C-on fogyasztandó.
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JOYLIFE
Az alapok készítését az inspirálta,  
hogy a legjobb minőségre  
törekedtünk.



 

JOYLIFE

15

ADAGOLÁS

Vegán 
OK

Glutén-
mentes ALAP Folyadék JOYPASTE/ 

Gyümölcs Felhasználás Kiszerelés Kód

JOYLIFE PURAFRUTTA VEG

Semleges kész fagylaltalap magas
gyümölcstartalmú sorbet készítéséhez. Fruktózzal
készült, teljesen növényi eredetű termék.

900 g 1 lt víz  
(lsd. recept)

2 kg gyümölcs  
(lsd. recept)

hideg 
felhasználásra

5,4 kg 
(900 g x 6) 01070745

JOYLIFE FRUTTASTEVIA VEGAN

Semleges kész fagylaltalap édesítöszerekkel,
hozzáadott cukor és emulgeálószer nélkül. Alacsony
kalóriatartalmú, ideális növényi alapú gyümölcs
fagylalt készítéséhez.

1050 g 1 lt víz  
(lsd. recept)

2 kg gyümölcs  
(lsd. recept)

meleg 
felhasználásra

6,3 kg 
(1,05 kg x 6) 01070758

JOYLIFE CREMASTEVIA VEGAN

Semleges kész fagylaltalap édesítöszerekkel.
Hozzáadott cukor és emulgeálószer nélkül.
Kézműves energia csökkentett fagylalt
készítéséhez. Teljesen növényi eredetű termék.

900 g

2,5-2,8 lt  
rizs/ szója/  

zab ital  
(lsd. recept)

450 g JOYPASTE 
mogyoró, 
pisztácia, 

mandula, bitter 
gianduja 

(lsd. recept)

meleg 
felhasználásra

5,4 kg 
(900 g x 6)  01070768

JOYLIFE EXTRACHOC STEVIA VEGAN

Semleges kész fagylaltalap édesítöszerekkel.
Hozzáadott cukor és emulgeálószer nélkül.
Kézműves energia csökkentett csokoládé fagylalt
készítéséhez. Teljesen növényi eredetű termék.

1600 g 2,5 lt 
forró víz

mandula, cocoa 
intense 

meleg 
felhasználásra

9,6 kg 
(1,6 kg x 6) 01070769

JOYLIFE SOIA VEG

Használatra kész szója fagylaltalap kézmüves
fagylalt készítéséhez, amely teljesen növényi
eredetű és fruktózzal készül.

1250 g 2,5 lt 
forró víz (lsd. recept) meleg 

felhasználásra
7,5 kg 

(1,25 kg x 6) 01070773

ADAGOLÁS

Vegán 
OK

Glutén-
mentes ALAP Folyadék Cukor Tejszín Felhasználás Kiszerelés Kód

JOYLIFE NATURISSIMA 50

Meleg fagylaltalap kézműves tejes fagylalt
készítéséhez, természetes összetevőkkel.
Hozzáadott zsírok, aromák és emulgeálószer nélkül.

50 g 1 lt tej
(lsd. recept) 230 g 200 g meleg 

felhasználásra
6 kg 

(1 kg x 6) 01070767

JOYLIFE NATURISSIMA 100

Meleg fagylaltalap kézműves tejes fagylalt
készítéséhez, természetes összetevőkkel.
Hozzáadott zsírok, aromák és emulgeálószer nélkül.

100 g 1 lt tej
(lsd. recept) 230 g 200 g meleg 

felhasználásra
8 kg 

(2 kg x 4) 01070821

JOYLIFE NATURISSIMA 150

Meleg fagylaltalap kézmüves tejes fagylalt
készítéséhez, természetes összetevőkkel.
Emulgeálószer nélkül.

150 g 1 lt tej
(lsd. recept) 230 g 160 g meleg 

felhasználásra
9 kg 

(3 kg x 3) 01070822

JOYLIFE NATURISSIMA PRO   ÚJ! 

Fagylaltalap kézműves fagylaltok készítéséhez.  
Hozzáadott zsírok, aromák és emulgeálószer nélkül.

150 g 1 lt tej
(lsd. recept) 180 g meleg 

felhasználásra
8 kg 

(2 kg x 4) 01070960

JOYLIFE FRUTTANATURA 50 VEGAN

Semleges alap gyümölcs szorbetek készítéséhez,
hozzáadott zsírok és emulgeálók nélkül. Teljesen
növényi eredetű termék.

50-60 g 1 lt víz 230-
270 g

hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070841

VEGANOK jóváhagyott termék
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ÁLLAGJAVÍTÓK, 
STABILIZÁLÓK  
ÉS EGYÉB 
TERMÉKEK



JOYPLUS - állagjavítók és stabilizálók

Egyéb termékek

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Felhasználás Kiszerelés Kód

JOYPLUS FIBRA MIX

Állagjavító készítmény, amely rostokban gazdag.
Ideális krémes, sűrű gyümölcsös és tejes fagylaltok
készítéséhez.

20-40 g/1 kg  
tejes vagy gyümölcsös alap

hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg  
(1 kg x 6) 01070675

JOYPLUS PROSOFT

Készítmény, mely javítja a fagylaltok állagát.
Lágyabbá és kenhetőbbé teszi a fagylaltokat.
Különösen alkalmas a tejszínes fagylaltokhoz, illetve
amelyek könnyen megkeményednek a fagylaltos
vitrinben.

20-50 g/1 tej vagy víz
Helyettesítsünk vele ugyanolyan 

mennyiségü cukrot

hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg  
(1 kg x 6) 01070685

JOYPLUS TRIM

Készítmény, mely javítja a fagylaltok állagát, és
lelassítja az olvadást. Sűrűséget és krémességet ad
anélkül, hogy változtatna az édességen. Minden
fajta fagylalthoz ajánlott, különösen a gyümölcsös
ízekhez.

20-50 g/1 tej vagy víz
Helyettesítsünk vele ugyanolyan 

mennyiségü cukrot

hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg  
(1 kg x 6) 01070686

JOYPLUS PANNA PIÚ

Állagjavító készítmény lágy és stabil tejes fagylalt
készítéséhez.

30-60 g/1 tej vagy víz meleg 
felhasználásra

4,8 kg  
(800 g x 6) 01070691

JOYPLUS MORBIDISSIMO

Állagjavító készítmény, mely növeli a fagylaltok
tejszárazanyag tartalmát. Feljavítja a tejes fagylaltok
szerkezetét és krémességét.

20-30 g / 1kg fehér alap hideg/meleg 
felhasználásra

6 kg 
(1 kg x 6) 01070740

JOYPLUS STABIL C10    ÚJ! 

Emulgeáló, stabilizáló és térfogatnövelő meleg
eljárású tejes fagylaltok készítéséhez.

10-15 g/1 tej vagy víz meleg 
felhasználásra

6 kg 
(1kg x 6) 01070971

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Felhasználás Kiszerelés Kód

FRUTTAMIA GEL

Koncentrált citromlén alapuló készítmény
gyümölcsöntetek készítéséhez.

Lsd. recept
Fagylaltok, lágyfagylaltok, 

fagyasztott joghurt, és 
gyümölcssaláták dekorálásához

6 kg 
(1 kg x 6) 01070657

LATTE MAGRO INSTANT

Instant sovány tejpor granulátum.
100 g/900 ml víz

1 l sovány tej készítéséhez 
habverövel keverjünk el 100 g 

tejport 900 ml vízzel.  
Ne használjunk forró vizet!

10 kg 
(1 kg x 10) 01990589

CONI MIX

Készítmény fagylalt tölcsér és ostya készítéséhez.

Coni mix 1 Kg
víz 500 g

olvasztott vaj 150 g
sütéshez 6 kg 

(1 kg x 6) 01070885
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LÁGY 
FAGYLALT
Hagyja, hogy elvarázsolja a puha,
friss és tápláló lágy fagylalt!



JOYSOFT - lágyfagylalt alapok

* 1l tej helyett használhatunk 1 kg alacsony zsírtartalmú joghurtot

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes ALAP Víz Tej Joghurt JOYPASTE Kiszerelés Kód

JOYSOFT FIORDILATTE

Készítmény Fiordilatte lágyfagylalt készítéséhez.
1 kg 2 lt 8 kg 

(2 kg x 4)  01070827

JOYSOFT FROZEN YOGHURT

Készítmény joghurtos lágyfagylalt készítéséhez,
krémes szerkezetű és intenzív joghurt ízű.

1,05 kg 4 lt* 6,3 kg 
(1,05 kg x 6) 01070632

JOYSOFT FROZEN YOGHURT SC

Friss, savanykás joghurt ízű lágyfagylalt alap.
1 kg 3,5 lt* 6 kg 

(1 kg x 6) 01070672

JOYSOFT FROZEN YOGURTOP

Készítmény friss és könnyü joghurtos lágyfagylalt
készítéséhez.

1,6 kg 4 lt 1 kg 9,6 kg  
(1,6 kg x 6) 01070742

JOYSOFT VANILLA

Készítmény vaníliás lágyfagylalt készítéséhez.
1 kg 2 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070637

JOYSOFT VANILLA WHITE

Készítmény fehér színű vaníliás lágyfagylalt
készítéséhez.

1 kg 2 lt 6 kg 
(1 kg x 6) 01070673

JOYSOFT CHOCOLATE

Készítmény csokoládés lágyfagylalt készítéséhez.
1 kg 2 lt 8 kg 

(2 kg x 4) 01070828

JOYSOFT STRAWBERRY

Készítmény epres lágyfagylalt készítéséhez.
1 kg 2 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070643

JOYSOFT NEUTRAL CREAM

Semleges készítmény tejszínes lágyfagylalt
készítéséhez.

1 kg 2 lt
címke 

utasítása 
szerint

8 kg 
(2 kg x 4) 01070834

JOYSOFT NEUTRAL FRUIT

Készítmény gyümölcsös lágyfagylalt készítéséhez.
1,25 kg 2 lt

címke 
utasítása 
szerint

10 kg 
(2,5 kg x 4) 01070832
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ÍZESÍTŐK 
JOYGELATO K & F csapata
választja ki a legjobb minőségű
alapanyagokat, pasztákat,
amelyek megadják a klasszikus és 
különleges ízét a fagylaltnak.



JOYGELATO - ízesítők

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYGELATO CHEPANNA!

Ízesítő készítmény, amely ideális kézműves fagylalt
és semifreddo készítéséhez, tejszín ízű.

adagolás fagylalthoz

6 kg 
(1 kg x 6) 01070713

15-30 g/1 kg  
fehér alap

adagolás süteményhez

15-30 g/1 kg tejszín, mousse,  
semifreddo desszertek

JOYGELATO YOGHURT

Ízesítő készítmény kézműves joghurt fagylalt és
desszert készítéséhez. Tej probiotikumot tartalmaz.

30-40 g/1 kg 
fehér alap

6 kg 
(1 kg x 6) 01070639

JOYGELATO GREEK YOGHURT  

Ízesítő készítmény kézműves görög joghurt  
fagylalt készítéséhez.

30-40 g/1 kg 
fehér alap

6 kg 
(1 kg x 6) 01070939

JOYGELATO VANILLA

Ízesítő készítmény kézműves vanília fagylalt
készítéséhez.

15 g/1 kg 
fehér alap

6 kg 
(1 kg x 6) 01070681

JOYGELATO CHEESECAKE

Ízesítő készítmény kézműves sajttorta fagylalt
készítéséhez.

50 g/1 kg 
fehér alap

6 kg 
(1 kg x 6) 01070648

JOYGELATO COCCO

Ízesítő készítmény kézműves kókusz fagylalt
készítéséhez

50-60 g/1 kg 
fehér alap

6 kg 
(1 kg x 6) 01070659

JOYGELATO TIRAMISÚ

Ízesítő készítmény kézműves tiramisu fagylalt
készítéséhez.

30-40 g/1 kg 
fehér alap

4,8 kg 
(0,8 kg x 6) 01070824

JOYGELATO MASCARPONE

Ízesítő készítmény kézműves Mascarpone fagylalt és
semifreddo készítéséhez

30-40 g/1 kg 
fehér alap

4,8 kg 
(0,8 kg x 6) 01070823
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JOYPASTE - paszták tejes fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE COCOA INTENSE

Koncentrált csokoládés ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

5 kg 01011170
70-90 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

70-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE WHITE CHOCOLATE

Fehércsokoládés ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

3 kg 01011202
100 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

100 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE GIANDUJA

Gianduja (mogyorós tejcsokoládé) ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

5 kg 01011165
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE GIANDUJA BITTER 

Gianduja (mogyorós tejcsokoládé) ízesítő paszta,
cukormentes

adagolás fagylalthoz

6 kg 
(1 kg x 6) 01020237

80-100 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-100 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE NOCCIOLA PIEMONTE IGP

100%-os mogyorópaszta (Piemont mogyoró)

adagolás fagylalthoz

3 kg 01020218
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE NOCCIOLA ITALIA

100%-os olasz mogyorópaszta, közepesen pörkölt

adagolás fagylalthoz

3 kg 01020230
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE HAZELNUT PREMIUM

100%-os mogyorópaszta

adagolás fagylalthoz

6 kg 
(1 kg x 6) 01020206

80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE HAZELNUT PREMIUM

100%-os mogyorópaszta

adagolás fagylalthoz

5 kg 01020207
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE NOCCIOLA INTENSE

Stabilizált mogyorópaszta

adagolás fagylalthoz

5 kg 01020212
50-80 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

50-80 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE- paszták tejes fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE ROASTED ALMOND

Pörkölt, nomra őrölt 98%-os mandula paszta

adagolás fagylalthoz

6 kg 
(1 kg x 6) 01020202

40-50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

40-50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACCHIO PURA

”Bronte-i pisztácia (Szicília)” (100%) -  
pisztácia ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

3 kg 01020216
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACCHIO SICILIA 

Sós pisztácia izesítő paszta 
100% Szicíliai eredetű

adagolás fagylalthoz

5 kg 01020242
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACHIO 100%

100%-os nomított pisztácia ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

6 kg 
(1 kg x 6) 01020201

80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACHIO 100%

100%-os nomított pisztácia ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

5 kg 01020204
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACCHIO VERDE  

100%-os nomított pisztácia izesítő paszta,
Kaliforniai

adagolás fagylalthoz

3 kg 01020231
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACHIO PRIME

Pisztácia és mandula ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

5 kg 01011148
50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE NOCCIOLINA

Földimogyorós ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

6 kg 
(1 kg x 6) 01020209

100 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

100 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE WALNUT

Diós ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

3 kg 01020217
100 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

100 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE CINNAMON

Fahéjas ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg  
(1,2 kg x 6) 01100293

50-70 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

50-70 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE- paszták tejes fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE AMORENERO

Amorenero ízesítő paszta 
“Joycream Amorenero-val a legjobb párosítás”

adagolás fagylalthoz

7,2 kg  
(1,2 kg x 6) 01100295

50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE DONATELLO

Fehércsokoládés kókuszos ízesítő paszta,
kókuszreszelékkel

adagolás fagylalthoz

3 kg 01011185
100 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

100 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE BESAMEMUCHO

Besamemucho ízesítő (tojás, keksz, tészta ízek)
paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100259

40 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

40 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE TORRONCINO

Mandulás fehércsokoládés ízű ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

3 kg 01060314
70 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

70 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE VANILLA CARIBE

Vanília ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100254

20-30 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

20-30 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE VANILLA MADAGASCAR/

BOURBON

Bourbon vanília ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100222

20-30 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

20-30 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE WHITE VANILLA 

Fehér vanília ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100294

20-30 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

20-30 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE ZABAIONE

Zabaione (tojáslikőr) ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

3 kg 01520531
80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE - paszták tejes fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE BISCUIT

Kekszes ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100229

40-50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

40-50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE ZABAIONE TRADITION 

Tradicionális tojáslikőr ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100291

80-120 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80-120 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE CARAMEL

Karamell ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100219

40-50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

40-50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE TOFFEE

To ee (tejkaramell) ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100304

50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE CAPPUCCINO

Cappuccino ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100221

60-80 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

60-80 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE COFFEE

Kávé ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100226

20-40 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

20-40 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE MINT

Menta ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100223

30-40 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

30-40 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE WHITE MINT

Fehér menta ízesítő paszta, színezék nélkül

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100287

30-40 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

30-40 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE - paszták tejes fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE CREME BRULEE 

Crème Brulée ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100296

60-70 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

60-70 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE BISCUIT PREMIUM

Kekszes ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100244

40-50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

40-50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE TIRAMISÚ

Tiramisu ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100233

70-90 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

70-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE MALAGA

Boros ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100276

80 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE BUBBLEFAN

Rágógumi ízesítő paszta, rózsaszín

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100239

40-50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

40-50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE BUBBLE BLUE

Rágógumi ízesítő paszta, kék

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100288

40-50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

40-50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE LIGHT-BLUE

Világoskék ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100242

50-60 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

50-60 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE BANOFFEE

Banános karamellás ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100262

80 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

80 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE ZUPPA INGLESE

Angolpuncs ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100264

40-50 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

40-50 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE - paszták tejes fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE CREMA PASTICCERA

Tészta ízű ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100265

60-70 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

60-70 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE RICOTTA 

Ricotta ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100292

fehér alapof white base

adagolás süteményhez

100 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE DULCE DE LECHE

Dulce de leche (karamellizált tejkrém) ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100269

30-40 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

30-40 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PANNA COTTA

Panna cotta ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100270

70 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

70 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PUNCH

Puncs ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

3 kg 01100260
70 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

70 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE ROSA

Rózsa ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100284

65 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

65 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE RHUMBA   

Rum ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

3 kg 01020232
70-80 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

70-80 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE LIQUIRIZIA  

Medvecukor ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100313

50-80 g/1 kg fehér alap

adagolás süteményhez

60-70 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE - paszták gyümölcs fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE AMARENA CHERRY

Amarena meggy ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

3 kg 01100241
80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE STRAWBERRY

Eper ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100217

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE RASPBERRY

Málna ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100220

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE BLUEBERRY

Áfonya ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100243

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE CASSIS

Feketeribizli ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100245

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE BLACKBERRY

Szeder ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100238

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE WILD BERRIES

Erdei gyümölcs ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100234

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PINEAPPLE

Ananász ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100235

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE BANANA

Banán ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100224

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE - paszták gyümölcs fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE PASSION FRUIT

Maracuja ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100263

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE MANGO

Mangó ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100231

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE LIME

Lime ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100249

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PEAR

Körte ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100232

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PEACH

Őszibarack ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100236

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE APRICOT

Sárgabarack ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100237

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE MELON

Sárgadinnye ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100225

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE WATERMELON

Görögdinnye ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100248

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE ORANGE

Narancs ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100228

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE - paszták gyümölcs fagylaltokhoz

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE RED ORANGE SICILIA

Vérnarancs ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100257

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE TANGERINE

Mandarin ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100227

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE PINK GRAPEFRUIT

Rózsaszín grapefruit ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100258

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE LEMON

Citrom ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg
(1,2 kg x 6) 01100230

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE GREEN APPLE

Zöld alma ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100246

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE KIWI

Kiwi ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100261

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE POMEGRANATE 

Gránátalma ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100297

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse

JOYPASTE TROPICAL 

Trópusi ízesítő paszta

adagolás fagylalthoz

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100298

80-120 g/1 lt víz

adagolás süteményhez

60-90 g/1 kg puding, krém, ganache, mousse
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JOYPASTE PASTRY - ízesítő paszták süteményekhez

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód

JOYPASTE PASTRY STRAWBERRY

Eper ízesítő paszta  40-80 g/1 kg krém, ganache, mousse 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100281

JOYPASTE PASTRY RASPBERRY

Málna ízesítő paszta 40-80 g/1 kg krém, ganache, mousse 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100282

JOYPASTE PASTRY LEMON

Citrom ízesítő paszta 40-80 g/1 kg krém, ganache, mousse 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100280

JOYPASTE PASTRY MANGO

Mangó ízesítő paszta 40-80 g/1 kg krém, ganache, mousse 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100283
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VARIEGÁLÓK
Engedje szabadon képzeletét
és hozza létre, díszítse krémes
fagylaltját!



JOYCREAM - variegálók
A JOYCREAM krémek -15°C-on is megtartják krémes és kenhető tulajdonságukat. Ennek köszönhetően az elsőrangú ízek és a
díszítés, egyedi és csábító megjelenést kölcsönöz a fagylaltnak.

ADAGOLÁS

VEGÁN 
OK

Glutén-
mentes JOYCREAM Kiszerelés Kód

NOCCIOLATA ICE

Gianduja krém
ízlés szerint 5 kg 01011005

NOCCIOLATA ICE PREMIUM   

Magas minőségű Gianduja krém, UTZ Mass Balance által
hitelesített kakaóval és természetes aromával

ízlés szerint 5 kg 01011342

NOCCIOLATA ICE CROCK

Gianduja krém ropogós ostya darabokkal
ízlés szerint 5 kg 01011006

JOYCREAM BITTER VEGAN  

Keserű krém 19%-os alacsony zsírtartalmú kakaóval,
mandulával és mogyoróval.

ízlés szerint 5 kg 01011702

JOYCREAM NOCCIOLATA CHOC   

Kakaó/mogyorókrém 
ízlés szerint 5 kg 01011430

JOYCREAM CHOC  

Alacsony zsírtartalmú kakaó és mogyoró tartalmú, -15°C-on
is kenhető konzisztenciájú krém.

ízlés szerint 5 kg 01011564

JOYCREAM NOCCIOLATA WHITE

Tej és mogyorókrém
ízlés szerint 5 kg 01011150

JOYCREAM WHITE

Fehér csokoládé krém
ízlés szerint 5 kg 01011063

JOYCREAM BLACK  

Extra fekete krém alacsony zsírtartalmú kakaóval
ízlés szerint 5 kg 01011556

JOYCREAM DARK

Étcsokoládé ízű krém
ízlés szerint 5 kg 01011065

JOYCREAM MORELLINO

Mogyorós kakaós kenhető krém
ízlés szerint 5 kg 01011211

JOYCREAM CARAMEL FLEUR DE SEL  

Karamell krém tengeri sóval
ízlés szerint 5 kg 01011559

JOYCREAM WAFERNUT NOIR

Kakaós mogyorós krém ostya és pörkölt mogyoró darabokkal
ízlés szerint 5 kg 01011069

JOYCREAM WAFERNUT CLAIR

Mogyorós krém ostya és pörkölt mogyoró darabkákkal
ízlés szerint 5 kg 01011074

VEGANOK jóváhagyott termék
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JOYCREAM - variegálók

ADAGOLÁS

JOYFRUIT Kiszerelés Kód

JOYCREAM PISTACCHIO CROCK

Pisztácia krém pisztácia darabokkal ízlés szerint 5 kg 01010014

JOYCREAM PISTACCHIO ICE     

Pisztácia krém ízlés szerint 5 kg 01011429

JOYCREAM BESAMEMUCHO

Gianduja krém pörkölt mogyoróval és ropogós ostyadarabokkal ízlés szerint 5 kg 01011098

JOYCREAM AMORENERO

Extra sötét kakaós krém kakaós keksz darabkákkal ízlés szerint 5 kg 01011152

JOYCREAM CHOCOBISCOTTO

Étcsokoládé ízű krém kakaós keksz darabkákkal ízlés szerint 5 kg 01011081

JOYCREAM CARAMEL BISCOTTO

Karamell ízű krém, vajas keksz darabokkal ízlés szerint 5 kg 01011260

JOYCREAM LEMONBISCOTTO

Citrom ízű krém, vajas keksz darabokkal ízlés szerint 5 kg 01011259

JOYCREAM WHITE CROCK    

Fehér csokoládé krém roppanós ostya darabokkal ízlés szerint 5 kg 01011825

JOYCREAM FRUITS ROUGES    

Piros gyümölcsös krém, ostya darabokkal ízlés szerint 5 kg 01011428

JOYCREAM NOCCIOLINA

Kakaós krém földimogyoróval ízlés szerint 5 kg 01011153

JOYCREAM COCONTY

Tejcsokoládés, kókuszos krém kókuszreszelékkel ízlés szerint 5 kg 01011075

JOYCREAM DONATELLO

Fehér csokoládés, kókuszos krém kókuszreszelékkel és ostyával ízlés szerint 5 kg 01011076
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JOYCREAM - variegálók

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes JOYFRUIT Kiszerelés Kiszerelés

JOYCREAM SUPREMO

Tejes mogyorós krém kakaós keksz darabkákkal ízlés szerint 5 kg 01011161

JOYCREAM CROCCANTISSIMO

Kakaós, sovány tejes krém ropogós gabonagyöngyökkel ízlés szerint 5 kg 01011160

JOYCREAM CORN FLAKES

Mogyorós krém, corn akes darabokkal ízlés szerint 5 kg 01011156

JOYCREAM TOFFEE

Tejkaramell krém ízlés szerint 3,5 kg 01100267

JOYCREAM CARAMEL

Karamell krém ízlés szerint 3,5 kg 01100266

JOYCREAM TORRONCINO 

Fehér csokoládés/ mandulás krém nugát darabokkal ízlés szerint 5 kg 01011179

JOYCREAM MALAGA

Boros krém mazsolával ízlés szerint 3,5 kg 01100271

JOYCREAM TIRAMISÚ

Tiramisu krém csokoládé darabokkal ízlés szerint 3,5 kg 01100272

JOYCREAM FRIZZI POP CHOC

Kakaós és mogyorós krém, robbanócukorkával ízlés szerint 5 kg 01012006

JOYCREAM FRIZZI POP PINK

Piros gyümölcsös krém, robbanócukorkával ízlés szerint 5 kg 01012007
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JOYFRUIT variegálók extra minőségű egész vagy darabos gyümölcsöt nagy mennyiségben tartalmaznak, melyek biztosítják a
termékcsaládra jellemző egyedi ízt. Ezek a különleges készítmények a friss gyümölcs minden természetes tulajdonságát megőrzik,
elkerülve a nem kívánt sötétedést is. Lágy állaguk ideálissá teszik a kézműves fagylaltok, lágy fagylaltok, kanalas desszertek és
sütemények variegálására és dekorálására.     

JOYFRUIT - variegálók

ADAGOLÁS

Glutén-
mentes JOYFRUIT Kiszerelés Kód

JOYFRUIT APRICOT

Sárgabarack szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030403

JOYFRUIT AMARENA CHERRY

Amarena meggy szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030400

JOYFRUIT AMARENA INSTINCT   

Amarena meggy szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, mesterséges színezék
és aroma mentes, gyümölcsdarabokkal

ízlés szerint 3,5 kg 01030447

JOYFRUIT CASSIS

Feketeribizli szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030406

JOYFRUIT RASPBERRY

Málna szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030426

JOYFRUIT STRAWBERRY

Eper szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030409

JOYFRUIT WILD STRAWBERRY

Erdei szamóca szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030425

JOYFRUIT WILD BERRIES

Erdei gyümölcs szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030402

JOYFRUIT LIME

Lime szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030410

JOYFRUIT BLUEBERRY

Áfonya szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030405

JOYFRUIT PEACH

Őszibarack szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030404

JOYFRUIT ORANGE

Narancs szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030427

JOYFRUIT GREEN FIG   

Friss füge szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030446

JOYFRUIT PEAR   

Körte szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01100310

JOYFRUIT APPLE PIE   

Almás pite ízű szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01100299

JOYFRUIT TROPICAL  

Trópusi gyümölcs szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030448

JOYFRUIT MANGO   

Mangó szósz veriegáláshoz és dekoráláshoz, gyümölcsdarabokkal
ízlés szerint 3,5 kg 01030460
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JÉGKRÉM- 
BEVONÓK ÉS  
SZTRACSATELLÁK
A tiszta csokoládénak (62%-75%)
köszönhetően a JOYGELATO
jégkrémbevonók és sztracsatellák  
egyedi termékek a piacon.
Ideális arra, hogy létrehozzon egy
roppanós jégkrémet vagy egy  
nagyszerű “stracciatella”-t. 



JOYCOUVERTURE - jégkrémbevonók és sztracsatellák

Glutén-
mentes Kiszerelés Kód

52%
PURE  

CHOCOLATE

JOYCOUVERTURE CHOC DARK 52%

Kiváló minőségű bevonó, 52% étcsokoládéval 5 kg 01011703

75%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOC DARK

Kiváló minőségű bevonó, 75% étcsokoládéval 5 kg 01010887

75%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOC WHITE

Kiváló minőségű bevonó, 75% fehér csokoládéval 5 kg 01010886

75%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOC MILK

Kiváló minőségű bevonó, 75% tejcsokoládéval
5 kg 01011268

12,5%
ZSÍRSZEGÉNY 

KAKAÓ

JOYCOUVERTURE DARK

Étbevonó 5 kg 01010695

16%
SOVÁNY 
TEJPOR

JOYCOUVERTURE WHITE

Fehér bevonó 5 kg 01011197

63,5%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE PISTACHIO

Kiváló minőségű pisztáciás bevonó, 63,5%
pisztáciás fehér csokoládé

5 kg 01011105

70%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE GIANDUIOTTO

Kiváló minőségű gianduja bevonó, 70% gianduja
csokoloádé

3 kg 01011108

63,5%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE CAPPUCCINO

Kiváló minőségű cappuccino bevonó, 63,5%
cappuccinos fehér csokoládé

3 kg 01011107

62%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE STRAWBERRY

Kiváló minőségű epres bevonó, 62% fehér
csokoládé

3 kg 01011106

62%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE ORANGE

Kiváló minőségű narancsos bevonó, 62% fehér
csokoládé

3 kg 01011104

62%

CSOKOLÁDÉ

JOYCOUVERTURE LIMONCELLO

Kiváló minőségű Limoncello bevonó, 62% fehér
csokoládé

3 kg 01011103
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TOPPINGOK
Díszítse a fagylaltját vagy desszertjét
kreatívan!



JOYTOPPING

Glutén-
mentes Kiszerelés Kód

JOYTOPPING CHOCOLATE PREMIUM  

Csokoládé krém dekorációhoz
5,4 kg 

(0,9 kg x 6) 01990652

JOYTOPPING WHITE CHOCOLATE PREMIUM 

Fehér csokoládé krém dekorációhoz
5,4 kg 

(0,9 kg x 6) 01990656

JOYTOPPING NOCCIOLATA PREMIUM 

Gianduja csokoládé krém dekorációhoz
5,4 kg 

(0,9 kg x 6) 01990650

JOYTOPPING NOCCIOLATA BIANCA PREMIUM  

Mogyoró és tejes krém dekorációhoz
5,4 kg 

(0,9 kg x 6) 01990654

JOYTOPPING PISTACHIO PREMIUM

Pisztáciás krém dekoráláshoz
5,4 kg 

(0,9 kg x 6) 01990639

JOYTOPPING STRACCIATELLA 

Sztracsatella bevonó csokoládéval
5,1 kg

(0,85 kg x 6) 01990641

JOYTOPPING AMARENA CHERRY

Cukrászati termék amarena meggyes dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990584

JOYTOPPING CARAMEL

Cukrászati termék karamelles dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990557

JOYTOPPING CHOCOLATE

Cukrászati termék csokoládés dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990555

JOYTOPPING COFFEE

Cukrászati termék kávés dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990559

JOYTOPPING HAZELNUT

Cukrászati termék mogyorós dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990582

JOYTOPPING HONEY  

Cukrászati termék mézes dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990643

JOYTOPPING RASPBERRY

Cukrászati termék málnás dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990598

JOYTOPPING MANGO

Cukrászati termék mangós dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990600

JOYTOPPING STRAWBERRY

Cukrászati termék epres dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990561

JOYTOPPING TROPICAL

Cukrászati termék trópusi gyümölcsös dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990579

JOYTOPPING WILD BERRIES

Cukrászati termék erdei gyümölcsös dekorációhoz
6 kg 

(1 kg x 6) 01990563
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EMULGEÁLÓK
ÉS CUKOR-
SZIRUPOK



      

Emulgeálók
A SVELTO használatát tejes és gyümölcsfagylalt készítéséhez javasoljuk. A gyümölcsfagylaltban kristályosodás-gátló hatása
van, a tejes fagylalt esetében tökéletes emulgeálószer a zsírok és folyadékok között. 

Cukorszirupok
AREVOLUTION ipari cukorszirup, amely részben helyettesítheti a cukrot.

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód Előnyei

SVELTO 178/C

Térfogatnövelő fagylaltokhoz

4-6 g/1 kg 
keverék

5 kg  
10 kg 01100149

Használatával a fagylalt több levegőt képes
magába zárni, így habosabb, krémesebb lesz a 

fagylaltunk

Glutén-
mentes ADAGOLÁS Kiszerelés Kód Előnyei

JOYGELATO REVOLUTION CREAM

Kész szirup tejes fagylaltokhoz
100 g cukrot 

helyettesíthetünk 140 g 
Revolution Cream-mel. Ne 
helyettesítsük a cukor több, 

mint 30%-át

6 kg 01030353
Krémesebb és lágyabb állagot 

eredményez, mely hosszantartó. 
Csökkenti a túlzott édességet, 
kristályosodás és fagyásgátló. 

Mivel folyékony állagú, könnyen 
hozzá keverhetjük a megfelelő

mennyiséget a kész fagylaltalaphoz

JOYGELATO REVOLUTION FRUIT

Kész szirup gyümölcs fagylaltokhoz
100 g cukrot 

helyettesíthetünk 120 g 
Revolution Fruit-tal. Ne 

helyettesítsük a cukor több, 
mint 30%-át

6 kg 01030354

GLUCOSE

Glükóz szirup közepes D.E. értékkel (36-39) 
D.E.: dextróz ekvivalens

Ne helyettesítsük a cukor 
több, mint 30%-át 14 kg 01030173

Javítja a fagylalt állagát, 
csökkenti a túlzott édességet, és 

a kristályosodás-, ill. fagyásgátló 
hatása miatt elkerülhetjük a 

szemcsés, darás állagot

INVERT SUGAR

Invert cukorszirup
Ne helyettesítsük a cukor 

több, mint 20-25%-át 14 kg 01030331

Fagyás és kristályosodás mentes. 
Késlelteti az oxidációt. Használata 

a szárazanyagban gazdag 
készítményekhez ajánlott (pl. 

csokoládé, mogyoró stb.). Magas 
édesítő hatású
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DEKORÁCIÓK
Tegye vidámmá fagylaltja
megjelenését „drágakövekkel”!



Dekorációk

Glutén-
mentes Leírás Méret Kiszerelés

CHOCOLATE GRAINS

Étcsokoládé - 47% min. kakaótartalom
étcsokoládé granulátum 2-4 mm 10 kg karton

SHINY CHOCOLATE GRAINS 

Étcsokoládé - 47% min. kakaótartalom
fényes étcsokoládé granulátum 2-4 mm 10 kg karton

SFERETTE

Étcsokoládé vagy kávés csokoládé
fényes csokoládé gyöngyök ø 4-7 mm 16 kg karton  

(2 kg x 8)

CODETTE

Ét, tej, fehér csokoládé
csokoládé bevonó csíkok ø 1 mm  

hossz 5 mm

20 kg karton
(1 kg x 20 - 5 kg x 4)

16 kg karton  
(2 kg x 8)

SCAGLIETTE

Ét, tej, fehér csokoládé
csokoládé bevonó pehely vastagság 0,5 mm  

szélesség 1,5-3 mm

20 kg karton
(1 kg x 20 - 5 kg x 4)

16 kg karton  
(2 kg x 8)

CIOCCOLINE

Tejcsokoládé
csokoládé granulátum

vastagság 2 mm 
szélesség 2-4 mm 

hossz 3-10 mm
20 kg karton

CRUNCHY BEADS

Ét, tej, fehér vagy vegyes csokoládé
csokoládéval bevomt ropogós 

gabonagyöngy ø 2-3 mm 16 kg karton  
(2 kg x 8)

WHOLE ROASTED HAZELNUTS 100% pirított egész mogyoró 16 kg karton 
(4 kg x 4)

HAZELNUTS GRAINS 100% mogyoró darabok 16 kg karton 
(4 kg x 4)

DULCAMARA amaretto granulátum 5 kg karton

BISCUIT GRANULES vajas keksz granulátum 8 kg karton
(1 kg x 8)

MERINGA DROPS kis habcsók cseppek 4 kg karton 
(500 g x 8)

AMARETTO DROPS kis Amaretto cseppek 5,2 kg karton 
(650 g x 8)

CROCCANTE GRANULES   granulált mandula és  
mogyoró grillázs

6 kg karton
(1 kg x 6)
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1

Csokoládék



MINUETTO

MINUETTO Dark Santo Domingo 75% (43/45)

MINUETTO Dark Madagascar 72% (42/44)

MINUETTO Dark Ecuador 70% (41/43)

MINUETTO Milk Santo Domingo 38% (37/39)

SINFONIA

SINFONIA Dark 76% (42/44)

SINFONIA Dark 68% (41/43)

SINFONIA Dark 56% (36/38)

SINFONIA Dark Gianduja 33% (38/40)

SINFONIA Milk 38% (38/40)

SINFONIA White Hazelnut 26% (36/38)

SINFONIA White 33% (40/42)

RENO CONCERTO

RENO CONCERTO Dark 72% (40/42)

RENO CONCERTO Dark 64% (41/43)

RENO CONCERTO Dark 58% (36/38)

RENO CONCERTO Dark 52% (32/34)

RENO CONCERTO Milk 34% (37/39)

RENO CONCERTO Milk 30% (33/35)

RENO CONCERTO Lactee Caramel 32% (37/39)

RENO CONCERTO Gianduja Milk 27% (40/42)

RENO CONCERTO White 31,5% (38/40)

RENO CONCERTO White 25,5% (34/36)

RENO CONCERTO White 20% (31/33)

PRELUDIO

PRELUDIO Dark 60% (40/42)

PRELUDIO Dark 57% (36/38)

PRELUDIO Dark 51,5% (32/34)

PRELUDIO Dark 48% (30/32)

PRELUDIO Dark 46% (28/30)

PRELUDIO Milk 30% (30/32)

PRELUDIO White 25% (32/34)
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