
Finest Italian Gelato

všeobecný katalóg





Kvalita, výskum & vývoj  
JOYGELATO laboratóriá pre kontrolu kvality sú vybavené najmodernejšou 
technológiou, vďaka ktorej vykonávame kontrolu surovín a hotových výrobkov. 
Naše oddelenie pre výskum a vývoj produktov je schopné vypracovať receptúry 
špeciálne prispôsobené potrebám konkrétneho zákazníka a následne otestovať 
výsledky vo svojich dvoch nezávislých cukrárskych laboratóriach vo výrobných 
závodoch v Gallarate a Vergiate.

Certifikovaný  
Naša spoločnosť, okrem prijatia účinného systému HACCP, ktorý zaručuje 
vysokú úroveň kvality a hygieny vo všetkých našich produktoch, je tiež 
vlastníkom ISO 9001:2008 certifikátu a BRC Vers.6 a FS Ed6. certifikátu pre 
najdôležitejšie výrobné linky.

Ekologický
Inovácia je podporená usilovnosťou a dôležitým dlhodobým výberom energií 
vyrábanej z obnoviteľných zdrojov. Na strechách našich tovární sú umiestnené 
dve elektrárne na výrobu fotovoltaickej energie. Naše solárne panely majú 
maximálny výkon 1.000 kW-hodín, čo sa rovná priemernej spotrebe 250 
domácností. Vďaka tomu môžeme s hrdosťou tvrdiť, že naše produkty 
vyrábame s “čistou a obnoviteľnou energiou”, ktorá nemá negatívny vplyv na 
prírodu - 100% zaručené!

Stopovatelný
Vďaka implementácií špeciálne vyvinutého softvéru, je JOYGELATO schopné 
zaručit úplnú sledovatelnosť všetkých našich produktov. Tento cieľ je 
dosiahnutý vďaka včasnému zaznamenávaniu čísiel šarží surovín a materiálu, 
dodávateľov, procesných parametrov, analytických kontrôl a údajov týkajúcich 
sa každej jednej dodávky. 

GMO free
Vďaka starostlivému výberu surovín, materiálov a špecializovaným rastlinám,
JOYGELATO zaručuje širokú škálu výrobkov bez lepku.
Všetky katalógové výrobky označené symbolom       sú skutočne bez prítomnosti
lepku a nepodliehajú riziku krížovej kontaminácie
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ZÁKLADY
Kvalitné základy sú prvým krokom 
k vytvoreniu vynikajúcej ZMRZLINY!



JOYBASE - základy pre mliecnu zmrzlinu

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Cukor Voda Mlieko Použitie Balenie Kód
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JOYBASE ROYAL CREAM 50

Základ do mliečnej zmrzliny, ideálny na vytvorenie 
“kopcovitej” štruktúry (neobsahuje stužené tuky)

50 g 250 g 1 lt príprava za
tepla/studena

6 kg 
(1 kg x 6) 01070638

JOYBASE INFINITY CREAM 50

Základ do mliečnej zmrzliny so smotanou, ktorý 
umožňuje získať zmrzlinu kompaktnejšej a krémovitejšej 
štruktúry. Zvýrazní chuť pridávanej ochucovacej pasty.

 
50 g 250 g 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070645

JOYBASE INFINITY CREAM 100

Vysoko kvalitný základ pre mliečnu zmrzlinu so smotanou 
(bez rastlinných tukov). Má mimoriadne bohatú chuť a 
zaručuje krémovú, kompaktnú štruktúru. Vynikajúco drží 
tvar vo vitríne.

 

100 g 230 g 1 lt 8 kg 
(2 kg x 4) 01070813

JOYBASE INFINITY PRO 100

Vysoko kvalitný základ pre mliečnu zmrzlinu so smotanou 
(bez rastlinných tukov). Má jemnú chuť a zaručuje krémovú, 
kompaktnú štruktúru. Vynikajúco drží tvar vo vitríne.

 
100 g 230 g 1 lt 8 kg 

(2 kg x 4) 01070814

JOYBASE BIANCA F 100

Základ do mliečnej zmrzliny so smotanou. Má jemnú chuť a 
zaručuje krémovú štruktúru, ktorá je chuťovo teplá na jazyku.

100 g 230 g 1 lt 8 kg 
(2 kg x 4) 01070817
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JOYBASE PASSION CREAM 50 

Základ do mliečnej zmrzliny s nehydrogenovanými rastlinnými tukmi. 
Zaručuje krémovú a kompaktnú štruktúru, ktorá je chuťovo teplá 
na jazyku.

50 g 230 - 
250 g 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070683

JOYBASE PASSION CREAM 100 

Základ do mliečnej zmrzliny s nehydrogenovanými 
rastlinnými tukmi. Zaručuje krémovú a kompaktnú 
štruktúru, ktorá je chuťovo teplá na jazyku.

100 g 230 g 1 lt 8 kg 
(2 kg x 4) 01070815

JOYBASE PASSION PRO 100

Základ do mliečnej zmrzliny s nehydrogenovanými 
rastlinnými tukmi. Má jemnú chuť a zaručuje krémovú a 
kompaktnú štruktúru, ktorá je chuťovo teplá na jazyku.

100 g 230 g 1 lt 8 kg 
(2 kg x 4) 01070816

JOYBASE ELITE 100

Základ do mliečnej zmrzliny s kakaovým maslom, ktorý 
umožní získať zmrzlinu s krémovou a kompaktnou 
štruktúrou. (Je bez príchutí)

100 g 230 g 1 lt 8 kg 
(2 kg x 4) 01070842

JOYBASE MILKY 250

Základ do mliečnej zmrzliny s nehydrogenovanými 
rastlinnými tukmi, s vysokým dávkovaním. Zaručuje 
stabilnú štruktúru s praktickou a čistou chuťou.

250 g 250 g 1 lt 9 kg 
(3 kg x 3) 01070820

JOYBASE SEDUCTION 150

Základ do mliečnej zmrzliny bez príchutí a s nehydrogenovanými 
rastlinnými tukmi s vysokým dávkovaním. Zaručuje stabilnú 
štruktúru s praktickou a čistou chuťou, pocitovo teplou 
na jazyku.

150 g 250 g 1 lt 9 kg 
(3 kg x 3) 01070819
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JOYBASE - základy pre ovocnú zmrzlinu

JOYBASE - základy pre mliecnu zmrzlinu

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Cukor Voda JOYPASTE Použitie Balenie Kód

JOYBASE SUPERFRUTTA 50   NEW!  

Základná zmes pre ovocné zmrzliny so stabilizačným 
a šľahacím účinkom. Umožňuje získať krémovú, 
vzdušnú a stabilnú štrukúru zmzliny.

50 g 270 - 
300 g 1 lt 80 - 120 g 6 kg 

(1 kg x 6) 01070882

JOYBASE PREMIUM FRUIT 100

Základ bohatý na vlákninu, ktorý je ideálny na výrobu 
výborných ovocných sorbetov s plnou štruktúrou, 
dokonca s malým množstvom ovocia. 
Zaručuje vynikajúcu roztierateľnosť a stálosť tvaru.

 
 

 

100 g 270 -
300 g 1 lt 100 g 6 kg 

(1 kg x 6) 01070647

JOYBASE PREMIUM LIMONE 100

Základ bohatý na vlákninu, ktorý je ideálny na 
výrobu citrónovej zmrzliny.

100 g 300 -
350 g 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070674

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Cukor Mlieko Smotana
35% tuk

 Použitie Balenie Kód
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JOYBASE TALENTO 50

Vysokoprofesionálny základ do mliečnej zmrzliny. 
Zaručuje krémovú a kompaktnú štruktúru s 
jednoduchým tvarovaním a prispôsobením.

 40-50 g 230 - 
260 g 1 lt 50 g príprava za

tepla
6 kg 

(1 kg x 6) 01070714

JOYBASE LEGGERA 50

Základ do mliečnej zmrzliny bez tukov a príchutí. 
Zaručuje krémovú, kompaktnú štruktúru pre 
jednoduché tvarovanie.

50 g 230 g 1 lt 200 g 6 kg 
(1 kg x 6) 01070795

JOYBASE LEGGERA 100

Základ do mliečnej zmrzliny bez tukov a príchutí. 
Zaručuje krémovú, stabilnú štruktúru vo vitríne a 
zvýrazňuje chuť zmrzliny.

 

 

100 g 210 - 
230 g 1 lt 100 -

150 g
8 kg 

(2 kg x 4) 01070818
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JOYBASE - univerzálne a neutrálne základy

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Cukor Voda JOYPASTE Použitie Balenie Kód

JOYBASE NEUTRAL FIX

Neutrál so stabilizačnou a fixačnou funkciou pre 
mliečnu aj ovocnú zmrzlinu.

5 g na 1 lt vody/mlieka
ALEBO 4 g na kg bieleho základu

príprava za
tepla/studena

6 kg 
(1 kg x 6) 01070653

JOYBASE NEUTRAL C10

Neutrál so stabilizačnou, fixačnou a emulgačnou 
funkciou pre mliečnu zmrzlinu.

15 g na 1 lt mlieka
ALEBO 10 g na kg bieleho základu

príprava za
tepla

6 kg 
(1 kg x 6) 01070738

JOYBASE DELYMIX 50

základ s emulgačnou a šľahacou charakteristikou. 
Umožňuje výrobu zmrzliny s krémovitejšou, 
vzdušnejšou a stabilnou štruktúrou.

50 g 270 - 
300 g 1 lt 100 g 6 kg 

(1 kg x 6) 01070649

JOYBASE LATTE & FRUTTA 100

Zmrzlinový základ aj pre mliečnu, 
aj pre ovocnú zmrzlinu.

dávkovanie pre ovocnú zmrzlinu

6 kg 
(1 kg x 6) 01070718

100 g 300 g 1 lt 
viď dávkovanie

uvedené
na etikete

dávkovanie pre mliečnu zmrzlinu

100 g 220 g 1 lt milk

JOYBASE GELATOGEL

Základná pasta bez emulgátorov na prípravu reme-
selnej čokoládovej zmrzliny a ovocných sorbetov. 
Vhodné kombinovať s naším čoko. sortimentom.

 
viď dávkovanie uvedené na obale 7,8 kg 

(1,3 kg x 6) 01100278
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DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD

Biely základ
na zmrzlinu
/ zmrzlina / 

smotana

Mlieko JOYPASTE Použitie Balenie Kód

GIANDUCA   NEW!  

Špeciálny krém s 30% vysoko-kvalitnej nugátovej 
čokolády, na prípravu zmrzlín a semifred. Tiež môže 
byť použitý k dekorovaniu zmrzlín, briošky, wafle, 
croissanty, koláče,...

1.000 g 1,25 lt príprava za
studena 5 kg 01011558

JOYBASE GELATO CALDO   NEW!  

Prášková zmes na prípravu "Horúcej zmrzliny" a 
semifred. Umožňuje vyrobiť zmrzlinu krémovej a 
roztierateľnej štruktúry, ktorá zostáva jemná aj pri 
mínusových teplotách.

500 g 500 g 500 g
viď 

etiketu
8 kg 

(2 kg x 4)  01070915

COLD COFFEE CREAM   NEW!  

Práškový základ na prípravu studeného kávového 
krému v stroji na granitu. Umožňuje vytvárať 
sorbety s krémovou štruktúrou a bohatou a 
osviežujúcou chuťou.

1.100 g 3 lt 6,6 kg 
(1,1 kg x 6) 01070924

COLD WHITE CREAM   NEW!  

Práškový základ na prípravu studeného bieleho 
krému v stroji na granitu. Môže byť ochutená 
pridaním Joygelato príchutí.

1.100 g 3 lt
viď

etiketu
6,6 kg 

(1,1 kg x 6) 01070941

JOYBASE CHOCOLATE 150   NEW!  

Horúci práškový základ na prípravu čokoládovej 
remeselnej zmrzliny.

120 - 
150 g

Cukor

1 lt 9 kg 
(3 kg x 3) 01070926330 -  

350 g

K požívaniu pri teplote -12/14°C

JOYBASE - špeciálne základy
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JOYQUICK - kompletné základné zmesi

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Voda Mlieko Použitie Balenie Kód

40%
TMAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYQUICK NOIR PEROU

Kompletná základná zmes na výrobu 
čokoládovej zmrzliny z tmavej čokolády 
jedinečného pôvodu: Peru.

1,8 kg

2,2 lt 
vriacej, alebo
v pasterizéri
(max 50°C)

príprava za
tepla

9 kg
(1,8 kg x 5) 01070843

60%
MLIEČNA
ČOKOLÁDA

JOYQUICK LAIT MADAGASCAR

Kompletná základná zmes na výrobu 
čokoládovej zmrzliny z mliečnej čokolády 
jedinečného pôvodu: Madagascar.

1,5 kg

3 lt 
vriace, alebo
v pasterizéri
(max 50°C)

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

35%
TMAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYQUICK EXTRA DARK CHOCOLATE   

NEW! 

 

Kompletná základná zmes na výrobu 
čokoládovej zmrzliny s intenzívnou 
čokoládovou chuťou.

1,6 kg

2,5 lt 
9,6 kg 

(1,6 kg x 6) 01070596

37%
TMAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYQUICK EXTRA BLACK CHOCOLATE   

NEW!

 

Kompletná základná zmes na výrobu 
čokoládovej zmrzliny čiernej farby.

1,6 kg

2,5 lt 
9,6 kg 

(1,6 kg x 6) 01070709

60%
MLIEČNA
ČOKOLÁDA

JOYQUICK MILK CHOCOLATE

Kompletná základná zmes s mliečnou 
čokoládou na výrobu remeselnej zmrzliny.

1,5 kg

3 lt 
9 kg

(1,5 kg x 6) 01070731

60%
KARAMELOVÁ
MLIEČNA
ČOKOLÁDA

 
 

JOYQUICK LACTEE CARAMEL CHOC

Kompletná základná zmes s karamelovou 
mliečnou čokoládou na prípravu remeselnej 
zmrzliny.

1,5 kg 

3 lt 
9 kg 

(1,5 kg x 6) 01070730

55%
BIELA

ČOKOLÁDA

JOYQUICK WHITE CHOCOLATE

Kompletná základná zmes s bielou 
čokoládou na prípravu remeselnej zmrzliny.

1,2 kg

3 lt 
7,2 kg 

(1,2 kg x 6) 01070690

JOYQUICK FIORDILATTE

Kompletná základná zmes, ktorá umožňuje rýchlo a 
jednoducho získať chutnú krémovú zmrzlinu mliečnej chuti.

1 kg 3 lt 6 kg 
(1 kg x 6) 01070652

JOYQUICK MASCARPONE PREMIUM

Kompletná základná zmes na výrobu mascarpone zmrzliny. 1,2 kg 3 lt 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070720

JOYQUICK YOGHURT

Kompletná základná zmes na výrobu jogurtovej zmrzliny. 1,2 kg 3 lt 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070719

JOYQUICK COCONUT

Kompletná základná zmes na výrobu kokosovej zmrzliny 
s kúskami kokosu

1,2 kg 3 lt 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070721

JOYQUICK LIQUORICE

Kompletná základná zmes na výrobu zmrzliny s príchuťou 
sladkého drievka.

 1,2 kg 3 lt 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070732
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JOYQUICK - kompletné základné zmesi

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Voda JOYPASTE/  
Ovocie Použitie Balenie Kód

JOYQUICK FRUTTA TOP

Kompletná neutrálna základná zmes pre ovocné zmrzliny 
pripravené z ovocia alebo ovocnej pasty.

1,25 kg 2,6 lt
see dosage
indicated 
on label

príprava za
studena

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

JOYQUICK LEMON

Kompletná základná zmes na prípravu citrónovej zmrzliny. 1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070655

JOYQUICK STRAWBERRY

Kompletná základná zmes na prípravu jahodovej zmrzliny 
bohatej chuťe s kúskami ovocia.

 1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070654

JOYQUICK RASPBERRY

Kompletná základná zmes na prípravu malinovej zmrzliny 
bohatej chuťe s kúskami ovocia.

 1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070737

JOYQUICK YELLOW PEACH

Kompletná základná zmes na prípravu broskyňovej zmrzliny 
bohatej chuťe s kúskami ovocia.

1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070729

JOYQUICK GREEN APPLE

Kompletná základná zmes na prípravu jablkovej zmrzliny 
bohatej chuťe s kúskami ovocia.

1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070757

JOYQUICK ORANGE

Kompletná základná zmes na prípravu pomarančovej zmrzliny 
bohatej chuťe.

 1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070750

JOYQUICK PINK GRAPEFRUIT

Kompletná základná zmes na prípravu ružovej grepovej 
zmrzliny bohatej chuťe.

1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070751

JOYQUICK MANGO

Kompletná základná zmes na prípravu mangovej zmrzliny 
bohatej chuťe s kúskami ovocia.

 1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070749

JOYQUICK WATERMELON

Kompletná základná zmes na prípravu červenej melónovej 
zmrzliny bohatej chuťe.

1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070752

JOYQUICK MELONE    NEW!   

Kompletná základná zmes na prípravu žltej melónovej 
zmrzliny bohatej chuťe.

 1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070898

JOYQUICK PINEAPPLE    NEW!   

Kompletná základná zmes na prípravu ananásovej 
zmrzliny bohatej chuťe s kúskami ovocia.

 1,25 kg 2,5 lt 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070938

12

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena

príprava za
studena



Základy pre polo-mrazené dezerty a nanuky

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Mlieko Smotana
35% tuk

 
JOYPASTE Balenie Kód

TENDER DESSERT

Neutrálna zmes pre polo-mrazené dezerty 
a nanuky

 

nanuky / polo-mrazené dezerty
(príprava v stroji na zmrzlinu)

6 kg 
(1 kg x 6) 01070634

1 kg 2,5 lt 
podľa

receptu
nanuky / polo-mrazené dezerty
(príprava v planetárnom mixéri)

300  g 1 lt (4-5°C)

TENDER MIX

Neutrálna zmes pre polo-mrazené dezerty 
a zmrzlinu 

zmrzlina (príprava v stroji na zmrzlinu)

6 kg 
(1 kg x 6) 01070802

1 kg 2,5 lt (4-5°C)

nanuky / polo-mrazené dezerty
(príprava v planetárnom mixéri)

300  g 1 lt (4-5°C)

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Voda Smotana
35% tuk

 
JOYPASTE Balenie Kód

JOYDESSERT NEUTRO PREMIUM

Neutrálna zmes na prírpavu bavorského krému, 
pien a semifred

 200 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070669

JOYDESSERT YOGHURT PREMIUM

Zmes na prípravu jogurtového bavorského krému, 
pien a semifred

 300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070668

JOYDESSERT VANILLA PREMIUM

Zmes na prípravu vanilkového bavorského krému, 
pien a semifred

 300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070692

JOYDESSERT TOFFEE PREMIUM

Zmes na prípravu karamelového bavorského 
krému, pien a semifred

 300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070693

JOYMOUSSE VANILLA

Prášková zmes na prípravu vanilkových pien
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070702

JOYMOUSSE STRAWBERRY

Prášková zmes na prípravu jahodových pien
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070703

JOYMOUSSE BANANA

Prášková zmes na prípravu banánových pien
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070704

K požívaniu pri teplote -14/-18°C 

K požívaniu pri teplote  +4/+5°C
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podľa
receptu

podľa
receptu

podľa
receptu

podľa
receptu



JOYLIFE
Základy inšpirované najvyšším
zmyslim pre kvalitu



 

JOYLIFE
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DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Tekunita JOYPASTE / 
Ovocie Použitie Balenie Kód

JOYLIFE PURAFRUTTA VEG
Neutrálny základ na okamžité použitie, ideálny pre 
prípravu sorbetov s vysokým obsahom ovocia. S fruktózou 
a vysokým obsahom vlákniny. Bez mliečnych derivátov a 
pridanej sacharózy.

900 g 1 lt vody
(viď recept)

2 kg ovocia
(viď recept)

príprava za
studena

5,4 kg 
(900 g x 6) 01070745

JOYLIFE FRUTTASTEVIA VEG
Neutrálny základ na okamžité použitie, so sladidlami z 
prírodnej Stévie, bez pridaných cukrov. Ideálny na prípravu 
nízko-kalorických ovocných sorbetov. Výlučne rastlinný 
produkt s vysokým obsahom vlákniny (bez mliečnych 
derivátov). Bez emulgátorov.

1050 g 6,3 kg 
(1,05 kg x 6) 01070758

JOYLIFE CREMASTEVIA VEG

Neutrálny základ na okamžité použitie, so sladidlami z 
prírodnej Stévie, bez pridaných cukrov. Ideálny na prípravu 
nízko-kalorických zmrzlín s ryžou, sójou, s ovs. nápojmi a 
mliekom. Výlučne rastlinný produkt s vysokým obsahom 
vlákniny (bez mliečnych derivátov). Bez emulgátorov.

900 g

2,5-2,8 lt
ryžového/
sójového/
ovseného 

nápoja
(viď recept)

450 g JOYPASTE 
hazelnut, 
pistachio, 

almond, cocoa 
intense 

5,4 kg 
(900 g x 6)  01070768

JOYLIFE EXTRACHOC STEVIA VEG

Základ na okamžité použitie, so sladidlami z prírod. Stévie, 
bez pridaných cukrov. Ideálny na prípravu nízko-kalorickej, 
tmavej, čokoládovej zmrzliny. Výlučne rastlinný produkt 
(bez mliečnych derivátov). Bez emulgátorov.

1600 g 2,5 lt 
horúcej vody

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

JOYLIFE SOIA VEG
Základ na okamžité použitie, na prípravu sójovej zmrzliny 
len s pridaním vody. S fruktózou. Výlučne rastlinný produkt 
(bez mliečnych derivátov)

 1250 g 2,5 lt 
horúcej vody

7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070773

DOSAGE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Tekutina Cukor Smotana Použitie Balenie Kód

JOYLIFE NATURISSIMA 50

Horúci práškový základ s len prírodnými ingredienciami, 
bez tukou, príchutí a emulgátorov, na prípravu mliečnej 
remeselnej zmrzliny.

50 g
1 lt

mlieka
(viď recept)

230 g 200 g 6 kg 
(1 kg x 6) 01070767

JOYLIFE NATURISSIMA 100

Horúci práškový základ s len prírodnými ingredienciami, 
bez tukou, príchutí a emulgátorov, na prípravu mliečnej 
remeselnej zmrzliny.

100 g 230 g 200 g 8 kg 
(2 kg x 4) 01070821

JOYLIFE NATURISSIMA 150

Horúci práškový základ s len prírodnými ingredienciami, 
bez emulgátorov, na prípravu mliečnej remesel. zmrzliny.

150 g 230 g 160 g 9 kg 
(3 kg x 3) 01070822

JOYLIFE FRUTTANATURA 50  

Neutrálny základ bez tukou a emulgátorov pre ovocné 
sorbety. Kompletne rastlinný produkt.

 50-60 g 230-
270 g

6 kg 
(1 kg x 6) 01070841
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2 kg ovocia
(viď recept)

1 lt vody
(viď recept)

príprava za
tepla

(viď recept)

príprava za
tepla

príprava za
tepla

príprava za
tepla

príprava za
tepla

príprava za
tepla

príprava za
tepla

príprava za
tepla/studena

1 lt
mlieka

(viď recept)

1 lt
mlieka

(viď recept)

1 lt
vody



VYLEPŠUJÚCE
PRÍPRAVKY,  
STABILIZÁTORY
A OSTATNÉ
PRODUKTY  
V PRÁŠKU



JOYPLUS - vylepšujúce prípravky a stabilizátory

 Ostatné produkty v prášku 

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Použitie Balenie Kód

JOYPLUS FIBRA MIX

Práškový vylepšujúci prípravok na báze vlákniny, 
na dosiahnutie krémovej a kompaktnej ovocnej aj 
mliečnej zmrzliny.

20-40 g/1 kg mliečneho
alebo ovocného základu

príprava za
tepla/studena

6 kg  
(1 kg x 6) 01070675

JOYPLUS PROSOFT

Vylepšujúci prípravok vo forme prášku na zlepšenie 
štruktúri zmrzliny. Udržuje ju mäkšiu, roztierateľnú 
s krémovitou chuťou. Vhodné pre zmrzliny ktoré 
zvyknú vo vitríne stvrdnúť.

 

 

20-50 g/1 lt mlieka alebo vody
Používa sa ako náhrada 

rovnakého množstva cukru 
v recepte.

6 kg  
(1 kg x 6) 01070685

JOYPLUS TRIM

Vylepšujúci prípravok vo forme prášku, ktorý 
spomaľuje topenie zmrzliny. Dodáva zmrzline 
hustotu a krémovitosť bez straty sladkosti. 
Odporúča sa pre všetky typy zmrzliny, najmä ovocné.

 
6 kg  

(1 kg x 6) 01070686

JOYPLUS PANNA PIÚ

Vylepšujúci prípravok vo forme prášku, ktorý dodáva 
mliečnej zmrzline väčší objem, jemnosť a stabilitu.

 30-60 g/1 lt mlieka alebo vody 4,8 kg  
(800 g x 6) 01070691

JOYPLUS MORBIDISSIMO

Vylepšujúci prípravok vo forme prášku, na zvýšenie 
mliečnej sušiny v zmrzline.

20-30 g / 1kg bieleho základu 6 kg 
(1 kg x 6) 01070740

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Použitie Balenie Kód

FRUTTAMIA GEL

Prášková zmes na báze koncentrovanej citrónovej 
šťavy pre prípravu ovocných omáčok.

podľa receptu

dekorácia zmrzliny, soft 
zmrzliny a mrazených 

jogurtov,ovocné šaláty, 
ovocné pretery

6 kg 
(1 kg x 6) 01070657

LATTE MAGRO INSTANT

Odtučnené sušené mlieko. Instantné granulované
100 g/900 ml  

vody

k dosiahnutiu 1 litra 
odtučneného mlieka, 

rozpustite 100g produktu v 
900ml vody pomocou šľahača. 

Nepoužívajte horúcu vodu!

10 kg 
(1 kg x 10) 01990589

CONI MIX 

Prášková zmes na výrobu zmrzlinových kornútov. 

1 kg na 500g vody, 
150g rozpusteného 

masla
k pečeniu 6 kg 

(1 kg x 6) 01070885
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príprava za
tepla/studena

príprava za
tepla/studena

príprava za
tepla

príprava za
tepla/studena

20-50 g/1 lt mlieka alebo vody
Používa sa ako náhrada 

rovnakého množstva cukru 
v recepte.



SOFTOVÁ 
ZMRZLINA
Nechajte sa uniesť 
jemnosťou čerstvej a výživnej 
SOFTOVEJ ZMRZLINY!



JOYSOFT - softová zmrzlina

* 1 lt mlieka môžete nahradiť 1 kg odtučneného jogurtu

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

ZÁKLAD Voda Mlieko Jogurt JOYPASTE Balenie Kód

JOYSOFT FIORDILATTE

Prášková zmes na prípravu softovej zmrzliny 
mliečnej chuti.

1 kg 2 lt 8 kg 
(2 kg x 4)  01070827

JOYSOFT FROZEN YOGHURT

Prášková zmes na prípravu jogurtovej softovej 
zmrzliny krémovej štruktúry a intenzívnej 
jogurtovej chuti.

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

JOYSOFT FROZEN YOGHURT SC

Na prípravu jogurtovej softovej zmrzliny. Svieža a 
kyslá chuť, populárna najmä v USA. (Vhodná pre 
systémy bez vnútorného čerpadla)

1 kg 3,5 lt* 6 kg 
(1 kg x 6) 01070672

JOYSOFT FROZEN YOGURTOP

Prášková zmes na prípravu jogurtovej softovej 
zmrzliny so sviežou a jemnou chuťou.

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

JOYSOFT VANILLA

Prášková zmes na prípravu vanilkovej softovej 
zmrzliny.

1 kg 2 lt 6 kg 
(1 kg x 6) 01070637

JOYSOFT VANILLA WHITE

Prášková zmes na prípravu vanilkovej softovej 
zmrzliny bielej farby.

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

JOYSOFT CHOCOLATE

Prášková zmes na prípravu čokoládovej softovej 
zmrzliny.

1 kg 2 lt 8 kg 
(2 kg x 4) 01070828

JOYSOFT STRAWBERRY

Prášková zmes na prípravu jahodovej softovej 
zmrzliny.

1 kg 2 lt 6 kg 
(1 kg x 6) 01070643

JOYSOFT NEUTRAL CREAM

Neutrálna zmes na výrobu mliečnej soft zmrzliny. 1 kg 2 lt

viď 
dávkovanie

uvedené
na etikete

8 kg 
(2 kg x 4) 01070834

JOYSOFT NEUTRAL FRUIT

Neutrálna zmes na výrobu ovocnej soft zmrzliny. 1,25 kg 2 lt 10 kg 
(2,5 kg x 4) 01070832
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viď 
dávkovanie

uvedené
na etikete



OCHUŤOVADLÁ
Na výrobu koncentrovaných pást,
vývojový a výskumný tím JOYGELATO
starostlivo vyberá základné suroviny
tej najvyššej kvality, ktoré dodajú
Vašej zmrzline charakteristickú
a jedinečnú chuť.

 
 

 
 

 



JOYGELATO

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYGELATO CHEPANNA!

Prášková zmes na prípravu zmrzlín a mrazených 
dezertov krémovej smotanovej chuti.  

dávkovanie pre zmrzlinu

6 kg 
(1 kg x 6) 01070713

15-30 g/1 kg  
bieleho základu

dávkovanie pre cukrárov

15-30 g/1 kg krému, peny, 
polo-mrazených dezertov

JOYGELATO YOGHURT

Prášková zmes na prípravu jogurtovej zmrzliny 
(Obsahuje mliečne fermenty)  

30-40 g/1 kg 
bieleho základu

6 kg 
(1 kg x 6) 01070639

JOYGELATO GREEK YOGHURT   NEW! 

Prášková zmes na prípravu zmrzliny s príchuťou 
gréckeho jogurtu

30-40 g/1 kg 
bieleho základu

6 kg 
(1 kg x 6) 01070939

JOYGELATO VANILLA

Prášková zmes na prípravu vanilkovej zmrzliny. 
15 g/1 kg 

bieleho základu
6 kg 

(1 kg x 6) 01070681

JOYGELATO CHEESECAKE

Prášková zmes na prípravu cheesecake zmrzliny. 50 g/1 kg 
bieleho základu

6 kg 
(1 kg x 6) 01070648

JOYGELATO COCONUT    

Prášková zmes na prípravu kokosovej zmrzliny. 
50-60 g/1 kg 

bieleho základu
6 kg 

(1 kg x 6) 01070659

JOYGELATO TIRAMISÚ

Prášková zmes na prípravu tiramisú zmrzliny. 
30-40 g/1 kg 

bieleho základu
4,8 kg 

(0,8 kg x 6) 01070824

JOYGELATO MASCARPONE

Prášková zmes na prípravu mascarpone zmrzliny 
a polo-mrazených dezertov (semifréd)

30-40 g/1 kg 
bieleho základu

4,8 kg 
(0,8 kg x 6) 01070823
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 - ochutovacie práškyˇ



JOYPASTE - pasty pre mliecnu zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE COCOA INTENSE

Koncentrovaná čokoládová ochuťovacia pasta

pre zmrzlinu

5 kg 01011170
70-90 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

70-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE WHITE CHOCOLATE

Biela čokoláda - ochuťovacia pasta

pre zmrzlinu

3 kg 01011202
100 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

100 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE GIANDUJA

Nugátová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

5 kg 01011165
80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE GIANDUJA BITTER  NEW!  

Nugátová ochuťovacia pasta bez cukru

pre zmrzlinu

6 kg 
(1 kg x 6) 01020237

80-100 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-100 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE NOCCIOLA PIEMONTE IGP

"Orechy Piemonte - chránené geografické 
označenie" (100%) oriešková ochuťovacia pasta

 

pre zmrzlinu

3 kg 01020218
80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE NOCCIOLA ITALIA

Talianska oriešková pasta (100%), s príchuťou 
stredne opražených lieskových orechov

 

pre zmrzlinu

3 kg 01020230
80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE HAZELNUT PREMIUM

Oriešková (100%) ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

6 kg 
(1 kg x 6) 01020206

80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE HAZELNUT PREMIUM

Oriešková (100%) ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

5 kg 01020207
80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE NOCCIOLA INTENSE

Stabilizovaný lieskový orech - ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

5 kg 01020212
50-80 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

50-80 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE- pasty pre mliecnu zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE ROASTED ALMOND     

Pražené rafinované mandle (98%) ochuťovacia pasta

pre zmrzlinu

6 kg 
(1 kg x 6) 01020202

40-50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40-50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PISTACCHIO PURA

"Pistacchio verde di Bronte - chránené geografické 
označenie" (100%) pistáciová ochuťovacia pasta.

 

pre zmrzlinu

3 kg 01020216
80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PISTACCHIO SICILIA    NEW! 

Príchuť slaných pistácií - 100% sicílskeho pôvodu

pre zmrzlinu

5 kg 01020242
80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PISTACHIO 100%

Rafinovaná pistácia (100%) ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

6 kg 
(1 kg x 6) 01020201

80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PISTACCHIO VERDE

Rafinovaná pistácia (100%) ochuťovacia pasta 
Kalifornského pôvodu.

pre zmrzlinu

3 kg 01020231
80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PISTACHIO PRIME

Pistáciovo mandľová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

5 kg 01011148
50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PEANUT

Arašidová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

6 kg 
(1 kg x 6) 01020209

100 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

100 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE WALNUT

Vlašský orech - ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

3 kg 01020217
100 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

100 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE CINNAMON

Škoricová ochuťovacia pasta

pre zmrzlinu

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

50-70 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

50-70 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE TRADIZIONE PASTICCERA

Ochuťovacia pasta so sladkou chuťou 
kysnutého cesta.

pre zmrzlinu

7,2 kg  
(1,2 kg x 6) 01100300

50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE - pasty pre mliecnu zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE AMORENERO

Kakaovo-keksíková ochuťovacia pasta. 
Doporučujeme použiť s preterom 
JOYCREAM AMORENERO

 

pre zmrzlinu

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

50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE DONATELLO

Biela čokoládovo-kokosová ochuťovacia pasta 
s kúskami kokosu.

pre zmrzlinu

3 kg 01011185
100 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

100 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE WAFER

Oblátková ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

3 kg 01011186
80 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE TORRONCINO

Ochuťovacia pasta turecký med.

pre zmrzlinu

3 kg 01060314
70 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

70 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE AMARETTO

Amaretto ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

3 kg 01011258
40 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE VANILLA CARIBE

Vanilková ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

20-30 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

20-30 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE VANILLA MADAGASCAR/BOURBON

Vanilka Bourbon ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

20-30 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

20-30 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE WHITE VANILLA 

Ochuťovacia pasta biela vanilka.

pre zmrzlinu

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

20-30 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

20-30 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE BESAMEMUCHO

Nugátový krém s praženými kúskami lieskových 
orechov a chrumkavých palaciniek.

 

pre zmrzlinu

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

40 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE - pasty pre mliecnu zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE ZABAIONE

Ochuťovacia pasta vaječný likér.

pre zmrzlinu

3 kg 01520531
80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE ZABAIONE TRADITION 

Ochuťovacia pasta vaječný likér.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80-120 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE CARAMEL

Karamelová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

40-50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40-50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE TOFFEE

Karamelový krém - ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE CAPPUCCINO

Cappuccino ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

60-80 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

60-80 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE COFFEE

Kávová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

20-40 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

20-40 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYCAFFÈ GRANGUSTO

Tekuté ochuťovadlo so sladkou intenzívnou 
chuťou kávy.
 

pre zmrzlinu

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

20 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

20 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MINT

Mätová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

30-40 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

30-40 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE WHITE MINT

Mätová biela ochuťovacia pasta bez farbív. 

pre zmrzlinu

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100289

30-40 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

30-40 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE - pasty pre mliecnu zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE BISCUIT

Keksíková ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

40-50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40-50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE BISCUIT PREMIUM

Keksíková premium ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

40-50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40-50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE TIRAMISÚ    

Tiramisú ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

70-90 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

70-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MALAGA

Malaga ochuťovacia pasta (hrozienková)

pre zmrzlinu

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

80 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE BUBBLEFAN

Ochuťovacia pasta ružovej farby s príchuťou žuvačky

pre zmrzlinu

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

40-50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40-50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE BUBBLE BLUE

Ochuťovacia pasta modrej farby s príchuťou žuvačky

pre zmrzlinu

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

40-50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40-50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE LIGHT-BLUE

Šmolková ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

50-60 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

50-60 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MASTIC

Mastic ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100247

20-30 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

20-30 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE BANOFFEE

Banánovo-karamelová ochuťovacia pasta

pre zmrzlinu

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

80 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

80 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE ZUPPA INGLESE

"Zuppa inglese" ochuťovacia pasta

pre zmrzlinu

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

40-50 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

40-50 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE - pasty pre mliecnu zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE CREME BRULEE 

"Creme brulee" ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

60-70 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

60-70 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE CREMA PASTICCERA

Pudingová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

60-70 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

60-70 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE RICOTTA 

"Syr Ricotta" - ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

100 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

100 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE CASSATA SICILIANA

"Cassata siciliana" ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100268

70 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

70 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE DULCE DE LECHE

"Dulce de leche" ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

30-40 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

30-40 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PANNA COTTA

"Panna cotta" ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

70 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

70 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PUNCH

Punčová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

3 kg 01100260
70 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

70 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE ROSA

Jedlá ruža - ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

65 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

65 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE RHUMBA 

Rumová ochuťovacia pasta s liesk. orieškami

pre zmrzlinu

3 kg 01020232
70-80 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

70-80 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE LIQUIRIZIA

Pasta s príchuťou sladkého drievka.

pre zmrzlinu

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

50-80 g/1 kg bieleho základu

pre cukrárske výrobky

60-70 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE - pasty pre ovocnú zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE AMARENA CHERRY

Višňová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

3 kg 01100241
80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE FRAGOLA

Jahodová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE LAMPONE

Malinová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MIRTILLO

Čučoriedková ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE CASSIS

Ochuťovacia pasta čierna ríbezľa.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MORA

Černicová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE FRUTTI DI BOSCO

Ochuťovacia pasta lesné plody.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE ANANAS

Ananásová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE BANANA

Banánová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE - pasty pre ovocnú zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE PASSION FRUIT

Maracujová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MANGO

Mangová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE LIME

Limetková ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PERA

Hrušková ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE PESCA

Broskyňová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE ALBICOCCA

Marhuľová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MELON

Melónová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE ANGURIA

Ochuťovacia pasta červený melón.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE ARANCIA

Pomarančová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE - pasty pre ovocnú zmrzlinu

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE ARANCIA ROSA SICILIA

Ochuťovacia pasta červený pomaranč.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MANDARINO

Mandarinková ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE POMPELMO ROSA

Grepová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE LIMONE

Citrónová ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MELA VERDE

Ochuťovacia pasta zelené jablko.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE KIWI

Kiwi ochuťovacia pasta.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE MELOGRANO

Ochuťovacia pasta granátové jablko.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny

JOYPASTE TROPICAL 

Ochuťovacia pasta tropické ovocie.

pre zmrzlinu

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

80-120 g/1 lt vody

pre cukrárske výrobky

60-90 g/1 kg pudingu, krému, náplne, peny
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JOYPASTE PASTRY 

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód

JOYPASTE PASTRY FRAGOLA

Jahodová ochuťovacia pasta pre cukrárov

  
40-80 g/1 kg krému, ganáže, peny,... 7,2 kg 

(1,2 kg x 6) 01100281

Malinová ochuťovacia pasta pre cukrárov 40-80 g/1 kg krému, ganáže, peny,... 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100282

Citrónová ochuťovacia pasta pre cukrárov 40-80 g/1 kg krému, ganáže, peny,... 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100280

Mangová ochuťovacia pasta pre cukrárov 40-80 g/1 kg krému, ganáže, peny,... 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100283
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PRETERY
/ VARIEGATA
Využi naplno svoju predstavivosť
pri výrobe a dekorácií
pretieranej ZMRZLINY!

 
 



JOYCREAM - pretery
JOYCREAMi sú pretery špeciálne vyvinuté tak, aby si uchovali krémovú a rozotierateľnú konzistenciu aj pri -15°C. 
Použite ich na pretieranú zmrzlinu a vytvárajte prekvapivé chuťe a unikátne dekorácie, ktoré pôsobivým dojmom 
spestria Vašu zmrzlinovú vitrínu.

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

JOYCREAM Balenie Kód

NOCCIOLATA ICE

Nugátový krém (orieškový) ľubovolné 5 kg 01011005

NOCCIOLATA ICE PREMIUM  

Nugátový krém (orieškový) z vysoko kvalitného kakaa s 
certifikovanou hmotnostnou bilanciou (UTZ).

ľubovolné 5 kg 01011342

NOCCIOLATA ICE CROCK

Nugátový krém s kúskami chrumkavých palaciniek ľubovolné 5 kg 01011006

JOYCREAM NOCCIOLATA CHOC 

Kakaovo / lieskovo-orieškový krém ľubovolné 5 kg 01011430

JOYCREAM NOCCIOLATA BIANCA

Mliečno-orieškový krém ľubovolné 5 kg 01011150

JOYCREAM WHITE

Preter s príchuťou bielej čokolády ľubovolné 5 kg 01011063

JOYCREAM BLACK   NEW! 

Extra čierny krém s obsahom nízkotučného kakaa ľubovolné 5 kg 01011556

JOYCREAM DARK

Preter s príchuťou tmavej čokolády ľubovolné 5 kg 01011065

JOYCREAM MORELLINO

Orieškovo-kakaový roztierateľný krém ľubovolné 5 kg 01011211

JOYCREAM FLEUR DE SEL   NEW! 

Slaný karamelový krém ľubovolné 5 kg 01011559

JOYCREAM WAFERNUT NOIR

Kakao / lieskové orechy s oblátkami a praženými 
kúskami orechov

 ľubovolné 5 kg 01011069

JOYCREAM WAFERNUT CLAIR

Lieskové orechy s oblátkami a praženými kúskami orechov ľubovolné 5 kg 01011074
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JOYCREAM - pretery

DÁVKOVANIE

JOYCREAM Balenie Kód

JOYCREAM PISTACCHIO

Pistáciový krém s kúskami pistácií ľubovolné 5 kg 01011077

JOYCREAM PISTACCHIO ICE     

Pistáciový krém ľubovolné 5 kg 01011429

JOYCREAM BESAMEMUCHO

Nugátový krém s praženými kúskami lieskových orechov a 
chrumkavých palaciniek

ľubovolné 5 kg 01011098

JOYCREAM AMORENERO

Extra tmavý kakaový krém s kúskami kakaových keksov ľubovolné 5 kg 01011152

JOYCREAM CHOCOBISCOTTO

Tmavá čokoláda s kúskami kakaových keksov ľubovolné 5 kg 01011081

JOYCREAM CARAMEL BISCOTTO

Karamelový krém s kúskami maslových sušienok ľubovolné 5 kg 01011260

JOYCREAM LEMONBISCOTTO

Citrónový preter s kúskami maslových sušienok ľubovolné 5 kg 01011259

JOYCREAM CRUMBLE   

Keksíkový krém s kúskami ľubovolné 5 kg 01011427

JOYCREAM FRUITS ROUGES   

Červený ovocný krém s kúskami chrumkavých palaciniek ľubovolné 5 kg 01011428

JOYCREAM NOCCIOLINA

Kakaový krém s arašidami ľubovolné 5 kg 01011153

JOYCREAM COCONTY

Mliečna čokoláda / kokos s kúskami kokosu  ľubovolné 5 kg 01011075

JOYCREAM DONATELLO

Biela čokoláda / kokos s kúskami kokosu a oblátky  ľubovolné 5 kg 01011076
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JOYCREAM - pretery

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

JOYCREAM Balenie Kód

JOYCREAM SUPREMO

Mliečno orieškový krém s kúskami kakaových keksov ľubovolné 5 kg 01011161

JOYCREAM CROCCANTISSIMO

Kakaový krém s odstredeným mliekom a chrumkavými 
cereálnymi guličkami

ľubovolné 5 kg 01011160

JOYCREAM CORN FLAKES

Orieškový krém s kukuričnými lupienkami ľubovolné 5 kg 01011156

JOYCREAM TOFFEE

Karamelový krém (toffee) ľubovolné 3,5 kg 01100267

JOYCREAM CARAMEL

Karamelový krém ľubovolné 3,5 kg 01100266

JOYCREAM MERINGA

Biela čokoláda s kúskami snehových pusiniek ľubovolné 4 kg 01011184

JOYCREAM AMARETTO

Čokoládový krém s malými kúskami amaretto keksov ľubovolné 4 kg 01011183

JOYCREAM TORRONCINO 

Biela čokoláda / mandle s kúskami tureckého medu ľubovolné 5 kg 01011179

JOYCREAM MALAGA

Hrozienkový krém (malaga) ľubovolné 3,5 kg 01100271

JOYCREAM CASSATA SICILIANA

"Cassata siciliana" krém s kandovaným ovocím ľubovolné 3,5 kg 01100273

JOYCREAM TIRAMISÚ

Tiramisú krém s kúkami čokoladových granulovaných keksov ľubovolné 3,5 kg 01100272

JOYCREAM MARRON GLACÉ  

Gaštanový krém s kúskami ľubovolné 3,5 kg 01100311
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JOYFRUIT sú pretery s veľmy vysokým obsahom mimoriadne kvalitných kúskov, alebo celých plodov vyberaného 
ovocia, ktoré im dodáva jedinečnú chuť. Vďaka špeciálnemu zloženiu chráni všetky prírodné vlastnosti čerstvého 
ovocia tak, aby sa zabránilo nežiadúcemu stmavnutiu jeho farieb. Ich jemná konzistencia je idálna na pretery a 
dekorácie remeselnej zmrzliny, softovej zmrzliny, do dezertov a múčnikov.      

JOYFRUIT - pretery

DÁVKOVANIE

Gluten 
Free

JOYFRUIT Balenie Kód

JOYFRUIT ALBICOCCA

Marhuľe v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030403

JOYFRUIT AMARENA CHERRY

Tmavé višňe v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030400

JOYFRUIT AMARENA INSTINCT 

Tmavé višňe v náleve na pretieranie a dekorácie. Bez umelých 
farbív a aróm

 ľubovolné 3,5 kg 01030447

JOYFRUIT CASSIS

Čierne ríbezle v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030406

JOYFRUIT LAMPONE

Maliny v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030426

JOYFRUIT FRAGOLA

Jahody v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030409

JOYFRUIT FRAGOLINA DI BOSCO

Lesné jahody v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030425

JOYFRUIT FRUTTI DI BOSCO

Lesné plody v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030402

JOYFRUIT LIME

Limetky v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030410

JOYFRUIT MIRTILLO

Čučoriedky v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030405

JOYFRUIT PESCA

Broskyne v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030404

JOYFRUIT ARANCIA

Pomaranče v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030427

JOYFRUIT FICO VERDE  

Zelené figy v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030446

JOYFRUIT PERA 

Hruška v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01100310

JOYFRUIT APPLE PIE   

Nálev na pretieranie a dekoráciu s príchuťou jablkového koláča
ľubovolné 3,5 kg 01100299

JOYFRUIT TROPICAL  

Tropické ovocie v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030448

JOYFRUIT MANGO  

Mango v náleve na pretieranie a dekorácie
ľubovolné 3,5 kg 01030460
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POLEVY & 
STRACCIATELLY
Vďaka vysokému obsahu pravej 
čokolády (od 62% do 75%) sú polevy 
a stracciatelly Joygelato jedinečným a 
bezkonkurenčným produktom na trhu! 
Sú ideálne na výrobu chrumkavých 
zmrzlín na paličke, alebo úžasných 
"Stracciatell".

 
 



JOYCOUVERTURE - polevy & stracciatelly

Gluten 
Free

Balenie Kód

75%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOC DARK

Vysokokvalitná poleva - 75% tmavá čokoláda 5 kg 01010887

75%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOC WHITE

Vysokokvalitná poleva - 75% biela čokoláda 5 kg 01010886

75%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOC MILK

Vysokokvalitná poleva - 75% mliečna čokoláda 5 kg 01011268

12,5%
NÍZKOTUČ.

KAKAO
 

JOYCOUVERTURE DARK

Tmavá poleva 5 kg 01010695

16%
ODSTREDENÉ
SUŠ. MLIEKO

 

JOYCOUVERTURE WHITE

Biela poleva 5 kg 01011197

63,5%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE PISTACHIO

Vysokokvalitná pistáciová poleva - 63.5% 
pístáciová biela čokoláda

5 kg 01011105

70%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE GIANDUIOTTO

Vysokokvalitná poleva s nugátovou čokoládou 
- 70% nugátová čokoláda

3 kg 01011108

63,5%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE CAPPUCCINO

Vysokokvalitná cappuccino poleva - 63.5% 
cappuccino biela čokoláda

3 kg 01011107

62%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE STRAWBERRY

Vysokokvalitná jahodová poleva - 62% biela 
čokoláda

3 kg 01011106

62%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE ORANGE

Vysokokvalitná pomarančová poleva - 62% 
biela čokoláda

3 kg 01011104

62%
PRAVÁ

ČOKOLÁDA
 

JOYCOUVERTURE LIMONCELLO

Vysokokvalitná citrónová poleva - 62% 
biela čokoláda

3 kg 01011103
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TOPPINGY
Ozdobte s fantáziou svoju
ZMRZLINU alebo dezert



JOYTOPPING

Gluten 
Free

Balenie Kód

JOYTOPPING CHOCOLATE PREMIUM   

Dekoračný topping - prémium čokoláda
6 kg 

(1 kg x 6) 01990627

JOYTOPPING WHITE CHOCOLATE PREMIUM  

Dekoračný topping - biela čokoláda premium
6 kg 

(1 kg x 6) 01990624

JOYTOPPING NOCCIOLATA PREMIUM  

Dekoračný topping - orieškový premium
6 kg 

(1 kg x 6) 01990625

JOYTOPPING NOCCIOLATA BIANCA PREMIUM   

Dekoračný topping - biely orieškový premium
6 kg 

(1 kg x 6) 01990626

JOYTOPPING PISTACHIO PREMIUM    NEW! 

Dekoračný topping - pistáciový premium
5,4 kg 

(0,9 kg x 6) 01990639

JOYTOPPING STRACCIATELLA    NEW! 

Dekoračný topping - stracciatella
5,1 kg

(0,85 kg x 6) 01990641

JOYTOPPING AMARENA CHERRY

Dekoračný topping - višňový
6 kg 

(1 kg x 6) 01990584

JOYTOPPING CARAMEL

Dekoračný topping - karamelový
6 kg 

(1 kg x 6) 01990557

JOYTOPPING CHOCOLATE

Dekoračný topping - čokoládový
6 kg 

(1 kg x 6) 01990555

JOYTOPPING COFFEE

Dekoračný topping - kávový
6 kg 

(1 kg x 6) 01990559

JOYTOPPING GREEN APPLE    NEW! 

Dekoračný topping - zelené jablko
6 kg 

(1 kg x 6) 01990645

JOYTOPPING HAZELNUT

Dekoračný topping - orieškový
6 kg 

(1 kg x 6) 01990582

JOYTOPPING HONEY    NEW! 

Dekoračný topping - med
6 kg 

(1 kg x 6) 01990643

JOYTOPPING LAMPONE

Dekoračný topping - malinový
6 kg 

(1 kg x 6) 01990598

JOYTOPPING MANGO

Dekoračný topping - mango
6 kg 

(1 kg x 6) 01990600

JOYTOPPING STRAWBERRY

Dekoračný topping - jahodový
6 kg 

(1 kg x 6) 01990561

JOYTOPPING TROPICAL

Dekoračný topping - tropické ovocie
6 kg 

(1 kg x 6) 01990579

JOYTOPPING WILD BERRIES

Dekoračný topping - lesné plody
6 kg 

(1 kg x 6) 01990563
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EMULGÁTORY
A CUKROVÉ
SIRUPY



      

SVELTO doporučujeme používať na ovocnú zmrzlinu / sorbety pre dosiahnutie jemnejšej a krémovitejšej konzistencie 
bez kryštálikov. Pri mliečnych zmrzlinách dokonale emulguje tuky a kvapaliny, ktoré sú obsiahnuté v niektorých 
receptoch, a umožňuje tak získať dlhotrvajúcu krémovitosť zmrzliny.

     

Cukrové sirupy
REVOLUTION sú technické cukrové sirupy, ktoré dokážu čiastočne nahradiť cukor.     

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód Výhody

SVELTO 178/C

Rýchlošľahacia hmota pre zmrzlinu

4-6 g/1 kg 
zmesi 5 kg 01100149

viditeľne zväčšuje objem zmrzliny; 
dodáva zmrzline homogénnu štruktúru 

a stabilnú krémovitú konzistenciu, 
vďaka čomu vyzerá vo vitríne 

vždy čersto a atraktívne.

 
 

 

 

Gluten 
Free

DÁVKOVANIE Balenie Kód Výhody

JOYGELATO REVOLUTION CREAM

cukrový sirup pre mliečnu zmrzlinu na 
okamžité použitie

Každých 100 g cukru 
môže byť nahradených 

140 g Revolution sirupu. 
Nenahrádzajte viac 

ako 30% cukru.  

6 kg 01030353 Dlhodobo dodávajú jemnejšiu 
a krémovitejšiu štruktúru; 

znižujú nadmernú sladkosť; 
zlepšujú chuť; sú anti-kryštali-
zujúce a nemrznúce; nakoľko 
sú tekuté, umožňujú korekcie 
základov bez zmeny disperzie.

 
 

 

JOYGELATO REVOLUTION FRUIT

cukrový sirup pre ovocnú zmrzlinu na 
okamžité použitie

Každých 100 g cukru 
môže byť nahradených 

120 g Revolution sirupu. 
Nenahrádzajte viac 

ako 30% cukru. 
 

6 kg 01030354

GLUCOSIO

glukózový sirup so strednou úrovňou,
D.E:(36-39)

Nemali by ste nahradiť 
viac ako 30% 

sacharózy.
 14 kg 01030173

Dodáva zmrzline štruktúru, 
znižuje nadmernú sladkosť, 

zabraňuje fládrovaniu a 
zrnitosti zmrzliny vďaka 

anti-kryštalizujúcemu efektu.

INVERT SUGAR

invertný cukrový sirup Nemali by ste nahradiť 
viac ako 20-25% 

sacharózy.
14 kg 01030331

Vysoká nemrznúca a anti-kryš-
talizujúca vlastnosť. Pomáha 

spomaliť proces oxidácie. Jeho 
použitie sa odporúča v zmesiach 
bohatých na pevné látky (napr.: 
čokoláda, lieskový orech atď.) 

Má vysokú sladivosť.
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DEKORÁCIE
Urobte Vašu ZMRZLINU
atraktívnejšou a veselšou!



 Dekorácie 

Gluten 
Free

Popis Veľkosť Balenie

CHOCOLATE GRAINS

Tmavá čokoláda - min. 47% kakaa
čokoládové zrná 2-4 mm 10 kg kartón

SHINY CHOCOLATE GRAINS 

Tmavá čokoláda - min. 47% kakaa
lesklé čokoládové zrná 2-4 mm 10 kg kartón

SFERETTE

Tmavá čokoláda / Kávová čokoláda
 lesklé čokoládové guličky ø 4-7 mm 16 kg kartón  

(2 kg x 8)

CODETTE

Tmavá, mliečna, biela čokoláda
čokoládová dekoračná ryža ø 1 mm  

dĺžka 5 mm

20 kg kartón
(1 kg x 20 - 5 kg x 4)

16 kg kartón  
(2 kg x 8)

SCAGLIETTE

Tmavá, mliečna, biela čokoláda
 čokoládové dekoračné šupinky hrúbka 0,5 mm  

šírka 1,5-3 mm

20 kg kartón
(1 kg x 20 - 5 kg x 4)

16 kg kartón  
(2 kg x 8)

CIOCCOLINE

Mliečna čokoláda
malé kúsky čokolády

hrúbka 2 mm 
šírka 2-4 mm  

dĺžka 3-10 mm
20 kg kartón

CRUNCHY BEADS

Tmavá, mliečna, biela čokoláda
chrumkavé guličky obalené 

v čokoláde ø 2-3 mm 16 kg kartón  
(2 kg x 8)

WHOLE ROASTED HAZELNUTS 100% celé lieskové orechy 16 kg kartón  
(4 kg x 4)

HAZELNUTS GRAINS 100% drvené lieskové orechy 16 kg kartón  
(4 kg x 4)

DULCAMARA amaretto granule 5 kg kartón

BISCUIT GRANULES granulované kúsky maslových 
sušienok

8 kg kartón
(1 kg x 8)

MERINGA DROPS malé kúsky snehových pusiniek 4 kg kartón
(500 g x 8)

AMARETTO DROPS malé kúsky amaretto 5,2 kg kartón
(650 g x 8)

CROCCANTE GRANULES    NEW!  granulované mandle a 
lieskové orechy 

6 kg kartón
(1 kg x 6)

CRUMBLE GRANULES    NEW! 
kúsky krehkých sušienok 8 kg kartón

(1 kg x 8)
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11

ČOKOLÁDY

Na výrobu ZMRZLINY s 
intenzívnou a ušľachtilou 
chuťou prémiovej čokolády!  

  
 



Cokolády

SINGLE ORIGIN

EXTRA ČOKOLÁDY

Gluten 
Free

% Tuku Tekutosť Balenie Kód

85%
KAKAO

JOY NOIR PEROU 

Tmavá čokoláda jedinečného pôvodu 40-46 kakaové 
maslo

10 kg kartón
(2,5 kg x 4) 01011289

46%
KAKAO

JOY LAIT MADAGASCAR

Extra jemná mliečna čokoláda 
jedinečného pôvodu

42-44 kakaové 
maslo

10 kg kartón
(2,5 kg x 4) 01011290

100%
KAKAO

JOYCACAO 22/24
22-24 kakaové 

maslo
6 kg 

(1 kg x 6) 001070760

100%
KAKAO

JOYCACAO 20/22    NEW! 
20-22 kakaové 

maslo
9 kg 

(3 kg x 3) 01070911

72%
KAKAO

RENO DARK

Sumatra Extreme 40-42 kakaové 
maslo

5 kg kartón

10 kg kartón
(5 kg x 2)

01010667

01010393

34%
KAKAO

RENO MILK

Java Superior
37-39 kakaové 

maslo 
a mliečne maslo

 
5 kg kartón

10 kg kartón
(5 kg x 2)

01010666

01010423

32%
KAKAO

RENO LACTEE CARAMEL

Madagascar
38-40 kakaové 

maslo a 
mliečne maslo

 
5 kg kartón

10 kg kartón
(5 kg x 2)

01011068

31,5%
KAKAO

RENO WHITE 

Sulawesi Imperial
37-39 kakaové 

maslo a 
mliečne maslo

 
5 kg kartón

10 kg kartón
(5 kg x 2)

01010728

01010727

Na prípravu čokoládových sorbetov a zmrzliny odporúčame použiť JOYBASE GELATOGEL (strana 8)

KAKAO
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