
GELATO
Tillverka din egen glass



GELATO 
BETYDER 
GLASS
Gelato kommer ursprung-
ligen f rån Italien och är 
en krämig och smakrik 
variant av glass. 
Vi på Nic vill gärna dela med oss av våra kunskaper om 

hur du enkelt kan tillverka din egen gelato.

Att det dessutom är lönsamt och kreativt, med möjlighet 

till oändliga smakkombinationer, gör detta hantverk ännu 

roligare.

• Den är fantastiskt god och färgglatt inbjudande!

• Kunderna uppskattar det hemlagade hantverket!

• Du kan berätta för kunden vad din glass innehåller!

• Du kan skapa uppseendeväckande smakkombinationer!

• Gelato stärker ditt varumärke och gör dig unik!

Varför 
tillverka 
egen Gelato?



Hos oss hittar du alla kvalitetsprodukter samt den kunskap, 

du behöver för att kunna förverkliga din dröm.

 

Vi samarbetar med de marknadsledande inom branschen och 

erbjuder ett brett sortiment av baser, smaksättningar, topping-

ar, bägare och andra tillbehör.

Dessutom hjälper vi dig att lyfta ditt varumärke genom eget 

tryck på bägare, servetter, dekorationskex, strutställ mm.

din 
egen 
gelato
Drömmer du om att  
tillverka din egen glass?

Letar du efter  
ekologiska 

eller veganska 
alternativ?

Fråga oss så  
berättar vi mer!



5Sätt din  
egen prägel! 

 Med våra produkter kan du  
tillverka dina egna glasspinnar,  

glasstårtor, praliner mm.

ENKLA 
STEG
SÅ HÄR GÖR DU:

1. Du börjar med att tillverka en bas. Det finns en  

varm och en kall processvariant – den varma ska  

pastöriseras. 

2. Sedan smaksätter du basen med en pasta  

– här finns många smaker att välja på.

3. Basen hälls därefter i en glassfrysare/maskin och när 

glassen sedan är färdig töms den ur i ett glasstråg.

4. Nu är det dags att dekorera din gelato!  

Använd Variegati/topping, nötter, frukt och bär. Komihåg 

att ju mer inbjudande glassdisk, desto mer försäljning!

5. I det sista momentet ska glassen frysas ytterligare  

för att stabilisera råvarorna. Nu är gelaton färdig  

att servera!
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www.nicice.se/gelato

• Produkter

• Workshops

• Recept

• Tillbehör

• Utrustning

VI HJÄLPER DIG 
HELA VÄGEN!
-  fran uppstart  

till produktion


