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LA TRADIZIONE DEL GELATO

As marcas mais conhecidas e procuradas

Uma grande equipa perto de si

Esforçamo-nos para ser OS MELHORES em tudo que fazemos
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https://nuiiicecream.com/es/rewilding-project/
https://www.extreme-icecream.com/es/nuestra-mision/

Nuii apoia a missão de Wilk Ark de proteger o habitat na 
Australia para preservar a vida nativa na floresta tropical
e em particular os Koalas.

Inovações de Sucesso

Comprometidos com o meio ambiente

COM PEDACINHOS DE BOLACHA OREO

COM PEDACINHOS DE BOLACHA OREO

GELADO 

GELADO 

Continuaremos a fazer disto uma prioridade
do nosso negócio:
- Uso de palitos de madeira de origem sustentável
- Cacau certificado cada vez em mais produtos.
- Protegemos os lugares mais selvagens do mundo com NUII e Extrême.

Desde 2021, Extrême colabora com a ONG Coral Guardian para 
proteger e repovoar o ecossistema de recifes de coral na costa 
mediterrânica em Punta de La Mona (Granada).

Cacau

WILDARK SUPPORTER
nuiiicream.com 

Crédito: Coral Guardian.

SABOR NATA

CHOCOLATE &

BROWNIES
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OFEREÇA AS NOVIDADES e Surpreenda seus clientes

TRABALHE COM UM SORTIMENTO 
VENDEDOR com formatos, sabores

e preços variados

MARQUE UM PREÇO JUSTO
para incrementar a rotação

COLOCAR O CARTAZ em um local 
que chame atenção

MANTER A ARCA VISÍVEL E ORDENADA 
para incentivar o consumo

O seu aliado para vender mais.

COM PEDACINHOS DE BOLACHA OREO

COM PEDACINHOS DE BOLACHA OREO

GELADO 

GELADO SABOR NATA

CHOCOLATE &

BROWNIES
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Novidades

CHOCOLATE &

BROWNIES

COM PEDACINHOS DE BOLACHA OREO

COM PEDACINHOS DE BOLACHA OREO

GELADO 

GELADO 

SABOR NATA

IM
PU

LSO
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1. NUII Amendoas com Baunilha de Java

2. NUII Chocolate Preto com Mirtilos Nórdicos

3. NUII Mascarpone com Arandos Escandinavas

4. NUII Caramelo com Nozes-de-Macadâmia 
Australianas

12. Pirulo Caretta

13. Pirulo Fantasmikos

14. Pirulo Melancia

15. Pirulo Tropical

16. Oreo Cono

17. Oreo Bombom

18. Oreo Sandwich

19. Milka Bombom

20. Milka Cono

21. Toblerone Bombom

22. Smarties Pop Up

23. Chococlack

24. KitKat Cono

5. Extrême Cono Cookie Chocolate & Brownies

6. Extrême Cono Cookie Baunilha Caramelo

7. Extrême Cono Sabor Nata

8. Extrême Cono Morango & Sabor Nata

9. Maxibon Waffle

10. Maxibon Classic

11. Maxibon Cookie

1. 

5. 

9. 

15. 

16. 

12. 13. 14. 

17. 
19. 

18. 20. 

21. 

22. 24. 23. 

2. 

6. 7. 8. 

10. 11. 

3. 4. 

Clássicos

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVONOVONOVO

Sortido básico recomendado
IM

PU
LSO
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CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO

@nuii_icecream_global

Porque deve tê-los?
· Marca cada vez mais presente na mente do consumidor.
· Baseia o seu sucesso na extraordinária seleção dos seus ingredientes.
· Gelado feito com Nata Fresca.
· Preocupado com o ambiente: Cacau e pauzinhos de madeira de origem sustentável e sem óleo de palma.
· Parceiros               em projetos para proteger os lugares mais selvagens do mundo.
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ADEQUADO PARA 
VEGETARIANOSCacau

WILDARK SUPPORTER
nuiiicream.com 

Informaçâo ao consumidor: Produtos isentos de glúten

CARAMELO COM
NOZES-DE-MACADÂMIA

AUSTRALIANAS

MASCARPONE COM
ARANDOS DAS

MONTANHAS ESCANDINAVAS

AMÊNDOAS COM
BAUNILHA DE JAVA

AMÊNDOAS BRANCO
COM BAUNILHA DE JAVA

CHOCOLATE PRETO
COM MIRTILOS
NÓRDICOS

Nuii® is a trademark of Froneri International Ltd..

IM
PU

LSO
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COMUNICAÇÃO CAMPANHA DIGITAL / MATERIAIS PONTO DE VENDA

Extrême® is a trademark of Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland, used under license.
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1 Kantar 2022.   2 Prémio inovação 2022 na categoria de gelados e congelados.

PEDAÇOS DE COOKIE
E ESPIRAIS DE CHCOLATE

CREMOSO GELADO DE 
CHOCOLATE E MOLHO DE 

CHOCOLATE

NOVONOVO
CHOCOLATE &

BROWNIES

BAUNILHA

CARAMELO

Cacau

Porque deve tê-los?
· A gama Extrême cookie cone complementa a dos clássicos, e já conseguiu compradores
  mais jovens enquanto que os clássicos são consumidos por um público mais adulto1.

· O Extrême cookie cone ganhou o prêmio de melhor inovação2.

· Comprometidos com a sustentabilidade. Mais informação em ra.org

IM
PU

LSO

-11-



EXTRÊME

DUPLO

CHOCOLATE

MORANGO &

SABOR NATA

1 Dados internos de vendas.  * mais informações em ra.org

Porque deve tê-los?
· Extrême, un valor seguro nas vendas

· Extrême Fresa está entre os top 10 em vendas.1.

· Comprometidos com o meio ambiente: colaboramos com a ONG Coral Guardian
   e utilizamos cacau certificado Rainforest Alliance*. Cacau
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SABOR NATA

COMUNICAÇÃO
MATERIAIS DE VISIBILIDADE / MATERIAIS DE PONTO DE VENDA

NOVONOVO

Extrême® is a trademark of Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland, used under license.

IM
PU

LSO
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SÓ MAXIBON PODE OFERECERSÓ MAXIBON PODE OFERECER

SuRpREenDEMOs COM gElADOs 
únicoS E INIMItávEiS quE

Maxibon® is a trademark of Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland, used under license.
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1 BHT 360º by Ipsos 2022.      2 Dados internos de vendas.

Porque deve tê-los?

cOMuNICAção
cAMpanhA digital / 
MAtERIal PontO de vENda

digital

poS

· Maxibon, a marca com maior notoriedade dos gelados Nestlé1 .
· Está entre os Top 10, em rotação e unidades em Portugal2.
· Uma marca socialmente responsável que colabora com a luta contra o bullying.
· E comprometida com a sustentabilidade. Mas informações em ra.org.

IM
PU

LSO
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COMUNICAÇÃO

Porque deve tê-los?
· Produtos únicos como Fantasmikos continuam a ser o Nº 1 em vendas.1

· Continuamos apostando no Nutri-Score, o sistema voluntário de etiquetagem
   que identifica os alimentos segundo o seu perfil nutricional.

Co

m suMoS e POlMeS dE FrUtos*

ArOmAs nAtUrAIS

OU peIXE?
OU peIXE?TUBARAO 
TUBARAO 

SURPRESA!

1  Dados internos de venda.
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Pirulo®, Mikolápiz®, Fantasmikos® and Smarties® are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland used under license.

*SUmOs De fRuToS ObTiDoS a pArTiR De Um pRoDuTo CoNcEnTrAdO.

NOVONOVO

Informação ao consumidor: Produtos isentos de glúten

Agora a nossa gama Pirulo® e Smarties® com NUTRI-SCORE.
Mais informação sobre cada gelado na embalagem.

IM
PU

LSO
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COMUNICAÇÃO EM:

lâminas crocantes
com chocolate com leite

Stick com

O SABORda Ternura

COM
LEITE
DOS

ALPES
CHOCOLATE

1 “Cocoa life” Aplica-se apenas ao chocolate com leite do produto.
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Milka and Toblerone are trademarks of the Mondelez International group used under license.

G E L A D O  C O M  P E D A Ç O S  D E 
T O B L E R O N E  E  P E D A Ç O S 

D E  N O U G A T

Cone de Baunilha com
pedacinhos de chocolate, e 

cobertura de autêntico chocolate 
com leite Milka

1 applies to milk
chocolate only.

IM
PU

LSO
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1  Dados internos de vendas.  2  Kantar 2022.

Porque deve tê-los?
· Produtos único e inimitáveis elaborados com ingredientes autênticos.
· Produtos de alta rotação.1

· Marcas muito potentes, conhecidas por todo o mundo2.
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COMUNICAÇÃO EM:

Oreo, is a trademark of the Mondelez International group used under license.

COM PEDACINHOS DE BOLACHA O
REO

COM PEDACINHOS DE BOLACHA O
REO

GELADO 

GELADO 

NOVONOVO

IM
PU

LSO
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Cacau

Clássic�Os n�s�

Clássic�Os n�s�

Clássic�Os n�s�
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Porque deve tê-los?
· Os gelados clássicos mais autênticos e originais.
· Chococlak, gelado top de vendas e introdução do cartaz.1

· Sandwich Nata, inimitável. Os seus fãs não o trocam por nada.
· KitKat uma das marcas de chocolates mais potentes do mundo.

1  Dados internos de venda.

IM
PU

LSO
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KitKat®, La Lechera®, Lion® and Antica Gelateria del Corso® are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland used under license.
Milka and Oreo are trademarks of the Mondelez International group used under license.

Para Beber

LA TRADIZIONE DEL GELATO

-24-



Uma opção fácil e simples para 
ampliar a oferta do seu negócio.

2  M I N S

2-3  B OLAS
 D E G E LAD O

AD I CI ONAR 
200M L 

D E LE ITE ATÉ 
COB R I R 

AS B OLAS D E 
G E LAD OS. 

BATE R E 
PR ONTO

PE R S ONALI ZAR 
AD I CI ONAN D O

TOPPI N G,  NATA, 
CACAU. . . 

N A  R UA

N A  M E S A

CARTAS

BatidosPara Beber

Com as melhores marcas

Preparação muito rápida
Batidos Visibilidade

B
EB

ÍV
EIS
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SmoothiesPara Beber

mango 
fresh

MANGA · PERA PÊSSEGO · PAPAIA
MORANGOS

peach 
paradise

ANANÁS · COCO

piña 
colada

BRÓCOLOS · ESPINAFRES 
AIPO · BANANA

ANANÁS · MANGA

natural 
green

tropic 
mix

ANANÁS · PAPAIA 
MANGA

red 
banana

MORANGO · BANANA

-26-



SmoothiesPara Beber

Visibilidade 

NA MESA

NO BALCÃO

NA RUA

CARTA E CARTA COCKTAIL

CAVALETE

STAND-UP

Autêntica fruta natural fatiada.

Embalada em bolsas de 150 gramas.

Grande qualidade graças à tecnologia IQF*.

Cada smoothie contém
uma das 5 porções de fruta 
e vegetais recomendadas para
uma dieta saudável.

Video
smoothies

Adicione 200 ml.:
Sumo básico (recomendação: 

sumo de maçã) ou água + açúcar

Verter a
bolsa de

150 g

Misturar
durante 45
segundos

PARA LHE DAR  
UM TOQUE MAIS FRESCO, 

INCLUA GELO NO 
LIQUIDIFICADOR.

60
segundos

MENOS

Fruta de alta qualidade Saudável

Preparação muito rápida

*Tecnologia IQF (Individually quick frozen). É uma tecnologia que congela a fruta de forma ultra-rápida, permitindo conservar os seus 
nutrientes, sabor e textura de uma forma muito melhor que outras opções como as soluções pasteurizadas.

B
EB

ÍV
EIS
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LA TRADIZIONE DEL GELATO

Antica Gelateria del Corso®, La Lechera®, KitKat®, After Eight® and Lion® are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland used under license. 
Milka and Oreo are trademarks of the Mondelez International group used under license.

P R E M I U M

Scooping
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H O R E C A

Receita nova

Receitas e formatos exclusivos

85% das decisões de compra são tomadas na vitrine

Chave de sucesso da sua geladaria

Capta e atrae 
o consumidor

VISIBILIDADE DECORAÇÃO

04030201

Conquista e fidelize com 
um produto vistoso

PRODUTO ATRATIVO
E fácil e rápido.

Tê-la sempre perfeita

LIMPIEZA 
Atraia os olhares
para a sua vitrine.

No exterior.
Na mesa.
Na vitrine.

Adicione elementos 
comestíveis.

Cones - copos.
Taças- batidos.

Vitrine.
Cuvete.

Colheres / Espátula.

Aporta margem adicional
às suas criações.

63% da gama sem corantes
nem aromas artificiais. Todos os 

sorvetes sem gordura.

Nutrição Rentabilidade

Variedade e inovação Inspiração
34 receitas em distintos formatos 

(grandes e pequenos).
Inspire-se com as criações
dos nossos especialistas.

La Lechera, uma marca
com mais de 100 anos de experiência.

Cuidadosa seleção de ingredientes
e rigorosos controlos de qualidade. 

TradiçãoQualidade

Sultanas da Turquia 
maceradas

Rum das Antilhas 
Francesas

Autêntico torrão de 
qualidade extra.

Limões Mandarins 
e maçãs do 

Mediterrâneo

Baunilha natural 
de Madagáscar

Pedaços de 
chocolate Belga

Nougat de 
Montelimar

Coco ralado 
do Sri Lanka SC

O
O
PIN

G
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Café Torrão Cheesecake
com autênticos pedaços 

de torrâo de qualidade extra

Coco Iogurte com molho 
de framboesacom coco rallado 

do Sri Lanka

Baunilha Chocolate Nata
com pedaços de chocolate Belgacom baunilha de Madagáscar

com baunilha de Madagáscar

com baunilha de Madagáscar

Passas e rum
Rum das Antilhas francesas e 

sultanas do Turquía maceradas

Baunilha

PistácioBaunilha 0% açúcares adicionados

Chocolate branco Torrão

Morango Bolacha maria

Chocolate

Nata e nozes

Gelados

Gelados 
decorados

Baunilha brownie
caramelo

Baunilha com cerejas

Novo
Crumble de maçã

Apresentação

Identificadores

Tradição feita
com gelado

-30-



com pedaços de chocolate Belga com pedaços de chocolate Belga

Morango Limão Leite merengado
com limões do Mediterrâneo

Tarte d´avóDoce de leite Stracciatella

Sorvete de limão Sorvete de ananás Mojito
com limões do Mediterrâneo

Sorvete de Tangarina Sorvete de maçã verdeSorvete de mangaSorvete de framboesa
com tangerinas do Mediterrâneo com maçãs do Mediterrâneo

Sorvetes
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Gelados 
decorados

Receitas Novas

Novo
Caramelo & choco 

com amendoins

de Gelataria

Dicas sobre como tratar 
a vitrine e os gelados.

63
Aspeto

Artesanal
Diferentes
Sabores

Sultanas da Turquia 
maceradas

Rum das Antilhas 
Francesas

Autêntico torrão de 
qualidade extra.

Limões Mandarins 
e maçãs do 

Mediterrâneo

Baunilha natural 
de Madagáscar

Pedaços de 
chocolate Belga

Nougat de 
Montelimar

Coco ralado 
do Sri Lanka

Ingredientes de origem

SC
O
O
PIN

G
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GELADOS
Especial restauração

5,5 L

5,5 / 2.1 L

5,5 / 2.1 L

5,5 L

Torrão

5,5 / 2,1 L

Torrão e amêndoas 
caramelizadas.
Com autênticos pedaços de 
torrão de qualidade extra.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Stracciatella

5 L

Com pedaços e molho
de chocolate.

Com pedaços de chocolate Belga.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Coco

5,5 L

Gelado de coco com
coco ralado.

Com coco do Sri Lanka.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Cheesecake

5,5 L

Gelado com delicioso  
sabor a cheesecake,  
molho de framboesa 
e pedacinhos de bolacha.

Tarte d’avó
Gelado de Bolacha Maria 
e chocolate, pedacinhos, 
molho e crocante de bolacha.
Com pedaços de chocolate Belga.

5,5 L

Iogurte com molho 
de framboesa

5,5 L

Gelado de iogurte com molho 
de framboesa.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Café

5,5 L

Com grãos 
achocolatados.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Doce de leite

5,5 L

Doce de leite com molho
de caramelo.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Passas e rum

5,5 L

Com sultanas maceradas 
em rum.
Rum das Antilhas francesas 
e sultanas (Turquia) 

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Baunilha brownie  
caramelo

5 L

Gelado de baunilha e caramelo,
com pedaços de brownie e molho 
de caramelo ao ponto de sal.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Gelado de baunilha com 
vagens de baunilha.

Baunilha de Madagáscar.

Chocolate

5,5 / 2,1 L

Gelado de chocolate 
com pedacinhos.

Com pedaços de 
chocolate Belga.

Nata

5,5 L

Intenso creme 
de nata.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Limão
Com limões e molho 
de limão.
Com limões do 
Mediterrâneo.

Morango
Morangos maduros 
e leite cremoso.

Leite 
merengado
Leite, limões e 
pau de canela.

Baunilha

-32-



GELADOS
Especial restauração

5 L

5,5 L5,5 L 5 L

5 L

Caramelo & choco
com amendoins

5 L

Gelado de caramelo e gelado de chocolate 
com pedaços de amendoim tostado.

Novo

Aviso a alérgicos: Este produto 
contém pedaços de amendoim.

Gelado com pedaços de 
autêntica bolacha Oreo.

Gelado de caramelo e gelado sabor
a cookie com molho de caramelo
e pedaços crocantes cobertos
de chocolate ao leite.

Chocolate e bolacha
com autênticas bolinhas
de KitKat®.

Gelado de chocolate de 
leite Milka e pedacinhos de 
chocolate Milka.

Gelado de menta fresca com 
pedacinhos de chocolate 
sabor a menta.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Receita Nova

Receita Nova

SC
O
O
PIN

G
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GELADOS
Especial restauração

Novo
Crumble de maçã

2,4 L

Gelado de baunilha e gelado de maçã 
caramelizada com pedaços de maçã 
assada e caramelizada.
Pedaços de crumble e molho de canela.

Sugestão de apresentação

Baunilha com cerejas(1)

2,035 L

Gelado sabor a baunilha
com molho de cereja e 
recheio de cerejas confitadas.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Pistácio

2,1 L

Decorado com pedacinhos 
crocantes de pistácios.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Chocolate branco(1)

2,035 L

Cremoso de chocolate
branco com pedacinhos 
de chocolate branco.

Nata e nozes

2,1 L

Gelado com sabor a nata, 
pedacinhos de nozes caramelizadas 
e molho de caramelo.

Bolacha maria

2,1 L

Com pedaços de bolacha.

Baunilha
Sem adição de açúcares

2,1 L

O sabor a baunilha de sempre, 
mas sem açúcares adicionados.

Baunilha de Madagáscar.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

(1) Comercializado sob a marca Antica Gelateria del Corso.

-34-



Especial restauração

Sorvetes Mediterrâneos

Sorvetes Tropicais

SORVETES

Complementos

Sorvete de manga

Sorvete de mojito

2,1 L

2,1 L

Sorvete inspirado na 
típica bebida tropical.

Feito com sumo e 
polpa de manga.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Sorvete de ananás

2,1 L

Feito à base de ananás 
maduro.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Nata batida
De alta qualidade com 
estabilidade no prato.

1ud. 700 ml.

Toppings
Caramelo, morango
ou chocolate 

1ud. 1 L

Sorvete de 
framboesa

Sorvete
de tangerina

Sorvete de limão

Sorvete de maçã 
verde

2,1 L 2,1 L

2,1 L2,1 L

Sabor maçã verde
com toques ácidos

Feito à base de sumo
de tangerinas.

Sorvete de framboesa 
aromática.

Feito à base de sumo de limão.

Com maçãs do Mediterrâneo.

Com limões do Mediterrâneo.

Com tangerinas do Mediterrâneo.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.

Sem corantes  
Sem aromas artificiais.
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LA TRADIZIONE DEL GELATO

-36-



Todos os nossos gelados são elaborados com
AROMAS NATURAIS, SEM CORANTES.

A sua textura cremosa faz com que o tempo de
preparação seja menor, mantendo o gelado todo

o seu volume e facilitando o empratamento

GELADOS COM OS MELHORES INGREDIENTESGELADOS COM OS MELHORES INGREDIENTES

PISTACCHIO DI SICILIA
PISTÁCIO SICILIANO

CIOCCOLATO
CHOCOLATE PERUGINA®

Produto obtido
exclusivamente
com avelãs de
Piemonte IGP

NOCCIOLA DEL PIEMONTE
AVELÃ

STRACCIATELLA
STRACCIATELLA

FIORDILATTE
NATA

LIMONE DI SICILIA
LIMÃO DA SICÍLIA

Com pedaços
de chocolate do

Equador

www.rainforest-alliance.org

A SUSTENTABILIDADE DOS 
NOSSOS INGREDIENTES É UM 

ELEMENTO FUNDAMENTAL

BAUNILHA E OVO CACAU
TODOS OS PRODUTOS ANTICA 

GELATERIA DEL CORSO COM CACAU 
TÊM CERTIFICADOS RFA.

VANIGLIA NATURALE 
DELLE ISOLE BOURBON

BAUNILHA-BOURBON

Cacau

Cacau

Cacau

VEGAN  
  V

EGAN    VEG
A

N
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2 , 0 3 5  L

4 , 4  L

AMARENACHOCOLATE BRANCO

CHOCOLATE BIANCO AMARENA

A cuvete vem com uma tampa de 
plástico reutilizável, que ajuda a
conservar o gelado e facilita a 
armazenagem e manipulação.

As melhores receitas tradicionais, 
elaboradas com pedaços,

molhos e bolachas. Sorvetes com 
autênticos pedaços de fruta.

O FORMATOO FORMATO AS RECEITASAS RECEITAS OS SORVETESOS SORVETES

Formatos 4,4 L / 2,1 L 
Decorado

100% VEGETARIANOS
E IDEAL PARA DIETAS VEGAN

LA TRADIZIONE DEL GELATO

TODOS OS SABORES SÃO VEGANOS

FORMATO
PEQUENO

FORMATO
GRANDE

F O R M AT O  P E Q U E N O
E S P E C I A L  R E S T A U R A Ç Ã O

MANGO
MANGA

LIMONE DI SICILIA
LIMÃO DA SICíLIA

FRAGOLA
MORANGO

VEGAN  
  V

EGAN    VEG
A

N
  

VEGAN  
  V

EGAN    VEG
A

N
  

VEGAN  
  V

EGAN    VEG
A

N
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4 , 4  L

PISTACCHIO
DI SICILIA

COCCO
COCO

CIOCCOLATO

YOGURT FRUTTI
DI BOSCO

STRACCIATELLA

VANIGLIA NATURALE
DELLE ISOLE BOURBON

VANILLA BOURBON NATURAL

FIORDILATTE
NATA

TIRAMISU AL 
MASCARPONECHOCOLATE PERUGINA®

FORMATO
GRANDE

PISTACCHIO
DI SICILIA

COCCO
COCO

CIOCCOLATO

YOGURT FRUTTI
DI BOSCO

STRACCIATELLA

VANIGLIA NATURALE
DELLE ISOLE BOURBON

FIORDILATTE
NATA

TIRAMISU AL 
MASCARPONECHOCOLATE PERUGINA®

FORMATO
GRANDE

COM AVELÃS DE PIEMONTE IGP

NOCCIOLA
DEL PIEMONTE

PISTÁCIO SICILIANO

IOGURTE FRUTOS DO BOSQUE

STRACCIATELLA COM 
PEDAÇOS DE CHOCOLATE DO EQUADOR TIRAMISÚ

CacauCacau Cacau

SC
O
O
PIN
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Sobremesas geladas

Sugestão de apresentação
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Taça Limoncello Taça pina Colada
Gelado de limão com molho 
de licor limoncello.

Gelado de abacaxi e gelado de 
coco com molho abacaxi e rum.

Novo

TaçasSobremesas geladas

150 ml.8 uds. 150 ml.8 uds.

Le tentazione caffé

Gelado de café e creme de nata com molho 
de café e grãos de chocolate.

135 ml.6 uds.

LA TRADIZIONE DEL GELATO

LA TRADIZIONE DEL GELATO

Novo

Le tentazione tiramisú

Gelado de creme de mascarpone com bolacha,  
molho de café, gelado de nata e cacau em pó.

135 ml.6 uds.

SO
B
R
EM

ESA
S

-43-



TaçasSobremesas geladas

Taça sensação frutos silvestres
Delicioso gelado com sabor a queijo fresco, 
sorvete de framboesa e frutos silvestres.

150 ml.8 uds.

Taça sensação torrão
Gelado de torrão com molho de caramelo e 
amêndoas caramelizadas.

150 ml.8 uds.

Taça sensação limão

Refrescante taça
com gelado e sorvete de limão.

150 ml.8 uds.

Suprema torrão
Gelado de torrão com pedacinhos 
de amêndoa torrada e molho de 
caramelo.

120 ml.12 uds.

12 uds.
Colheres de chá
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Snacks e frutasSobremesas geladas

Bites

Bites de Gelado Oreo cobertos 
com a autêntica bolacha Oreo.

10 ml.8 uds.

Trufas geladas
Bolinhas de trufa, aromatizadas com brandy 
e cobertas com pepitas de chocolate.

16 ml.50 uds.

Limão gelado
Sorvete de limão na sua casca natural.

165 ml.6 uds.

Coco gelado
Gelado de coco servido na própria
casca do fruto.

130 ml.6 uds.

SO
B
R
EM

ESA
S
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Três Chocolates

Biscuit caramelo

Duo crocanti

Delícia de caramelo

Baunilha  & Cookies

Mini carolina

Gelado de chocolate negro, molho
de chocolate  e decoração de uma rosa 
chocolate branco. 

Gelado de nata e gema de ovo com
crocanti, com caramelo e pinhões.*
*  Para desenformar passe a embalagem 

por água quente durante 15s.

Gelado de baunilha e cacau rodeado com 
amêndoas torradas caramelizadas.

Gelado de caramelo e baunilha branca,
molho de toffee, base de cacau e decorado 
com cobertura de cacau.

Gelado de baunilha com pedaços 
de bolacha e base de cacau.  
Decorado com pepitas de chocolate

Clássico gelado com sabor a nata
e lâminas crocantes de cacau.

MinitartesSobremesas geladas

100 ml.24 uds.

125 ml.12 uds.

100 ml.24 uds.

150 ml.12 uds.

125 ml.14 uds.

135 ml.12 uds.

Novo

Novo formato
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CerâmicasSobremesas geladas

Tartita queimada / Creme catalão

Tartita whisky

Cremoso gelado de biscuit coberto 
de gema de ovo queimada em recipiente de cerâmica.

Base de bolacha embebida em whisky, 
gelado de baunilha coberto de gema de ovo e natas.

150 ml.6 uds.

170 ml.6 uds.

Sugestão de apresentação

SO
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Smarties®
Gelado de baunilha e cacau coberto
de autênticos Smarties® e com divertidas
surpresas no interior.

Gelado de Baunilha.

Gelado de baunilha com pepitas de chocolate. 
3 modelos diferentes. Colecionável!

InfantisSobremesas geladas

80 ml.6 uds.

70 ml.8 uds.

100 ml.16 uds.

baunilha
LEÃO

SAVANA

AFRICANASAVANA

AFRICANA

BAUNILHA 
CHOCOLATE

COM SMARTIES

-48-



Tartes GeladasSobremesas geladas

Tarte gourmet whisky
Gelado de biscuit e whisky 
com bolacha embebida em whisky, 
decorado com gema de ovo, natas 
e pedacinhos de amêndoas.

1,8 L.18 por.

Tarte carolina nata
Gelado sabor nata entre lâminas 
crocantes de cacau.

2x750ml.2x8 por.

Novo formato

Clássica redonda
Combinação de gelado de baunilha
e gelado de doce de leite, com uma
camada interior de bolo esponjoso,
e decorada com bolas crocantes de chocolate.

1,3 L.13 por.

SO
B
R
EM

ESA
S
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Pastelaria

Sugestão de apresentação
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Tartes pré-cortadasPastelaria

Delícia de chocolate

Cookies cheesecake

Bolo de cenoura

Red velvet

Genuína tarte de intenso chocolate. 
Bolo esponjoso de cacau e suave creme de chocolate, 
decorado com pepitas e raspas de cacau.

Base de bolacha de cacau com um cremoso cheesecake, 
fudge de chocolate e bolacha de cacau.
Decorado com bolacha de cacau e chocolate.

O famoso bolo de cenoura americano. 
Bolo de cenoura com pedacinhos de noz coberto 
com creme de queijo. Sucesso garantido!

O bolo americano da moda. 
Bolo vermelho aveludado com delicioso creme 
de queijo e aroma a baunilha.
Dê um toque novo ao seu sortido!

24 cm 4-6 h. 1650 g.14 por.

24 cm 4-6 h. 1500 g.14 por.

24 cm 2 h. 1260 g.14 por.

23 cm 2 h. 1450 g.14 por.

Tarte de maçã, doce 
de leite e canela

Cheesecake assado 
com mirtilos
Cremosa tarte assada de queijo com base de queijo 
creme e ovo, coberta com autênticos mirtilos.

Bolo esponja de canela e maçã, recheado
com creme de queijo com doce de leite,  
decorado com compota de maçã, canela e bolacha.

24 cm 3-4 h. 1800 g.14 por.

24 cm 3-4 h. 1800 g.14 por.

Novo

Novo

SO
B
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Tartes pré-cortadasPastelaria

Sugestão de apresentação
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Tartes pré-cortadasPastelaria

Novo
Tarte da avó
Bolo de massa quebrada recheado com creme 
de pastelaria com um toque de limão e decorado 
com amêndoas, pinhões e açúcar glacé.

24 cm 3-4 h. 1400 g.12 por.

Tarte ricota e pera 

Tarte de cremoso queijo ricota 
com um delicioso recheio de pera entre duas 
bolachas crocantes com avelãs.

24 cm 2-3 h. 1200 g.12 por.

Tarte de morangos
Tarte de morangos com um cremoso queijo
e uma base crocante de massa quebrada.

24 cm 4 h. 1500 g.12 por.

Tarte de maçã
Recheio de maçãs frescas sobre uma base crocante 
de massa quebrada.
64% de maçã.

26 cm 6 h. 1750 g.12 por.

SO
B
R
EM

ESA
S
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Tartes inteirasPastelaria

Lemon pie
Creme de limão coberto de merengue 
queimado e base de massa quebrada.

Aprox.27 cm 1-2 h. 1000 g.12 por.

Tarte de queijo e framboesa

Aprox.

Tarte de queijo fresco sobre base de bolacha,  
decorada com molho de framboesa.

23 cm 2 h. 990 g.12 por.

Cheesecake artesanal

Aprox.

Cremoso cheesecake de aspeto artesanal. 
Ovos, nata e queijo fresco lentamente cozinhados no forno. 
É uma tarte que fideliza consumidores.
44% de queijo.

24 cm 3 h. 1100 g.12 por.

Tarte de Amêndoas

Aprox.

Suculento bolo de amêndoa, polvilhado com açúcar 
em pó e pedacinhos de amêndoa.

26 cm 1,5 h. 800 g.12 por.
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Tartes retangularesPastelaria

Tiramisú savoiardi

Mil-folhas

Autêntico tiramisú estilo italiano, confecionado de 
maneira totalmente artesanal seguindo a receita 
clássica: “biscoito savoiardi”, café, recheado com queijo 
mascarpone e finalizado com cacau em pó.
13,8% de queijo mascarpone.

Deliciosa receita italiana. Crocantes camadas de massa folhada 
recheadas com creme pasteleiro e decoração com açúcar em pó.

Produto sensível. Altamente recomendado cortar o produto 
congelado e de preferência com uma faca de serra.

38x12 cm 4 h. 1300 g.12 por.

Video de 
Tiramisú

35x10,5 cm 1-2 h. 1000 g.12 por.

Sugestão de apresentação

Aprox.

Aprox.

SO
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Sugestão de apresentação

Mono porções EXPRESSPastelaria
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Mono porções EXPRESSPastelaria

Sugestão de apresentação

Nosso cheesecake de fusão

Brookie ( Brownie + cookie)

Cremosa tarte individual à base de creme de queijo, 
ovo e manteiga. Inesquecível. Recomendamos servi-lo quente 
para que derreta mais, embora também possa ser servido 
à espera que descongele.

Um novo conceito que une dois produtos de sucesso, 
um suculento brownie de chocolate com nozes e um 
biscoito americano com pepitas de chocolate.

Novo

Novo

800 W.
1 min.

440 W.
30 s.

NÃO

NÃO

100 g.

110 g.

150 ºC.  
15 min. 8 uds.

8 uds.

SO
B
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EM
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Pastelaria

Brownie com nozes
Brownie americano com nozes. Muito suculento, 
fofo e com um intenso sabor a chocolate. 
Servir quente! 

700 W.
45 s. NÃO 90 g.18 uds.

Torrija
Rabanada suculenta à base de leite, canela e pão de 
brioche. Torrada com açúcar e gema pasteleira. 
Servir quente!

440 W.
2,20 min. NÃO 100 g.15 uds.

200 ºC.  
15 min.

Crepe recheado com chocolate
Crepe recheado com chocolate. Uma receita “gulosa”, 
ideal para todos os momentos do dia. Servir quente!

750 W.
45 s. NÃO 65 g.

8 bandejas.
x 2 uds / 16 uds

200 ºC. 
2 min.2 min.

Mono porções EXPRESS
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Pastelaria

Profiteroles de nata

Fondant Baileys®

Fondant chocolate belga

Bolinhas de massa choux recheadas de nata.
Produto com 61% de nata.

Autêntico chocolate belga com
um cremoso coração de Baileys Irish Cream.

Fondant de chocolate belga com coração líquido.
Servir quente!

800-900 W.
35-40 s.

800-900 W.
35-40 s.

200 ºC.
12-13 min.

200 ºC.
12-13 min.

NÃO

NÃO

90 g.

90 g.

Sugestão de apresentação

15 min. 2000 g. (13 g / ud.)2 bolsas x 1000 g / 16 uds.

2 bandejas
x 6 uds. / 12 uds.

2 bandejas
x 6 uds / 12 uds.

Mono porções EXPRESS
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BolosPastelaria

Sugestão de apresentação
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BolosPastelaria

Gofre belga
Aparência artesanal com uma massa esponjosa
e consistente com pedaços crocantes de açúcar.

30 min. 100 g.24 uds.

Panquecas americanas
Deliciosas panquecas com uma massa esponjosa 
e aparência artesanal. Perfeitas para desfrutar
a qualquer hora do dia.

45-60 s. NÃO 35 g.48 uds.

Crepe artesanal
Crepe marcado artesanalmente com 30 cm de diâmetro. 
Excelente para rechear com doce ou salgado.

NÃO 50 g.2 bolsas x 20 uds / 40 uds. ideias de 
apresentação

Crepe recheado com chocolate
Crepe recheado com chocolate. Uma receita “gulosa”, 
ideal para todos os momentos do dia. Servir quente!

750 W.
45 s. NÃO 65 g.

8 bandejas.
x 2 uds / 16 uds.

200 ºC.  
2 min.2 min.

SO
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Gama Menu

Sugestão de apresentação
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Copo premium nata e morango

Copo premium 
baunilha chocolate

Copo premium sorvete de limão

Copo premium nata e café

Copo premium chocolate

Gelado com sabor nata e morango.

Gelado de baunilha com molho de 
chocolate.

Gelado de limão e molho de limão.

Gelado sabor a nata e gelado de café.

Gelado de cacau e pedacinhos de chocolate.

CoposGama Menu

120 ml.24 uds.

120 ml.24 uds.

120 ml.24 uds.

120 ml.24 uds.

120 ml.24 uds.

M
EN

U
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IndividuaisGama Menu

Bombom baunilha

Bombom mini. Sem adição de açúcares.

Cone limão Cone torrão Cone nata

Gelado de baunilha com cobertura 
de chocolate.

Bombom mini com baunilha coberto
com chocolate e amêndoas.
Contém edulcorantes. Contém açúcares naturalmente presentes.

Cone com gelado
e molho de limão.

Cone de torrão. Cone sabor nata com
molho de chocolate.

90 ml.20 uds.

40 ml.6 uds.

110 ml.16 uds. 110 ml.16 uds. 110 ml.16 uds.

0% A Ç Ú C A R E S
A D I C I O N A D O S
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Gelado Gama Menu

®

Gran Dama whisky
Gelado biscuit, gelado sabor 
a whisky e gema de ovo.

Tarte carolina nata
Gelado sabor nata entre lâminas 
crocantes de cacau.

2x750 ml.2x8 por.

Novo formato

Novo formato

Clássica  redonda
Combinação de gelado de baunilha
e gelado de doce de leite, com uma
camada interior de bolo esponjoso,
e decorada com bolas crocantes de chocolate.

1,3 L.13 por.

820 ml.9 por.

M
EN

U
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Gelado Gama Menu

...e torne a sua sobremesa mais requintada!

RETIRE A BOLA EMPRATE DECORE

Junte fácil e rapidamente bolas de gelado às suas sobremesas!Sugestões

Mais opções

ideias de 
apresentação

Meias bolas. Baunilha e leite merengado.
Produto cómodo para trabalhar e muito versátil, 
como sobremesa ou como acompanhamento
de pastelaria e cafés.

70 ml.36 uds.

Granel 6 L. menu
Sabores a baunilha, a chocolate,
a morango, a nata. Sorvete de limão.

Formato 6L com forma 
retangular

(otimiza a arrumação no 
congelador)

Com tampa e 
empilhável.

Blocos

1 L.1 ud.

Sabores: três sabores, 
baunilha, torrão, nata.

Profiteroles de nata
Bolinhas de massa choux recheadas de nata.
Produto com 61% de nata.

2000 g. (13 g/ud.)2 bolsas x1000 g / 160 uds. 15 min.Novo formato
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PastelariaGama Menu

Lingote de tiramisú

Lingote cheesecake com arandos

Lingote creme catalão

Lingote de selva trufa

Lingote de são marcos

Lingote brownie com nozes

Receita de bolo tradicional de creme catalão
com gema e caramelo queimado.

Bolo recheado de queijo fresco, nata e decorado com 
marmelada de arandos.

Bolo banhado em café, recheio enriquecido
com queijo e cobertura de cacau puro.

Bolo de chocolate, recheio de trufa e cobertura
de creme e espirais de chocolate.

Clássica receita de bolo, nata e gema de ovo
com uma elegante e atrativa apresentação.

Esponjoso bolo de chocolate, decorado
com nozes e creme de chocolate.

2 h.

2 h.

2 h.

2 h.

2 h.

64 g / ud

64 g / ud

64 g / ud

64 g / ud

41 g / ud

28 uds.

28 uds.

28 uds.

28 uds.

28 uds.

2 h. 64 g / ud28 uds.

Novo

M
EN

U
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ESTILO
NAPOLITANO

28 cm

PIZZAS
ARTESANAIS

ESTICADAS À MÃO UMA A UMA
Pizzas artesanais esticadas à mão, uma a uma, 
por autênticos pizzaiolos.

MASSA ESTILO 
NAPOLITANA
Massa fermentada de 
forma natural durante 
24 h. Mais digerível.

SABORES
GENUÍNOS

Sabor intenso e natural.

COZINHADAS EM FORNO DE LENHA
A combinação de madeira de carvalho

e faia aporta um aroma e um sabor 
autenticamente artesanais.

REBORDO 
CROCANTE E 

AREADO

Faça scan e 
conheça 
melhor a 
Italpizza com 
este video.

Sugestão de apresentação
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PizzasPizzas artesanais de estilo napolitano

Cavalete Carta

Cavalete

Formato individual

Formato caixa de 10 unidades - 10x

Apoio em materiais
de comunicação

Verdure vegana
Tomate, vegetais grelhados 
(beringela, curgete, pimento 
vermelho e amarelo).

420 g.
Hawaii / tropical
Tomate, mozzarella,
fiambre, ananás.

425 g.

Prosciutto e funghi
Tomate, mozzarella,
fiambre, cogumelos.

420 g.
Pollo alla salsa barbecue
Tomate, mozzarella, frango, 
molho barbecue.

415 g.

Carbonara
Molho branco, barriga de porco,
mozzarella, cebola branca.

405 g. Tonno
Tomate, mozzarella, atum,
cebola roxa.

410 g.

Prosciutto e formaggio
Tomate, mozzarella,
fiambre, queijo edam.

410 g.

Diavola
Tomate, mozzarella, 
chouriço salame.

400 g.

5 formaggi
Tomate e 5 tipos de queijos:
mozzarella, edam, azul, provolone e curado.

400 g.

10 x 355 g.Margherita Base de Tomate
Tomate, mozzarella.Tomate, mozzarella.

10 x 295 g.

Melhore o resultado final se levar 
ao forno no modo grelhador!

200 ºC  7/9 min.

*Até esgotar o stock

400 g.
Tartufo e prosciutto*
Tomate, mozzarella, molho
de trufa, fiambre, bacon.

PIZZA
S
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Impulso

Scooping premium

Bebíveis

Mais visíveis

NA VITRINENA MESA

CAVALETES

CARTAS IDENTIFICADORES
DE SABORES

ARMAZENADOR 
DE CONES

STAND-UP

In ter iorExter ior

ENCARTES
CARTAS

Exter iorIn ter ior In ter ior

CARTAS

STAND-UP

CAVALETES

PLACA DE 
PAREDE

ARCACAVALETES

Exter ior In ter ior

CARTAZ DE 
IMPULSO

AUTOCOLANTE GAMA
DE IMPULSO

CARTAZ HORIZONTAL
IMPULSO
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CARTAS INTEGRAIS
A carta completa.

CARTAS DE MENU
Para menus do dia.

CARTAS DE SOBREMESAS
Para mostrar as suas sobremesas.

CARTAS SIMPLES
Para poucas referências, destacar uma 

sobremesa em concreto...

CARTA PIZZAS
Para mostrar a sua oferta.

PERGUNTE PELO NOSSO SERVIÇO
DE CARTAS PERSONALIZADAS.

CRIAMOS UMA CARTA À SUA MEDIDA!

Incorpore o seu logótipo

Escolha os
preços
adequados
ao seu
menu, irá
melhorar a
rotação.

Selecione as 
referências
favoritas dos
seus clientes.

Incorpore as suas próprias 
sugestões, produtos fora 
da carta...

Agora também disponíveis 
em formato digital

Sustentabilidade

Cartas personalizadas

Os materiais de visibilidade têm um papel chave no seu negócio

Uma das prioridades da Froneri 
é a sustentabilidade.
É por isso que, ano após ano, temos vindo a 
transformar os nossos materiais de visibilidade.
90% dos nossos cartazes de plástico são 
recicláveis. Os nossos caixotes do lixo, o tecido 
dos nossos guarda-sóis e das bandeiras são 
feitos 100% a partir de plástico reciclado e os 
nossos cartazes de cartão são feitos a partir
de 90% de fibra reciclada.
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