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*Da agricultura orgânica. 
**Na ausência de leite integral fresco orgânico, pode excepcionalmente ser utilizado leite uht orgânico. 
Fazemos gelados, por isso, alguns dos nossos bolos e doces estarão con-gelados. 

 
OBSERVE QUE TODOS OS ITENS DESTACADOS EM NEGRITO PODEM SER FONTE DE INTOLERÂNCIAS E/OU ALERGIAS. LEMBRAMOS AINDA QUE 
TODOS OS NOSSOS PRODUTOS, MESMO SE NÃO CONTIVEREM (OU CONTIVEREM) DIRETAMENTE GLÚTEN, LEITE E SEUS DERIVADOS, SOJA, 
FRUTAS SECAS E OVOS PODEM SOFRER CONTAMINAÇÕES PROVENIENTES DE PROCESSOS ANTERIORES. 
Atualizamos a lista deingredientes continuamente, mas nem sempre conseguimos notificar de imediato eventuais pequenas alterações. 
Para obter a lista atualizada deingredientes, acesse www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti. 
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CONES 
CESTINA BOLOGNA: 
farinha de trigo tipo  0, amido de trigo, soro de leite doce, açúcar, óleo de coco refinado, sal, bicarbonato de sódio (levedante), lecitina de 
soja (emulsificante), caramelo (corante), aromatizantes (baunilha).  
CONO BIMBO: 
farinha de trigo 0, amido de trigo, açúcar, gorduras vegetais (óleo de oliva 0,69%), emulsificante: lecitina de soja, sal, vanilina, aromatizantes. 
Agentes levedantes: difosfato dissódico e bicarbonato de sódio. Corante: caramelo. 
CONO PICCOLO E MEDIO: 
farinha de trigo 0, amido de trigo, açúcar, emulsificante: lecitina de soja, gorduras vegetais (óleo de oliva 0,77%), sal, aromatizantes, vanilina. 
Agentes levedantes: difosfato dissódico e bicarbonato de sódio. Corante: caramelo.  
CONO MEDIO IN CIALDA: 
farinha de trigo 0, açúcar, amido de trigo, gorduras vegetais (óleo de oliva 0,67%), emulsificante: lecitina de soja, sal, agentes levedantes: 
difosfato dissódico e bicarbonato de sódio, vanilina, aromatizantes. Corante: caramelo. 
CONO GRANDE: 
farinha de trigo macio tipo 0, açúcar, amido de trigo, emulsificante: lecitina de soja, gorduras vegetais (óleo de oliva 0,50%), sal, vanilina, 
aromatizantes. Corante: caramelo. 
CONO GRANDE AL CACAO: 
farinha de trigo macio tipo 0, açúcar, amido de trigo, cacau, emulsificante: lecitina de soja, gorduras vegetais (óleo de oliva 0,50%), sal, 
vanilina, aromatizantes. Corante: caramelo, carvão vegetal. 
CONO MAXI: 
farinha de trigo macio tipo 0, açúcar, amido de trigo, emulsificante: lecitina de soja, gorduras vegetais (óleo de oliva 0,50%), sal, vanilina, 
aromatizantes. Corante: caramelo. 
CONO SENZA GLUTINE: 
farinha de arroz, açúcar, fécula de batata, amido de milho, farinha de soja, óleo de girassol, emulsificante: lecitina de soja, sal, aromatizante 
manteiga/baunilha, espessante: maltitol, goma guar, corante: caramelo E 150a. 
 
 

 

SORVETES – CREMES 
150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA: 
base de creme (creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-
13,3%) com adição de leite desnatado em pó, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas do 
leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar), pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% avelãs), marmorizado de 
sorvetes de chocolates (sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, 
leite desnatado em pó, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha 
de guar, aromatizantes naturais), pão de ló de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de 
cacau))), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de 
gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
AFFOGATO CROCCANTE: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite desnatado em pó, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição 
de: Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos)), granulado 
de amêndoas crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromatizantes naturais (vanilina)), chocolate amargo Grand 
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Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de 
soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
ARACHIDE PRALINATA AL CIOCCOLATO: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite desnatado em pó, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de semente de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pasta de 
amendoim (100% amendoins salgados, torrados e refinados)), amendoins descascados pralinados (amendoim (60%), açúcar (40%)), 
chocolate ao leite (açúcar, óleo de girassol, leite em pó desnatado 12%, creme de leite em pó, cacau em pó com baixo teor de gordura 4%, 
manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes). 
BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE: 
base de cremino (leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, leite desnatado em pó, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com a adição de: pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% avelãs), creme de avelã com cacau 
(açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó (7,05%), pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, 
aromatizantes) e marmorizado de Bacio di Dama (açúcar, amêndoas torradas (30%), óleos vegetais (girassol), pasta de avelã, cacau em pó, 
leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes). 
BISCOTTO DELLA NONNA: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com a adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de semente de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pasta de 
biscoito (xarope de glicose, leite condensado açucarado, gema de ovo pasteurizada, açúcar, água, aromatizantes, espessante: amido 
modificado, sal, corante alimentar: extrato de páprica, aromatizantes naturais), marmorizado de chocobiscoitos (açúcar, óleos vegetais 
(girassol), granulado de biscoito de cacau (20%) (farinha de trigo, açúcar, manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), 
cacau em pó (5,5%), xarope de glicose, ovos em pó, agente levedante: bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em 
pó, leite desnatado em pó lactose, emulsionante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes) e biscoitos de cacau 
(farinha de trigo macio 00, açúcar, óleos vegetais (coco, girassol), manteiga, cacau em pó, aromatizantes naturais). 
BISCOTTO DELLA NONNA AL LATTE: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com a adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de semente de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), creme de avelã 
com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), pasta de avelã (8,8%), cacau em pó (7,2%), leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina 
de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes), marmorizado de chocobiscoitos (açúcar, óleos vegetais (girassol), granulado 
de biscoito de cacau (20%) (farinha de trigo, açúcar, manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó (5,5%), 
xarope de glicose, ovos em pó, agente levedante: bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em pó, leite desnatado 
em pó, lactose, emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes) e biscoitos de cacau (farinha de trigo 
macio 00, açúcar, óleos vegetais (coco, girassol), manteiga, cacau em pó, aromatizantes naturais). 
BONÈT ALL’AMARETTO: 
creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição 
de Budino al Cacao (cacau em pó, leite desnatado em pó, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, 
estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar)), calda dourada (água, álcool, açúcar, aromatizantes, corante: caramelo) e 
biscoitos amaretto (açúcar, amêndoas de damasco 20%, clara de ovo, lactose e proteínas do leite, agente levedante (bicarbonato de sódio), 
aromatizante natural). 
BOSTRENGO AL CAFFÈ: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) e café solúvel 
orgânico com adição de marmorizado de figos caramelizados orgânicos (figos*, açúcar de cana*, raspas de limão*), uvas passas (uvas sultanas 
(99,5%), óleo de girassol), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma 
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natural de baunilha), pinhões descascados torrados e calda dourada (água, álcool, açúcar, aromatizantes, corante: caramelo). 
CACAO PURO CON FAVE DI CACAO: 
leite fresco integral orgânico** (67,6%) com adição de base de cacau puro (sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite 
desnatado em pó, proteínas do leite, caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, 
farinha de guar, aromatizantes) e granulado de favas de cacau (granulado de cacau de Gana). 
CARAMELLO SALATO CON NOCI PECAN: 
leite fresco integral orgânico** (54%) com adição de açúcar, gorduras vegetais (coco), dextrose, xarope de glicose em pó, proteínas do leite, 
açúcar caramelizado, creme de leite em pó, leite desnatado em pó, manteiga em pó, fibras vegetais, sal. Espessantes: goma de tara, goma 
guar. Aromatizantes naturais) e nozes pecãs sortidas (óleo vegetal (girassol), açúcar, biscoitos (farinha de trigo, açúcar, manteiga, sal), nozes 
pecãs torradas 10,0%, açúcar caramelizado, leite integral em pó, leite desnatado em pó, xarope de glicose, maltodextrinas, manteiga de 
cacau, lactose, creme de leite em pó, preparado aromático de caramelo (açúcar, xarope de glicose, manteiga, creme de leite), emulsionante 
(lecitina de soja), proteínas do leite, aromatizante natural, aromatizantes. 
CAFFÈ CORRETTO AL VARNELLI: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite desnatado em pó, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de semente de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), licor de anis 
Varnelli (água, álcool etílico, açúcar, destilado de anis) e café solúvel orgânico. 
CHAI LATTE CON COMPOSTA DI ZENZERO:  
leite fresco integral orgânico** (64,4%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, 
maltodextrina, proteínas do leite, extratos vegetais (chá verde, cravos, cardamomo, gengibre), canela em pó, espessantes: farinha de sementes 
de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes e gengibre sortido (xarope de açúcar (açúcar, água), gengibre (25%), xarope de glicose, 
espessantes: ágar-ágar, pectina, acidificante: ácido cítrico, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, corante: carotenos). 
CIAMBELLA ROMAGNOLA: 
base de creme (creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral , sacarose), gema de ovo (11-
13,3%) com adição de leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas do 
leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar), creme de donut (xarope de glicose, leite concentrado adoçado, 
açúcar, gema de ovo, aromatizantes, acidificante: ácido cítrico, sal, proteínas de soja, corantes: riboflavina, carotenos, antioxidante: alfa-
tocoferol) e donut (farinha de trigo, açúcar, ovos, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos 
(girassol de alto teor oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), leite). 
CIOCCOLATINO DI LUISA: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), creme de 
Cioccolatino di Luisa (avelãs 60%, cacau em pó com baixo teor de gordura 20%, óleo de girassol. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo 
teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)) e granulado de avelã (100% avelãs 
tostadas, obtida pela trituração de avelãs torradas, de origem italiana, com granulometria entre 6 e 8 mm). 
CIOCCOLATO AL LATTE: 
leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, 
caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes. 
CIOCCOLATO FONDENTE: 
água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, 
proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais. 
CIOCCOLATO FONDENTE CON MONORIGINE ECUADOR: 
água microfiltrada, dextrose, frutose, cacau em pó, massa de cacau, chocolate em pó, chocolate em pó, aroma natural de baunilha, lecitina de 
girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar com adição de chocolate de origem única do Equador (pasta de 
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cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha). 
CIOCCOLATO RUBY AL CARAMELLO CROCCANTE: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pasta de 
chocolate Ruby (óleo vegetal (girassol), açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, chocolate de favas de cacau Ruby 5,0% (açúcar, 
manteiga de cacau, leite em pó desnatado, leite integral em pó, pasta de cacau, emulsionante (lecitina de soja), acidificante (ácido cítrico), 
aroma natural de baunilha), leite em pó integral, lactose, manteiga de cacau, creme de leite em pó, maltodextrinas, proteínas do leite , 
emulsionante (lecitina de soja), concentrado de beterraba vermelha, aromatizantes), chocolate com caramelo (óleo vegetal (girassol), 
açúcar, açúcar caramelado, leite em pó integral, leiteem pó desnatado, xarope de glicose, maltodextrina, creme de leite concentrado, 
preparado aromático com caramelo (açúcar, xarope de glicose, manteiga, creme de leite) emulsificante (lecitina de soja), aroma natural)) e 
granulado pralinado misto (açúcar, amendoim (40%), avelãs (20%)). 
CREMA D’AUTORE: 
base de creme (creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-
13,3%) com adição de leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas do 
leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar), pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% avelãs), avelãs trilobadas IGP 
inteiras torradas e granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural 
de baunilha).  
CREMA DAL 1947: 
creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição 
de base Crema dal 1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha 
em bagas, estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromatizantes). 
CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), creme de avelã 
com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de 
cacau, aromatizantes). 
CREMA DI NOCCIOLA AL CIOCCOLATO BIANCO: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), creme de avelã 
com chocolate branco (açúcar, óleo vegetal (girassol), pasta de avelã 14%, leite em pó desnatado, lactose, proteínas do leite, manteiga de 
cacau, emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes). 
CREMA MEDITERRANEA: 
base de leite (leite fresco integral biológico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição de sacarose, leite desnatado em 
pó, xarope de glicose, dextrose, espessante: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, aromas, sal), creme de nozes 
(100% nozes), nozes sem casca), amêndoas de Avola trituradas (amêndoas de Avola, aromatizantes naturais), amêndoas de Piemonte IGP 
trituradas (100% nozes; produto obtido exclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”) e pistaches inteiros sem casca. 
CREMINO AL BISCOTTO DI MELIGA: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de semente de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), marmorizado 
Nocciola e Meliga (açúcar, óleos vegetais (girassol, manteiga de cacau), avelã 22%, biscoitos de milho 18% (farinha de milho, farinha de trigo 
macio tipo “00”, açúcar, manteiga, óleos vegetais de coco e girassol, ovos inteiros de criação extensiva, aromatizantes naturais), leite em pó 
desnatado, soro de leite em pó, lactose. Emulsificante: lecitina de girassol) e biscoitos Meliga (farinha de milho 22%, farinha de trigo macio 
tipo “00”, açúcar, manteiga, óleos vegetais de coco e girassol, ovos inteiros de criações extensivas, aromatizantes naturais). 
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CREMINO AL CAFFÈ: 
base cremino (leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, 
maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibras de celulose, farinha de sementes de alfarroba, 
farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição de café solúvel orgânico e café sortido (açúcar, óleo de girassol, avelãs (10%), cacau com baixo 
teor de gorduras (7%), café (7%), leite em pó desnatado, emulsificante (lecitina de soja), aromatizantes). 
CREMINO AL PISTACCHIO 
sorvete de cremino (leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com marmorizado de pistache (açúcar, pistache 33%, óleo de girassol, leite em pó desnatado, 
creme de leite em pó, manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de soja. Sal. Corantes: complexos cúpricos de clorofila, curcumina. 
Aromatizantes). 
CREMINO DI MANDORLE CROCCANTI: 
base de cremino (leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição de granulado crocante de amêndoas (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em 
grânulos, aromatizantes naturais (vanilina)). 
CROCCANTE ALL’AMARENA: 
base de cremino (leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição de cerejas pretas sortidas (açúcar, cerejas 30%, xarope de glicose, água, extratos 
vegetais de hibisco e cenoura. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas. - Anidrido 
sulfuroso (como resíduo)), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó 
com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)), granulado pralinado 
misto (açúcar, amendoim (40%), avelãs (20%)), granulado de amêndoas crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, 
aromas naturais (vanilina)) e suspiros orgânicos (açúcar de cana orgânico, clara de ovo orgânico). 
CROCCANTE DELLA NONNA: 
creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral , sacarose), gema de ovo (11-13,3%), com 
adição de base de creme (leite desnatado em pó, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas 
do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar), granulado de amêndoas crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, 
amêndoas em grânulos, aromas naturais (vanilina)), amêndoas pralinadas (amêndoas (60%), açúcar) e marmorizado de caramelo (xarope de 
glicose, açúcar, água, aroma natural, aromatizantes, espessantes: ágar-ágar, pectina, goma xantana). 
CROSTATA RICOTTA E VISCIOLE: 
ricota fresca de leite de ovelha (51,3%) (soro de leite de ovelha, leite de ovelha, sal), creme de leite fresco 35% líquido (20,5%), cerejas ácidas 
em xarope (cerejas ácidas (45%), açúcar, suco de cerejas ácidas (10%), goma tara (farinha de alfarroba peruana), ágar-ágar, aroma natural de 
amêndoa amarga, raspa de frutas cítricas, especiarias), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)), biscoitos Gentilini 
(farinha de trigo 60%, açúcar, manteiga, leite fresco pasteurizado (7%), mel (1,8%), extrato de malte em pó (farinha de trigo maltado, extrato 
de malte de cevada, milho), leite integral em pó (0,4%), dextrose, agentes levedantes: bicarbonato de amónio - bicarbonato de sódio, sal, 
aromatizante) com adição de dextrose, frutose, espessante amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite. 
CRUMBLES FONDENTE ALL’AMARENA: 
água microfiltrada, dextrose, frutose, cacau em pó, massa de cacau, chocolate em pó, chocolate em pó, aroma natural de baunilha, lecitina de 
girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar com adição de marmorizado de cerejas pretas (açúcar, cerejas 30%, 
xarope de glicose, água, extratos vegetais de hibisco e cenoura. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes 
alimentares: antocianinas. - Anidrido sulfuroso (como resíduo)) e pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e 
gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, 
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emulsificante: lecitina de soja, vanilina). 
CRUMBLES PRALINATO ALLA MANDORLA: 
água microfiltrada, sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, estabilizadores: goma xantana, farinha de guar, lecitina de girassol 
com adição de amêndoas de Avola trituradas (amêndoas de Avola, aromas naturais), pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina 
vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, massa de cacau, manteiga 
de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina)), amêndoas pralinadas (amêndoas (60%), açúcar), chocolate amargo Grand Cru (chocolate 
amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)).  
FARCITO N°1 – GELATO ALLA CANNELLA FARCITO CON MELE COTTE E GUSTOSO CRUMBLES ALLA CANNELLA: 
base de leite (leite integral orgânico fresco** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteína do leite, espessantes: farinha de semente de alfarroba, farinha de guar, sal, aromas com adição de canela 
em pó e marmorizado com maçã cozida (xarope de açúcar (açúcar, água), xarope de glicose, maçãs (25%), fibras alimentares, amido 
modificado, açúcar caramelizado, acidificante: ácido cítrico, conservante: sorbato de potássio)  e crumbles de canela sem glúten (crumbles de 
glúten branco (biscoitos livres (farinha de arroz, açúcar, amido, manteiga, azeite, nata, leite em pó, dextrose, agentes fermentativos: 
carbonato de sódio, sal de amónio, amónio, sal, aromas) gorduras vegetais (girassol, cacau), açúcar, leite em pó desnatado, xarope de glicose 
desidratado, amêndoas, aromas, emulsionante: lecitina de soja, antioxidantes: esteres de ácido ascórbico, tocoferóis) e canela em pó). 
FARCITO N°2 – GELATO CHEESECAKE AL PISTACCHIO CROCCANTE: 
água microfiltrada, queijo cremoso Philadelphia (leite),  nata fresca 35% líquida e mascarpone fresco (creme de leite, leite, regulador de 
acidez: ácido cítrico) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, dextrose, xarope de glicose, maltodextrina, proteínas do leite, 
emulsionantes: esteres de sacarose de ácidos graxos dietéticos, gorduras vegetais (coco), fibras vegetais, estabilizantes: farinha de guar, goma 
de tara, aromas e variegados com creme de pistache crocante (açúcar, pistaches 33%, óleo de girassol, leite em pó desnatado, nata em pó, 
manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de soja. Sal. Corantes: complexos cúpricos de clorofila, curcumina. aromatizantes) e crumbles 
brancos sem glúten (bolachas (farinha de arroz, açúcar, amido, manteiga, azeite, nata, leite em pó, dextrose, levedantes: hidrogenocarbonato 
de sódio, carbonato de amónio, sal, aromatizantes), gorduras vegetais (girassol, cacau), açúcar, leite em pó desnatado, xarope de glucose 
desidratado, amêndoas, aromas, emulsionante: lecitina de soja, antioxidantes: esteres de ácido ascórbico, tocoferóis). 
FARCITO N°3 – GELATO ALLA BANANA FARCITO CON CARAMELLO MOU, CIOCCOLATO AL LATTE E GUSTOSO CRUMBLES: 
gelato de banana (bananas frescas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, ácido 
cítrico, estabilizantes: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada), pasta de leite de caramelo (açúcar, leite concentrado, xarope de 
glicose, água, amido modificado. Corante alimentar: caramelo. Espessante: pectina. Aromatizantes. Conservantes: sorbato de potássio, 
benzoato de sódio), chocolate de leite (açúcar, óleo de girassol, leite desnatado em pó 12%, nata em pó, cacau em pó desnatado 4%, 
manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de soja. aromatizantes) e crumbles brancos sem glúten (bolachas (farinha de arroz, açúcar, amido, 
manteiga, azeite, nata, leite em pó, dextrose, levedantes: hidrogenocarbonato de sódio, carbonato de amónio, sal, aromatizantes), gorduras 
vegetais (girassol, cacau), açúcar, leite em pó desnatado, xarope de glucose desidratado, amêndoas, aromas, emulsionante: lecitina de soja, 
antioxidantes: esteres de ácido ascórbico, tocoferóis). 
FARCITO N°4 – GELATO AL CARAMELLO FARCITO CON CREMA DI NOCCIOLA AL CIOCCOLATO BIANCO E CRUMBLES ALL’ARACHIDE: 
base láctea (leite integral fresco orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição de chocolate 
caramelo (óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelizado, leite em pó integral, leite em pó desnatado, xarope de glicose, maltodextrina, 
nata concentrada, preparado de caramelo aromático (açúcar, xarope de glicose, manteiga, nata), emulsionante (lecitina de soja), 
aromatizante natural)) e creme de chocolate branco e avelã (açúcar, óleo vegetal (girassol), pasta de avelã 14%, leite desnatado em pó, 
lactose, proteínas do leite, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja. aromatizantes) e crumbles de amendoim sem glúten (crumbles 
brancos sem glúten (biscoitos (farinha de arroz, açúcar, amido, manteiga, azeite, nata, leite em pó, dextrose, levedantes: hidrogenocarbonato 
de sódio, amónio, sal, aromatizantes), gorduras vegetais (girassol, cacau), açúcar, leite em pó desnatado, xarope de glucose desidratado, 
amêndoas, aromas, emulsionante: lecitina de soja, antioxidantes: esteres de ácido ascórbico, tocoferóis) e pasta de amendoim (pasta de 
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amendoim (100% amendoim, salgado, torrado e refinado))). 
FARCITO N°5 – GELATO AL CIOCCOLATO INTERO E LAMPONE FARCITO CON COMPOSTA AL LAMPONE E CROCCANTE GRANELLA DI 
CIOCCOLATO: 
água microfiltrada, purê de framboesa e evocao de chocolate (chocolate amargo (massa de cacau, açúcares de polpa de cacau, manteiga de 
cacau)) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizantes: goma xantana, farinha de guar, 
lecitina de girassol e variedades com variegante de framboesa (açúcar, framboesas 33%, xarope de glicose. Acidificante: ácido cítrico. 
Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas) e grãos de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de 
cacau, emulsionante: lecitina de soja, aromatizante natural de baunilha). 
FIORDILATTE: 
leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, 
maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes. 
FORESTA NERA: 
sorvete de Chocolate Amargo (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, 
creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes 
naturais) com adição de marmorizado de amarena (açúcar, cerejas 30%, xarope de glicose, água, extratos vegetais de hibisco e cenoura. 
Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas. - Anidrido sulfuroso (como resíduo)), pão 
de ló com cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)) e granulado pralinado misto 
(açúcar, amendoim (40%), avelãs (20%)). 
GIANDUIA CON “NOCCIOLA PIEMONTE IGP”:  
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), gianduia 
(avelãs do Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura 20%, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de 
soja. Aromatizantes), avelãs trilobadas IGP inteiras torradas. 
KEFIR MIRTILLO E GRANOLA: 
leite fresco integral orgânico** (52,6%), kefir fresco (17,5%) com adição de açúcar, kefir em pó (de leite desnatado) 9%, leite desnatado em 
pó, dextrose, fibras vegetais, fibras vegetais (alfa-ciclodextrina). Acidificante: ácido cítrico. Aromatizantes naturais. Espessantes: goma guar, 
goma tara, goma xantana. Pode conter soja) e marmorizado com granola (schiacciagoji (nozes*, cramberries*, sementes de girassol*, bagas 
de goji*), gergelim pralinado (gergelim (55%), açúcar), flocos de aveia*, flocos de trigo sarraceno*, manteiga de amendoim (amendoim 
100%), creme de mel (mel 35%, xarope de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes), creme de xarope de 
bordo (açúcar, xarope de glicose, xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar caramelizado. Espessante: pectina. 
Aromatizantes)) e mirtilos sortidos (mirtilos (30%), açúcar, xarope de glicose, aromatizantes naturais, acidificante: ácido cítrico, gelificante: 
pectina, corantes: betanina, antocianinas). 
KEFIR RUBINO: 
leite fresco integral orgânico** (71,4 %) com adição de açúcar, sucos de fruta concentrados e extratos vegetais em pó em proporções variáveis 
16% (mirtilo, uva vermelha, beterraba vermelha, cenoura negra), maltodextrinas, kefir em pó (de leite desnatado) 5%, leite em pó desnatado, 
dextrose, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), fibras vegetais (alfa-ciclodextrina). Acidificante: ácido cítrico. Espessantes: goma tara, 
carboximetilcelulose, goma guar. Fibras vegetais, proteínas do leite. Aromatizantes. 
LATTE DI MANDORLA CON BISCOTTI INTEGRALI ALLA CANNELLA: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), leite de 
amêndoa de Avola (100% amêndoas sicilianas (de Avola) descascadas), biscoitos integrais de canela (farinha integral, açúcar granulado, 
manteiga (contém leite), margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de alto teor 
oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), farinha de amêndoa, leite, clara de ovo, aromatizante de canela), canela em pó. 
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LATTE, SAMBUCO E SEMI DI CHIA PRALINATI: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição de 
pasta de sabugueiro (50% de sabugueiro, glicose, açúcar, aromatizante Sambuco, ácido cítrico, sorbato de potássio) e sementes de chia 
pralinadas (sementes de chia (55%), açúcar). 
LIQUIRIZIA AMARELLI AGLI AGRUMI:  
base de leite (leitefresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), marmorizado 
de laranja (xarope de glicose, suco de laranja 32%, açúcar, fios de raspa de laranja cristalizados 12% (fios de raspa de laranja, xarope de 
glicose/frutose, açúcar, suco de limão concentrado), extrato vegetal de cártamo. Óleos essenciais de laranja. Acidificante: ácido cítrico. 
Espessante: pectina. Corante alimentar: carmim) e alcaçuz Amarelli em pó (alcaçuz, xarope de glicose, xarope de açúcar de cana). 
MALTO IN FERMENTO: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição de sacarose, leite em pó 
desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, aromatizantes, sal), 
cerveja Menabrea (água, malte de cevada, grits de milho, lúpulo). 
MANDORLA AL SALE DI CERVIA CON COMPOSTA DI PESCHE: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), amêndoas de 
Avola trituradas (amêndoas de Avola, aromatizantes naturais) e marmorizado de compota de pêssego (pêssegos (60%), xarope de açúcar 
(açúcar, água), xarope de glicose, acidificante: ácido cítrico, espessante: pectina, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, extratos 
vegetais, corantes: riboflavina, beta-caroteno). 
MASCARPONE AL CAFFÈ CON CIOCCOLATO FONDENTE: 
mascarpone fresco (creme de leite, leite, regulador de acidez: ácido cítrico), água microfiltrada, nata fresca 35% líquido com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, dextrose, xarope de glicose, maltodextrina, proteínas do leite, emulsionantes: esteres de sacarose de 
gorduras comestíveis ácidos, gorduras vegetais (coco), fibras vegetais, estabilizantes: farinha de guar, goma tara, aromas, café biossolúvel e 
pepitas de chocolate negro (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha). 
MASCARPONE BIANCO ALLE FRAGOLINE: 
mascarpone fresco (creme de leite, leite, regulador de acidez: ácido cítrico), água microfiltrada, nata fresca 35% líquido com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, dextrose, xarope de glicose, maltodextrina, proteínas do leite, emulsionantes: esteres de sacarose de 
gorduras comestíveis ácidos, gorduras vegetais (coco), fibras vegetais, estabilizadores: farinha de guar, goma tara, aromas de morango e 
variegação (frutose, morangos 33%, xarope de glicose, extrato de cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. 
Corantes alimentares: antocianinas). 
MENTA BIANCA AL NATURALE: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), menta branca 
natural (açúcar, xarope de glicose, água. Aromatizantes naturais. Espessante: pectina. Acidificante: ácido cítrico). 
MERINGA ALLE NOCCIOLE: 
base de leite (leitefresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), avelãs inteiras 
trilobadas PGI torradas, suspiros orgânicos (açúcar de cana orgânico, clara de ovo orgânico) e merengue (xarope de glicose-frutose, soro de 
leite em pó, granulado de merengue (3%) (açúcar, amido de trigo, clara de ovoem pó, aromatizante), aromatizantes). 
PANE, BURRO E MARMELLATA: 
água microfiltrada, leite fresco integral orgânico** (14,5%), creme de leite fresco 35% líquido (14,5%), manteiga fresca (9,7%)  com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, dextrose, xarope de glicose, maltodextrina, proteínas do leite, emulsificantes: ésteres de sacarose dos ácidos 
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graxos alimentares, estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, aromatizantes e marmorizado com pão para torrada 
(farinha de trigo, farinha integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedura de cerveja, baunilha, sal) e 
mistura de mirtilo (mirtilos (30%), açúcar, xarope de glicose, aromatizantes naturais, acidificante: ácido cítrico, gelificante: pectina, corantes: 
betanina, antocianinas). 
PANETTONE CON CREMA AL MASCARPONE: 
mascarpone fresco (creme de leite, leite, regulador de acidez: ácido cítrico), água microfiltrada, nata fresca 35%, gema de ovo com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, dextrose, xarope de glicose, maltodextrina, proteínas do leite, emulsionantes: esteres de sacarose de ácidos 
gordos alimentares, gorduras vegetais (coco), fibras vegetais, estabilizantes: farinha de guar, goma tara, aromatizantes e variegados com 
panetone sem fruta cristalizada e sem passas com gotas de chocolate (farinha de trigo mole tipo "00", açúcar granulado, manteiga (contém 
leite), levedura de cerveja, fermento, leite em pó desnatado, gema de ovo, chocolate amargo (7%), sal, aromas). 
PANNA COTTA: 
leite fresco integral orgânico** (63,8%), base de Panna Cotta (açúcar, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, 
maltodextrinas, xarope de glicose, creme de leite em pó, dextrose, fibras vegetais. Espessantes: farinha de sementes de alfarroba, goma guar. 
Aromatizantes) com adição de marmorizado de caramelo (xarope de glicose, açúcar, água, aromatizante natural, aromatizantes, espessantes: 
ágar-ágar, pectina, goma xantana). 
PANNA COTTA CON FRUTTI DI BOSCO E PINOLI TOSTATI: 
leite fresco integral orgânico** (63,8%), base de Panna Cotta (açúcar, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, 
maltodextrinas, xarope de glicose, creme de leite em pó, dextrose, fibras vegetais. Espessantes: farinha de sementes de alfarroba, goma guar. 
Aromatizantes) com adição de frutas vermelhas variadas (frutas do bosque (framboesas, morangos, groselha), açúcar, xarope de glucose, 
acidificante: ácido cítrico, extratos vegetais, espessantes: pectina, goma xantana, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio) e pinhões 
descascados torrados. 
PANNA COTTA CROCCANTE: 
leite fresco integral orgânico** (63,8%), base de Panna Cotta (açúcar, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, 
maltodextrinas, xarope de glicose, creme de leite em pó, dextrose, fibras vegetais. Espessantes: farinha de sementes de alfarroba, goma guar. 
Aromatizantes) com adição de marmorizado de caramelo (xarope de glicose, açúcar, água, aromatizante natural, aromatizantes, espessantes: 
ágar-ágar, pectina, goma xantana) e granulado de amêndoas crocantes  (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromatizantes 
naturais (vanilina)). 
PANNA COTTA E PINOLI TOSTATI: 
leite fresco integral orgânico** (63,8%), base de Panna cotta (açúcar, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, 
maltodextrinas, xarope de glicose, creme de leite em pó, dextrose, fibras vegetais. Espessantes: farinha de sementes de alfarroba, goma guar. 
Aromatizantes) com adição de marmorizado de caramelo (xarope de glicose, açúcar, água, aromatizante natural, aromatizantes, espessantes: 
ágar-ágar, pectina, goma xantana) e pinhões descascados torrados. 
PASTEL DE NATA: 
creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado ( leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%), com 
adição de base de creme (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha , proteínas 
do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar), massa folhada (farinha de trigo, margarina vegetal (óleos e 
gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de alto teor oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), água, 
sal, açúcar de confeiteiro, glicose), marmorizado de caramelo (xarope de glicose, açúcar, água, aromatizante natural, aromatizantes, 
espessantes: ágar-ágar, pectina, goma xantana) e canela em pó. 
PAZIENTINA ALLO ZABAIONE: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), Zabaione 
(ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos)), sorvete Pesto di Nocciola 
Trilobata (base de leite (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição de sacarose, leite em 
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pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, aromatizantes, sal), 
avelã trilobada do Piemonte IGP triturada (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte IGP”)), pão de ló (farinha de 
trigo, ovos, açúcar, água), avelãs trilobadas IGP inteiras torradas, granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, 
emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), amêndoas torradas inteiras, cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-
24). 
PESTO DI MANDORLA D’AVOLA: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pesto de 
amêndoas de Avola (amêndoas de Avola, aromatizantes naturais). 
PESTO DI NOCCIOLA TRILOBATA: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pesto de avelãs 
trilobadas do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte IGP”). 
PESTO DI NOCE: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes ), pasta de nozes 
(100% nozes), nozes descascadas. 
PESTO DI PISTACCHIO: 
base de leite ( leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pesto de 
pistache (pistache). 
RICOTTA E FICHI CARAMELLATI BIOLOGICI: 
ricota fresca (soro e leite de vaca, sal, regulador de acidez: ácido cítrico), água microfiltrada, nata fresca 35% líquida, nata fresca 35% líquida 
(12,4%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, dextrose, xarope de glicose, maltodextrina, proteínas do leite, emulsionantes: esteres 
de sacarose de ácidos gordos comestíveis, gorduras vegetais (coco), fibras vegetais, estabilizantes: farinha de guar, goma tara, aromas 
biológicos de figo caramelizado e variegação (figos*, cana-de-açúcar*, raspas de limão*). 
SACHER: 
sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, 
creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes 
naturais), com adição de cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), geleia de damasco orgânico (damascos*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 
142 g x 100 g) e pão de ló de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)). 
SACHER AL CARAMELLO CROCCANTE: 
sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, 
creme de leite  em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes 
naturais), marmorizado de chocolate escuro (sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com 
baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes 
de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais), pão de ló de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 
22-24%, manteiga de cacau))), chocolate com caramelo (óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelo, leite integral em pó, leite em pó com 
baixo teor de gordura, xarope de glicose, maltodextrinas, creme de leite concentrado, preparado aromático de caramelo (açúcar, xarope de 
glicose, manteiga, creme de leite), emulsificante (lecitina de  soja), aromatizante natural) e granulados pralinados mistos (açúcar, amendoim 
(40%), avelã (20%)). 
SBRISOLONA ALLA MANDORLA: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
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dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), amêndoas 
torradas inteiras (20,2%), massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água)). 
STRACCIATELLA GRAND CRU: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), chocolate 
amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
STRACCIATELLA AL TÈ VERDE MATCHA: 
leite fresco integral orgânico** (71,4%) com adição de base de chá verde matcha (açúcar, dextrose, maltodextrinas, xarope de glicose, 
desidratado, gorduras vegetais (coco), chá verde matcha (6%), leite em pó desnatado, fibras alimentares, estabilizadores: farinha de sementes 
de alfarroba, goma guar, carboximetilcelulose, proteínas vegetais) e marmorizado com chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% 
(massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gorduras. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 
mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
STRACCIATELLA DI CAFFÈ: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição de 
cobertura de café (chocolate branco 60% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), 
gorduras vegetais (coco), café 3%). 
STRACCIATELLA DI PISTACCHIO: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição de 
cobertura de pistache (chocolate branco 50% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau. Emulsionante: lecitina de soja), gorduras 
vegetais (coco), pistache 15%. Corantes: curcumina, complexos cúpricos de clorofilas. Aromatizantes). 
TENERINA AL CIOCCOLATO: 
creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição 
de Budino al Cacao (cacau em pó, leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, 
estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar)), marmorizado de chocolate amargo (sorvete Cioccolato Fondente (água 
microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas 
do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais), pão de ló de cacau 
(farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau))), cacau (blend de cacaus de alta qualidade 22-
24). 
TIRAMISÙ BIANCO: 
mascarpone fresco (creme de leite, leite, regulador de acidez: ácido cítrico), água microfiltrada, nata fresca 35% líquido com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, dextrose, xarope de glicose, maltodextrina, proteínas do leite, emulsionantes: esteres de sacarose de ácidos 
graxos comestíveis, gorduras vegetais (coco), fibras vegetais, estabilizantes: farinha de guar, goma de tara, aromas de tiramisu e variegação 
(pão de ló (farinha de trigo, ovos, açúcar, água), xarope de café (água microfiltrada, café solúvel orgânico)) e lascas de chocolate amargo 
(açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha). 
TORRONE ANTICO ALLE NOCCIOLE: 
leite fresco integral orgânico** (66,7%), base de torrone (sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição de granulado de torrone de avelã (Avelã Piemonte PGI redonda suave trilobada 
(50%), mel italiano, açúcar de cana branco, xarope de glicose, espessante: gelatina alimentar, wafer (amido de batata, água, óleo de oliva)) e 
granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha). 
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TORTA DI MELE DI FAMIGLIA: 
base de creme (nata fresca 35% líquida (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com 
adição de leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas do leite, 
estabilizadores: farinha de alfarroba, farinha de guar), creme de torta de maçã (xarope de glicose, xarope de açúcar (açúcar, água), maçã (20%), 
aromas, acidificante: ácido cítrico, amido modificado), variado de maçã cozida (xarope de açúcar (açúcar, água), xarope de glicose, maçã (25%), 
fibra alimentar, amido modificado, açúcar caramelizado, acidificante: ácido cítrico, conservante: sorbato de potássio) e biscoitos integrais de 
canela (farinha de trigo integral, açúcar granulado, manteiga (contém leite), margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras 
(manteiga de cacau, coco), óleos (alto teor de óleo de girassol)), água, sal (1%), sumo de limão concentrado), farinha de amêndoa, leite, clara 
de ovo, aroma de canela). 
TORTA DI RISO: 
leite fresco integral orgânico (37%), creme de leite fresco 35% líquido (12,3%), gema de ovo (9,9%) com adição de base de arroz (frutose, 
arroz (16%), arroz em pó (16%), fibras vegetais, gorduras vegetais (coco), maltodextrinas, xarope de glicose, amido modificado, sal. 
Espessantes: goma de tara, goma guar. Aromatizantes), calda de caramelo (xarope de glicose, açúcar, água, aromatizante natural, 
aromatizantes, espessantes: ágar-ágar, pectina, goma xantana) e licor de amêndoas (xarope de açúcar, álcool, aromatizantes). 
TORTINO AL DULCE DE LECHE: 
sorvete de cremino (leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), mistura de chocolate amargo (sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em 
pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, 
estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais), pão de ló de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, 
água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau))), caramelo de leite (leite concentrado adoçado (56%), xarope de glicose, 
corretor de acidez: bicarbonato de sódio, conservante: sorbato de potássio, espessante: ágar-ágar, aromatizantes). 
ZABAIONE COME UNA VOLTA: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), Zabaione 
(ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos)).  
ZABAIONE LEGGERO CON BROWNIES FONDENTE: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), Zabaione 
(ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos)) e brownies de chocolate 
amargo (açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de alto teor oleico)), ovos, 
farinha de trigo, cacau amargo em pó, chocolate amargo (3%) (açúcar, óleos vegetais (girassol), cacau em pó com baixo teor de gordura, 
emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes, sal). 
ZIBIBBO DI SICILIA IGT: 
base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), vinho licoroso Zibibbo IGT 
(contém anidrido sulfuroso e sulfitos) e uvas passas (usas sultanas (99,5%), óleo de girassol). 
ZUPPA INGLESE: 
base de creme (creme de leite fresco 35% líquido (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-
13,3%) com adição de leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas do 
leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar), creme de zuppa inglese (ovos frescos pasteurizados (de criações 
extensivas), sacarose, vinho licoroso Zibibbo, marsala D.O.C. (Denominação de origem controlada), rum - contém anidrido sulfuroso e 
sulfitos), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de 
gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). Alchermes (açúcar, álcool, aromas 
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naturais, extratos vegetais) e Savoiardi (farinha de trigo, açúcar, ovos frescos (26%), xarope de glicose, agentes levedantes (bicarbonato de 
amónio, bicarbonato de sódio, difosfato dissódico), aromas naturais). 
 
 
 

SORVETE – IOGURTES 
YOGURT AI FICHI CARAMELLATI BIOLOGICI E PINOLI TOSTATI: 
água microfiltrada, iogurte fresco (14%) (leite, fermentos lácteos vivos específicos: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e 
base para iogurte (sacarose, gorduras vegetais (coco), dextrose, xarope de glicose, leite em pó desnatado, iogurte desidratado, maltodextrina, 
proteínas do leite, fibra vegetal, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de guar, alginato de sódio, ácido cítrico, aromatizantes) com a 
adição de marmorizado de figos caramelizados orgânicos (figos*, açúcar de cana*, raspas de limão*) e pinhões descascados torrados. 
YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO: 
água microfiltrada, iogurte fresco (14%) (leite, fermentos lácteos vivos específicos: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e 
base de iogurte (sacarose, gorduras vegetais (coco), dextrose, xarope de glicose, leite em pó desnatado, iogurte desidratado, maltodextrina, 
proteínas do leite, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: guar, alginato de sódio, ácido cítrico, aromatizantes) com adição de 
frutos vermelhos variados (bagas (framboesas, morangos, groselha), açúcar, xarope de glicose, acidificante: ácido cítrico, extratos vegetais, 
espessantes: pectina, goma xantana, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio). 
YOGURT AL NATURALE: 
água microfiltrada, iogurte fresco (14%) (leite, fermentos lácteos vivos específicos: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e 
base para iogurte (sacarose, gorduras vegetais (coco), dextrose, xarope de glicose, leite em pó desnatado, iogurte desidratado, maltodextrina, 
proteínas do leite, fibra vegetal, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de guar, alginato de sódio, ácido cítrico, aromatizantes). 
YOGURT ALLE FRAGOLINE: 
água microfiltrada, iogurte fresco (14%) (leite, fermentos lácteos vivos específicos: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e 
base para iogurte (sacarose, gorduras vegetais (coco), dextrose, xarope de glicose, leite em pó desnatado, iogurte desidratado, maltodextrina, 
proteínas do leite, fibra vegetal, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de guar, alginato de sódio, ácido cítrico, aromatizantes) com 
adição de marmorizado de morango com frutose (frutose, morangos 33%, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido 
cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas). 
YOGURT GRECO CON ANANAS E ROSMARINO: 
água microfiltrada, iogurte grego fresco (14%) (iogurte magro escorrido sem lactose (> 0,1%)) e base para iogurte (sacarose, gorduras vegetais 
(coco), dextrose, xarope de glicose, leite em pó desnatado, iogurte desidratado, maltodextrina, proteínas do leite, fibra vegetal, lecitina de 
girassol, estabilizadores: farinha de guar, alginato de sódio, ácido cítrico, aromatizantes) com adição de marmorizado de abacaxi e alecrim 
(açúcar, abacaxi em cubos (36,5%), xarope de glicose, espessantes (pectina amidada), acidificante (ácido cítrico), alecrim em pó e folhas 
(0,19%), aromatizantes, corante (curcumina, complexos cúpricos da clorofilina)). 
YOGURT MIELE E NOCI: 
água microfiltrada, iogurte fresco (14%) (leite, fermentos lácteos vivos específicos: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e 
base para iogurte (sacarose, gorduras vegetais (coco), dextrose, xarope de glicose, leite em pó desnatado, iogurte desidratado, maltodextrina, 
proteínas do leite, fibra vegetal, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de guar, alginato de sódio, ácido cítrico, aromatizantes) com 
adição de creme de mel (mel 35%, xarope de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes) e nozes 
descascadas. 
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SORVETE – FRUTA 
ALBICOCCA: 
damascos frescos (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma 
xantana, farinha de guar e água microfiltrada. 
ARANCIA ROSSA:  
suco de laranja vermelha (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, ácido cítrico, 
estabilizadores: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada. 
BANANA: 
bananas frescas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, ácido cítrico, estabilizadores: 
goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada. 
CACHI: 
polpa de caqui (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma xantana, 
farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada. 
COCCO: 
purê de coco (48%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma xantana, 
farinha de guar, lecitina de girassol, água microfiltrada e rapè de coco (100% coco). 
CHINOTTO DI SAVONA: 
água microfiltrada, sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma xantana, farinha de guar, 
lecitina de girassol e pasta Chinotto di Savona (chinotti de Savona (80%), açúcar, xarope de glicose, pectina. Acidificante: ácido cítrico. 
Conservantes: sorbato de potássio E202 e anidrido sulfuroso E220 (como resíduo)). 
FRAGOLA: 
morangos frescos ou congelados (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, ácido cítrico, 
estabilizadores: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada. 
FRUTTI DI BOSCO: 
frutas silvestres frescas ou congeladas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, 
estabilizadores: goma xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada. 
FRUTTO DELLA PASSIONE CON COMPOSTA DI PESCHE: 
purê de maracujá (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma 
xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada e marmorizado de compota de pêssego (pêssegos (60%), xarope de açúcar 
(açúcar, água), xarope de glicose, acidificante: ácido cítrico, espessante: pectina, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, extratos 
vegetais, corantes: riboflavina, betacaroteno). 
LAMPONE: 
framboesas frescas ou congeladas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, 
estabilizadores: goma xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada. 
LIMONE: 
água microfiltrada com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, ácido cítrico, aromatizantes, lecitina de girassol, 
estabilizadores: goma xantana, farinha de guar, óleo essencial de limão e suco de limão. 
LIQUIRIZIA, MENTA E SALE ROSA: 
água microfiltrada, frutose, fibras vegetais, maltodextrinas, alcaçuz em pó, fibras vegetais (alfa-ciclodextrinas), proteínas de soja, sal rosa, óleos 
essenciais de hortelã-pimenta do Piemonte com a adição de Orgolio (óleo de oliva, óleo extravirgem de oliva, óleo essencial de limão). 
MANDARINO: 
suco de tangerina (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, ácido cítrico, 
estabilizadores: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada.  
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MANGO: 
purê de manga (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma 
xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada. 
MELA: 
maçãs frescas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, ácido cítrico, estabilizadores: 
goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada. 
MELA, ARANCIA E BERGAMOTTO: 
maçãs frescas (37%), suco de laranja vermelha (11,1%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de 
girassol, ácido cítrico, estabilizadores: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada e pasta de bergamota (polpa de bergamota de 
Reggio Calabria (51%), açúcar, xarope de glicose, óleo essencial de bergamota (0,5%), acidificante: ácido cítrico e ascórbico, aromas 
naturais). 
MELONE BIANCO: 
melão branco fresco (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma 
xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada. 
MIRTILLO NERO, SAMBUCO E LIMONE: 
água microfiltrada, suco e polpa de fruta em pó em proporções variáveis 55% (mirtilos, sabugueiro, limão), frutose, fibras vegetais, 
maltodextrinas, fibras vegetais (alfa-ciclodextrina), proteínas de soja. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas, Orgolio (óleo de 
oliva, óleo extravirgem de oliva, óleo essencial de limão). 
PERA: 
peras frescas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, ácido cítrico, estabilizadores: 
goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada. 
PERA PROFUMATA ALLO ZENZERO: 
peras frescas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, gengibre, lecitina de girassol, ácido cítrico, 
estabilizadores: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada. 
PESCA NETTARINA: 
nectarinas frescas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma 
xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada.  
SPREMUTA DI ARANCIA E MELOGRANO: 
suco de laranja vermelha (24,7%) e suco de romã (24,7%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de 
girassol, ácido cítrico, estabilizadores: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada. 
STRACCIATELLA ALLA MORA E GELSO NERO: 
sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma xantana, farinha de guar, lecitina de girassol 
e água microfiltrada com adição de purê de amora (44,4%) (amoras, açúcar 10%), pasta de amora preta (amoras, açúcar, xarope de glicose, 
acidificantes: ácido cítrico e ascórbico, espessante: pectina, aromatizantes. Colorado com corante natural: antocianinas e clorofila. 
Conservante: sorbato de potássio) e marmorizado de chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga 
de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
UVA FRAGOLA: 
uva Isabella congelada (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma 
xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada. 
 

 

CREMOLATAS E PICOLÉS  
CREMOLATA ANANAS: 
água microfiltrada, abacaxi fresco (36,4%), sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais. 
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CREMOLATA CAFFÈ: 
água microfiltrada, base para cremolata de café (sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibra vegetal, café solúvel, *café liofilizado), sacarose, 
café solúvel. 
CREMOLATA CIOCCOLATO: 
água microfiltrada, dextrose, chocolate em pó, cacau em pó, aroma natural de baunilha. 
CREMOLATA FRAGOLA: 
água microfiltrada, morangos frescos ou congelados (36,4%), sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais, ácido cítrico. 
CREMOLATA GELSO NERO: 
água microfiltrada e pasta de amoreira preta (amoras, açúcar, xarope de glicose, acidificantes: ácido cítrico e ascórbico, espessante: pectina, 
aromatizantes. Colorado com corante natural: antocianinas e clorofila. Conservante: sorbato de potássio) com adição de sacarose, dextrose, 
xarope de glicose, fibras vegetais. 
CREMOLATA LATTE DI MANDORLA D’AVOLA: 
água microfiltrada, açúcar, leite de amêndoa de Avola (100% amêndoas sicilianas (de Avola) descascadas). 
CREMOLATA LIMONE: 
água microfiltrada, cremolata de limão (sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais, ácido cítrico, aromatizantes, óleo essencial de 
limão) e suco de limão (11,6%). 
CREMOLATA MANGO: 
água microfiltrada, polpa de manga fresca ou congelada (36,4%), sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais. 
CREMOLATA MELONE: 
água microfiltrada, melão fresco (36,4%), sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais. 
CREMOLATA MENTA BIANCA AL NATURALE: 
água microfiltrada, açúcar, menta branca natural (açúcar, xarope de glicose, água. Aromatizantes naturais. Espessante: pectina. Acidificante: 
ácido cítrico). 
CREMOLATA MOJITO: 
água microfiltrada, cremolata de limão (sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais, ácido cítrico, aromatizantes, óleo essencial de 
limão) com adição de rum (contém sulfitos) (10,3%), açúcar de cana, limão fresco e folhas de menta fresca. 
CREMOLATA PESCA: 
água microfiltrada, nectarinas frescas (36,4%), sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais. 
CREMOLATA SANGRIA: 
água microfiltrada, vinho tinto de gradação média (35,8%), açúcar, xarope de morango (suco de morango 53%, açúcar, xarope de glicose, 
extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas), salada de frutas (23,3%, pode 
conter morangos frescos, pêssegos frescos, maçãs frescas, melão fresco, abacaxi fresco). 

 
CHANTILLY 

PANNA MONTATA CLASSICA: 
creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)). 
PANNA MONTATA AMARA: 
creme de leite fresco 35% líquido (100%). 
PANNA MONTATA AL CACAO: 
creme de leite fresco 35% líquido (86,6%), estabilizador doce (dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do 
leite), cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-24). 
PANNA MONTATA AL CAFFÈ BIOLOGICO: 
creme de leite fresco 35% líquido (89,1%), estabilizador doce (dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do 
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leite), café solúvel orgânico. 
PANNA MONTATA AL PESTO DI NOCCIOLA TRILOBATA: 
creme de leite fresco 35% líquido (77,5%), estabilizador doce (dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do 
leite), pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte IGP”). 
PANNA MONTATA ALLO ZABAIONE: 
creme de leite fresco 35% líquido (75,5%), Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, 
marsala D.O.C. (contém sulfitos)), estabilizante doce (dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite). 

 
 
 

O CHOCOLATE DAS FONTES 
CIOCCOLATO BIANCO FUSO:  
óleo vegetal (girassol), açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, leite em pó integral, lactose, creme de leite em pó, maltodextrinas, 
manteiga de cacau, proteínas do leite, emulsificante (lecitina de soja), aromatizantes. 
CIOCCOLATO RUBY FUSO:  
óleo vegetal (girassol), açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, chocolate de favas de cacau Ruby 5,0% (açúcar, manteiga de cacau, 
leite em pó desnatado, leite em pó integral, pasta de cacau, emulsionante (lecitina de soja), acidificante (ácido cítrico), aroma natural de 
baunilha), leite em pó integral, lactose, manteiga de cacau, creme de leite em pó, maltodextrinas, proteínas do leite, emulsificante (lecitina 
de soja), concentrado de beterraba vermelha, aromatizantes. 
CIOCCOLATO AL CAFFÈ FUSO: 
óleo vegetal (girassol), açúcar, leite em pó desnatado, maltodextrinas, café moído 3,0%, manteiga de cacau, açúcar caramelizado, fibras 
vegetais, cacau em pó desnatado, emulsificante (lecitina de soja), aromatizantes. 
CIOCCOLATO AL CARAMELLO FUSO: 
óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelizado, leite em pó integral , leite em pó desnatado, xarope de glicose, maltodextrina, creme de 
leite concentrado, preparação aromática de caramelo (açúcar, xarope de glicose, manteiga, creme de leite), emulsificante (lecitina de soja), 
aromatizante natural. 
CIOCCOLATO ALLA GIANDUIA FUSO: 
açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, 
aromatizantes. 

 
 

OS BISCOITOS 
BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE: 
Marmorizado de Bacio di Dama 31% (açúcar, amêndoas torradas, óleos vegetais (girassol), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó 
desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes), farinha de trigo macio tipo “00”, 
ovos pasteurizados, açúcar de cana, manteiga, pepitas de chocolate amargo 8% (cacau: 55% mínimo; açúcar, pasta de cacau, manteiga de 
cacau, emulsificante: lecitina de girassol, aroma de baunilha), farinha de avelã, fécula de batata, agente levedante (Difosfato dissódico E 450i 
- Bicarbonato de sódio E 500ii-Amido), sal. 
CIOCCOLATO AL LATTE: 
Manteiga, farinha de trigo macio tipo “00”, farinha de espelta integral 15%, açúcar, chocolate amargo 10% (pasta de cacau, açúcar, 
manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), creme de leite, cacau, leite 1%, açúcar integral, sal. 
CREMA DAL 1947: 
Farinha de trigo macio tipo “00”, manteiga, açúcar, gema de ovo, granulado de avelã, leite, raspas de limão (1%), sal. 
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SUCOS ORGÂNICOS 
ALBICOCCA: 
damascos* 50%, água, açúcar de uva*, suco de limão*. 
FRAGOLA: 
purê de morango* 60%, açúcar de uva*, água, suco de limão*. 
LAMPONE: 
purê de framboesa* 40%, água, açúcar de uva*, suco de limão*. 
MELA: 
purê de maçã* 60%, água, açúcar de uva*, suco de limão*. 
MIRTILLO:  
purê de mirtilo preto selvagem* 40%, água, açúcar de uva*. 
PERA: 
purê de pera Williams* 60%, água, açúcar de uva*, suco de limão*. 
PESCA: 
pêssegos* 50%, água, açúcar de uva*, suco de limão*. 
 
 
 

EXTRATOS ORGÂNICOS 
SUCCO D’UVA CON MELAGRANA E POMPELMO: 
sumo e polpa de: uvas* 80%, romã* 10%, toranja rosa* 10%. 
SUCCO D’UVA CON ZENZERO E LIMONE: 
sumo e polpa de: uvas* 92%, limão* 4%, gengibre 4%. 
 
 
 

PRODUTOS QUENTES PARA BEBER 
CAFFÈ AMERICANO FILTRATO BIO: 
água microfiltrada,  café orgânico moído. 
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA: 
leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, cacau em pó, maltodextrina, dextrose, leite em pó desnatado, maltodextrina, 
estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar. 
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA AL CAFFÈ: 
leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, cacau em pó, dextrose, leite em pó desnatado, maltodextrina, estabilizadores: farinha de 
sementes de alfarroba, farinha de guar com adição de café solúvel orgânico. 
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA ALLA NOCCIOLA: 
leite fresco integral orgânico** (66,7%), sacarose, cacau em pó, dextrose, leite em pó desnatado, maltodextrina, estabilizadores: farinha de 
sementes de alfarroba, farinha de guar com adição de pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% avelã). 
CIOCCOLATA CALDA FONDENTE: 
água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó, massa de cacau, aromatizante natural de baunilha, estabilizadores: farinha de 
sementes de alfarroba, farinha de guar. 
ZABAIONE CALDO: 
sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos), ovos frescos pasteurizados provenientes de criações extensivas, amido de arroz. 
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CHOCOLATES QUENTES GOURMET 
CIOCCOLATA CALDA AL CAFFÈ E NOCCIOLA PIEMONTE IGP: 
chocolate quente à escolha (ver parágrafo anterior), chantilly de café orgânico (creme de leite fresco 35% líquido (89,1%), estabilizador 
doce (dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), café solúvel orgânico), avelã do Piemonte IGP 
torrada, chocolate com café derretido (óleo vegetal (girassol), açúcar, leite em pó desnatado, maltodextrinas, café moído 3,0%, manteiga de 
cacau, açúcar caramelizado, fibras vegetais, cacau em pó com baixo teor de gordura, emulsificante (lecitina de soja), aromatizantes), placa 
de chocolate Gourmet (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, extrato de 
baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de 
titânio)). 
CIOCCOLATA CALDA AL CARAMELLO E ARACHIDI PRALINATE: 
chocolate quente à escolha (ver seção anterior), chantilly clássico (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar de confeiteiro (açúcar, 
amido de milho (máx. 3%, não OGM))), amendoim descascado pralinado (amendoim (60%), açúcar (40%)), chocolate com caramelo derretido 
(óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelizado, leite integral em pó, leite em pó desnatado, xarope de glicose, maltodextrinas, creme 
de leite concentrado, preparado aromático de caramelo (açúcar, xarope de glicose, manteiga, creme de leite), emulsificante (lecitina de 
soja), aromatizante natural), placa de chocolate Gourmet (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: 
lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos 
graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
 
 
 

COPAS GOURMET 
COPPA GOURMET BROWNIES: 
sorvete Pesto di Nocciola Trilobata (base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, 
xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de 
guar, sal, aromas), pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte IGP”)), 
chantilly de cacau (creme de leite fresco 35% líquido (86,6%), estabilizador doce (dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, 
proteínas do leite), cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-24), brownies de chocolate amargo (açúcar, margarina vegetal (óleos 
e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de alto teor oleico)), ovos, farinha de trigo, cacau amargo em pó, 
chocolate amargo (3%), (açúcar, óleos vegetais (girassol), cacau em pó com baixo teor de gordura, emulsificante: lecitina de soja, 
aromatizantes, sal) marmorizado Biscotto Fondente (açúcar, óleo de girassol, granulado de biscoito 20% (amido de milho, açúcar, óleos e 
gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó), cacau em pó com baixo teor de gordura, avelãs, leite em pó desnatado. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes) e placa de chocolate Gourmet (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose 
dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
COPPA GOURMET FRENCH TOAST: 
sorvete Crema dal 1947 (creme de leite fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-
13,3%) com adição de base Crema dal 1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, 
extrato de baunilha em bagas, estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromatizantes)), pão 
torrado (farinha de trigo, farinha integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedura de cerveja, baunilha, 
sal), chantilly clássico (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx 3%, não OGM)), 
marmorizado de frutas vermelhas (frutas silvestres (framboesas, morangos, groselhas), açúcar, xarope de glicose, acidificante: ácido cítrico, 
extratos vegetais, espessantes: pectina, goma xantana, aromatizantes, conservante: ácido sórbico) creme de xarope de bordo (açúcar, xarope 
de glicose, xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar caramelizado. Espessante: pectina. Aromatizantes)) e 
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placa de chocolate Gourmet (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, extrato de 
baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de 
titânio)). 
COPPA GOURMET GRANOLA: 
sorvete Yogurt al Naturale (água microfiltrada, iogurte fresco (14%) (leite, fermentos lácteos específicos vivos: Streptococcus thermophilus e 
Lactobacillus bulgaricus) e base para iogurte (sacarose, gorduras vegetais (coco), dextrose, xarope de glicose, leite em pó desnatado, iogurte 
desidratado, maltodextrina, proteínas do leite, fibra vegetal, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de guar, alginato de sódio, ácido 
cítrico, aromatizantes)), barra de granola (schiacciagoji (nozes*, cramberries*, sementes de girassol*, bagas de goji*), gergelim pralinado 
(gergelim (55%), açúcar), flocos de aveia*, flocos de trigo sarraceno*, manteiga de amendoim (amendoim 100%), creme de mel (mel 35%, 
xarope de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes), creme de xarope de bordo (açúcar, xarope de glicose, 
xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar caramelizado. Espessante: pectina. Aromatizantes))), chantilly 
clássico (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx 3%, não OGM)), fruta fresca da estação 
(consultar o pessoal) e placa de chocolate Gourmet (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: 
lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos 
graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
 
 
 

MILKSHAKES GOURMET 
FRAPPÈ AL PISTACCHIO CROCCANTE: 
gelato Pesto di pistacchio (base de leite (leite integral fresco orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de 
glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: sementes de farinha, farinha de guar, sal, aromas ), pesto 
de pistacchi (pistaches)), leite orgânico integral fresco**, nata fresca 35%, creme de pistache (açúcar, pistache 20%, óleo de girassol, leite 
desnatado em pó, nata em pó, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja. Corantes alimentares: complexos cúpricos de clorofilas, 
curcumina. aromas), pistaches picados (pistaches torrados), cone de bolacha (farinha de trigo (83%), açúcar, óleo vegetal de girassol, 
emulsionante: lecitina de soja, sal, corante: caramelo simples) recheado com creme de pistaches (açúcar, pistaches 20%, óleo de girassol, 
leite em pó desnatado, nata em pó, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja. Corantes alimentares: complexos cúpricos de clorofilas, 
curcumina. aromas), pastel recheado com chocolate amargo (recheio de creme de chocolate amargo 52% (açúcar, gordura vegetal (girassol), 
chocolate amargo (pasta de cacau, cacau magro em pó, açúcar), cacau magro em pó, lactose (leite), emulsionante: lecitina de soja, 
aromatizantes), farinha de trigo, açúcar, açúcar caramelizado, gema de ovo em pó, óleo de coco, leite integral em pó, emulsionante: lecitina 
de soja, soro de leite doce em pó, sal, corante natural; carvão preto. Pode conter vestígios de mostarda e frutas secas), lascas de chocolate 
Gourmet (chocolate amargo (95%) (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 
60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
FRAPPÈ AL CARAMELLO SALATO: 
gelato Caramelo salgado com noz-pecã (leite integral fresco orgânico** (54%) com adição de açúcar, gordura vegetal (coco), dextrose, xarope 
de glicose em pó, proteína do leite, açúcar caramelizado, nata em pó, leite em pó desnatado, manteiga em pó, fibras vegetais, sal. 
Espessantes: goma de tara, goma guar. aromas naturais) e variedade de noz pecã (óleo vegetal (girassol), açúcar, biscoitos (farinha de trigo, 
açúcar, manteiga, sal), nozes pecã torradas 10,0%, açúcar caramelizado, leite em pó integral, leite em pó desnatado, xarope de glicose, 
maltodextrina, cacau manteiga, lactose, nata em pó, preparação de aroma de caramelo (açúcar, xarope de glucose, manteiga, nata), 
emulsionante (lecitina de soja), proteínas do leite, aroma natural, aromatizantes), leite fresco biológico**, nata fresca batida 35%, derretidas 
caramelo chocolate (óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelizado, leite em pó integral, leite em pó desnatado, xarope de glicose, 
maltodextrina, nata concentrada, preparado aromático caramelo (açúcar, xarope de glicose, manteiga, nata), emulsionante (lecitina de soja), 
aromatizante natural), amêndoas crocantes picadas (açúcar, granulado de avelã, granulado de amêndoa, aromas naturais (vanilina)), 
casquinha de biscoito (farinha de trigo (83%), açúcar, óleo vegetal de girassol, emulsionante: lecitina de soja, sal, corante: caramelo simples) 
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recheio de chocolate caramelo derretido (óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelizado, leite gordo em pó, leite magro em pó, glucose 
xarope, maltodextrina, nata concentrada, preparado de caramelo aromático (açúcar, xarope de glicose, manteiga, nata), emulsionante 
(lecitina de soja), aroma natural), pastel recheado com creme de avelã e cacau (recheio de creme 52% (açúcar, óleo de girassol, avelãs, leite 
magro em pó, cacau magro, lactose (leite), manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, aromatizantes), farinha de trigo, açúcar, açúcar 
caramelizado, gema de ovo em pó, óleo de coco, leite integral em pó, emulsionante: lecitina de soja, soro de leite doce em pó, sal. Pode 
conter vestígios de mostarda e frutas secas), lascas de chocolate Gourmet (chocolate amargo (95%) (massa de cacau, açúcar, manteiga de 
cacau, emulsionante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de 
sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
FRAPPÈ ALLA STRACCIATELLA ALLA MORA E GELSO NERO: 
gelato Stracciatella de amora e amora preta (sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de girassol, estabilizadores: goma 
xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada com a adição de purê de amora (44,4%) (amoras, 10% de açúcar), pasta de 
amora preta (amoras, açúcar, xarope de glicose, acidificantes: ácido cítrico e ascórbico, espessante: pectina, aromas. Colorado com corante 
natural: antocianinas e clorofila. Conservante: sorbato de potássio) e marmorizado de chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% 
(massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 
60% min), gorduras vegetais (coco)), bebida vegetal de soja (água, sementes de soja, açúcar, fosfatos de cálcio, estabilizantes: celulose, 
carboximetilcelulose, goma gelana, aromas, sais marinhos, vitaminas: Riboflavina (B2)-B12-D2), frutas do bosque frescas (amoras, 
framboesas, mirtilos), cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromas), cone de biscoito (farinha de trigo (83%), açúcar, óleo vegetal de girassol, emulsionante: lecitina de 
soja, sal, corante: caramelo simples) recheado com cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% 
mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. Aromas), triturador (nozes*, cramberries*, sementes de girassol*, bagas de 
goji*), prato de chocolate gourmet (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, 
extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes 
(dióxido de titânio)). 
 
 
 

TORRADA GOURMET 
COMFORT GOURMET TOAST: 
pão torrado (farinha de trigo, farinha integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedura de cerveja, 
baunilha, sal), creme de avelã com chocolate branco (açúcar, óleo vegetal (girassol), pasta de avelã 14%, leite DESNATADO em pó, lactose, 
proteínas do leite, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja. Aromatizantes), bananas frescas, grãos de chocolate amargo (açúcar, 
pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, aromatizante natural de baunilha), lascas de chocolate Gourmet (chocolate 
amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes 
(sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
FRESH GOURMET TOAST: 
pão torrado (farinha de trigo, farinha de trigo integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedura de 
cerveja, baunilha, sal), iogurte grego fresco (iogurte sem lactose com baixo teor de gordura (>0,1%)), mirtilos frescos, mel de acácia orgânico 
(mel de acácia*), lascas de chocolate Gourmet (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de 
soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), 
corantes (dióxido de titânio)). 
HEALTHY GOURMET TOAST: 
pão torrado (farinha de trigo, farinha de trigo integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedura de 
cerveja, baunilha, sal), abacate fresco, framboesas frescas, creme de xarope de bordo (açúcar, xarope de glicose, xarope de bordo 20%, água, 
leite condensado, amido modificado, açúcar caramelizado. Espessante: pectina. Aromas), lascas de chocolate Gourmet (chocolate amargo 
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(95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais 
de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
PISTACCHIO GOURMET TOAST: 
pão torrado (farinha de trigo, farinha de trigo integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedura de 
cerveja, baunilha, sal), queijo cremoso Philadelphia (leite), creme de pistache crocante (açúcar, pistache 33%, óleo de girassol, leite em pó 
desnatado, nata em pó, manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de soja. Sal. Corantes: complexos cúpricos de clorofila, curcumina. Aromas), 
Romeo e Uvetta (passas de sultana*, sementes de abóbora*, amêndoas*, sementes de girassol*), lascas de chocolate Gourmet (chocolate 
amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes 
(sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
PROTEIN GOURMET TOAST: 
pão torrado (farinha de trigo, farinha integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedo de cerveja, 
baunilha, sal), manteiga de amendoim (100% amendoim), Goji triturado (nozes*, cramberries*, sementes de girassol*, goji berries*), frutas 
do bosque frescas (mirtilos, amoras, framboesas, groselha), lascas de chocolate Gourmet (chocolate preto (95%) (massa de cacau, açúcar, 
manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, 
ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
YUMMY GOURMET TOAST: 
pão torrado (farinha de trigo, farinha integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedo de cerveja, 
baunilha, sal), mascarpone branco fresco (creme de leite, leite, corretor de sabor acidez: ácido cítrico), Nutella (açúcar, óleo de palma, avelãs 
(13%), leite em pó desnatado (8,7%), cacau magro (7,4%), emulsionantes: lecitinas (soja), vanilina), morangos frescos, lascas de chocolate 
Gourmet (chocolate amargo (95%) (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 
60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
 

 
 

INFUSÕES 
INFUSO ALLA FRUTTA - MIRTILLO NERO, SAMBUCO E LIMONE: 
água microfiltrada, chá de hibisco, uva, rosa canina, mirtilos (mín. 10%), pétalas de centáurea, botões de malva, sabugueiro (mín. 5%), 
pedaços de maçã, raspas de frutas cítricas (mín. 3%), pedaços de baunilha, aromatizantes naturais. 
INFUSO ALLA FRUTTA - PERA E ZENZERO: 
água microfiltrada, raiz de gengibre (mín. 30%), pedaços de pera (mín. 15%), pedaços de maçã, pedaços de alfarroba, fatias de maçã, 
groselha vermelha, hibisco, pedaços de cenoura, raspas de frutas cítricas, uva, capim-limão, aromatizantes naturais, pétalas de calêndula. 
MISCELA DI ROOIBOIS – CROCCANTE ALL’AMARENA: 
água microfiltrada, rooibos (42%), pétalas de hibisco, uva sultana, sabugueiro, groselha, aromatizantes naturais, gotas de chocolate (açúcar, 
favas de cacau moídas com manteiga de cacau, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja), lascas de coco, pedaços de cereja liofilizada, 
pedaços de morango liofilizado, framboesas inteiras liofilizadas, amoras liofilizadas, mirtilos, groselha preta. 
MISCELA DI TÈ NERO - CIOCCOLATO FONDENTE:  
água microfiltrada, chá preto, fava de cacau (mín. 40%), aromatizantes. 
MISCELA DI TÈ VERDE - LATTE DI MANDORLA CON BISCOTTI INTEGRALI ALLA CANNELLA: 
água microfiltrada, chá verde (93%), pedaços de canela, aromatizantes, pedaços de ruibarbo. 
TISANA - LIQUIRIZIA, MENTA E SALE ROSA: 
água microfiltrada, raiz de alcaçuz (mín. 15%), sabugueiro, capim-limão, erva-doce, hortelã-pimenta (mín. 10%), botões de cacto, flores de 
verbasco, sal rosa (mín. 0,05%). 
MISCELA DI TÈ VERDE – STRACCIATELLA AL TÈ VERDE MATCHA: 
lascas de cacau, grão de cacau, matcha, bancha. 
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OUTROS 
AFFOGATO: 
sabores de (veja os sabores de sorvete correspondentes na seção Sorvetes) com adição de: chocolate quente (clássico, clássico com café, 
clássico com avelã ou amargo) ou zabaione quente. 
BRIOCHE SICILIANA VUOTA: 
farinha de trigo macio tipo 0 e 00, água, banha, açúcar, xarope de glicose e frutose, estabilizador: sorbitol, emulsificante: gema de ovo fresco, 
óleo de oliva, sal, leite em pó integral, fermento natural, aromatizantes, cúrcuma. 
BRIOCHES SICILIANA AL CACAO VUOTA: 
farinha de trigo macio tipo 0 e 00, água, banha, açúcar, xarope de glicose e frutose, estabilizador: sorbitol, emulsificante: mono e diglicerídeos 
dos ácidos graxos, gema de ovo fresco, óleo de oliva, sal, leite em pó integral, fermento natural, cacau, aromatizantes, cúrcuma. 
CONINI IN CIALDA: 
farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal de girassol, emulsificante: lecitina de soja, sal, corante: caramelo simples. 
TOAST GELATO: 
torrada (farinha de trigo, farinha integral (contém glúten), água, ovos, açúcar, leite, banha (gordura de porco), levedura de cerveja, baunilha, 
sal) recheada com sorvete com o sabor de sua escolha (ver sabores de sorvete correspondentes na seção Sorvetes) e creme de leite fresco 
35% em chantilly.  
 
 
 

IOGURTES ORGÂNICOS DE COLHER 
YOGURT INTERO BIANCO BIOLOGICO: 
iogurte integral* 100% (leite*, fermentos lácteos: streptococcus thermosphilus, lactobacillus bulgaricus).  
YOGURT MAGRO MIRTILLI NERI BIOLOGICO: 
iogurte desnatado* 74% (leite*, fermentos lácteos vivos), mirtilos em pedaços* 9%, açúcar de cana*, água, purê de mirtilo* 1,5%, amido*, 
espessante: farinha de sementes de alfarroba, aromatizantes naturais, corretor de acidez: carbonato de sódio.  
YOGURT INTERO MIRTILLI NERI BIOLOGICO: 
iogurte integral* (leite*, fermentos lácteos vivos), preparado de mirtilos pretos (açúcar*, mirtilos pretos* 8% do total, gelificante: pectina). 
 

 
 

CREPES 
CRÊPES CLASSICA: 
Leite fresco integral orgânico** (51,7%), manteiga, ovos orgânicos inteiros com adição de farinha de trigo tipo 0*, açúcar, sal, aromatizantes. 
CRÊPES AL CIOCCOLATO: 
leite fresco integral orgânico** (51,7%), manteiga, ovos orgânicos inteiros com adição de farinha de trigo tipo 0*, açúcar, cacau em pó com 
baixo teor de gordura *, sal, aromatizantes. 

 
 
 

WAFFLES 
WAFFLE CLASSICO: 
leite fresco integral orgânico**, manteiga fresca, gema de ovo e fermento com adição de farinha de trigo tipo 0*, açúcar, aromatizantes 
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naturais vanilina, sal. 
WAFFLE AL CACAO: 
leite fresco integral orgânico**, manteiga fresca, gema de ovo e fermento com adição de farinha de trigo tipo 0*, açúcar, cacau em pó, 
chocolate em pó, frutose, aromatizantes, sal. 
 
 
 

GRANULADOS E RECHEIOS – IOGURTES, CREPES E WAFFLES 
AMARENE IN SALSA: 
açúcar, cerejas 30%, xarope de glicose, água, extratos vegetais de hibisco e cenoura. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. 
Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas. - Anidrido sulfuroso (como resíduo). 
AMARETTI: 
açúcar, amêndoas de damasco (20%), clara de ovo, lactose e proteínas do leite, agente levedante (bicarbonato de sódio), aromatizante 
natural.  
ANACARDO FURIOSO: 
gotas de chocolate* (pasta de cacau*, açúcar de cana*, manteiga de cacau*, emulsificante: lecitina de soja), castanhas de caju*, avelãs*. 
ARACHIDI PRALINATE: 
amendoim (60%), açúcar (40%). 
BAILEYS: 
creme de leite, açúcar, álcool, maltodextrina, proteínas do leite, extratos e aromas de cacau (incluindo cafeína), Uísque irlandês, corante: 
caramelo de sulfito cáustico. Emulsificante: mono e diglicerídios dos ácidos graxos. Regulador de acidez: citrato de sódio. 
BROWNIES CIOCCOLATO AL LATTE: 
Chocolate ao leite para cobertura e açúcar (73,63%) (açúcar, manteiga de cacau, leite integral em pó, pasta de cacau, emulsificante (lecitina 
de soja)). Extrusão: farinha de arroz, açúcar, extrato de malte de cevada, agente levedante: bicarbonato de amónio, sal.  
BROWNIES CIOCCOLATO BIANCO: 
Chocolate branco para cobertura e açúcar (73,63%) (açúcar, manteiga de cacau, leite integral em pó, emulsificantes (lecitina de soja)), açúcar. 
Extrusão: arroz, açúcar, extrato de malte de cevada, agente levedante: bicarbonato de amónio, sal. 
BROWNIES CIOCCOLATO FONDENTE: 
Chocolate amargo para cobertura e açúcar (73,63%) (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificantes (lecitina de soja)). Extrusão: 
farinha de arroz, açúcar, extrato de malte de cevada, agente levedante: bicarbonato de amónio, sal. 
BURRO DI ARACHIDI: 
amendoim 100%. 
CACAO: 
blend de cacaus de alta qualidade 22-24. 
CANNELLA: 
canela em pó. 
CARAMELLO AL LATTE: 
açúcar, leite concentrado, xarope de glicose, água, amido modificado. Corante alimentar: caramelo. Espessante: pectina. Aromatizantes. 
Conservantes: sorbato de potássio, benzoato de sódio. 
CIOCCOLATO AL LATTE: 
açúcar, óleo de girassol, leite em pó desnatado 12%, nata em pó, cacau em pó com baixo teor de gordura 4%, manteiga de cacau. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. 
CIOCCOLATO BIANCO: 
óleo vegetal (girassol), açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, leite em pó integral, lactose, creme de leite em pó, maltodextrinas, 
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manteiga de cacau, proteínas do leite, emulsificante (lecitina de soja), aromatizantes. 
CIOCCOLATO FONDENTE IN SCAGLIE: 
açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha. 
CIOCCOLATO RUBY: 
pasta de chocolate Rubi (óleo vegetal (girassol), açúcar, xarope de glicose, leite em pó com baixo teor de gordura, chocolate de grão de cacau 
Rubi 5,0% (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, leite em pó integral, pasta de cacau, emulsionante (lecitina de soja), acidificante 
(ácido cítrico), sabor natural de baunilha), leite em pó integral, lactose, manteiga de cacau, nata em pó, maltodextrinas, proteínas do leite, 
emulsionante (lecitina de soja), concentrado de beterraba vermelha, aromas). 
CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE BIO: 
damascos*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 142 g x 100 g.  
CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE BIO: 
morangos*, açúcar de cana*, suco de limão. Frutas utilizadas: 130 g x 100 g.  
CONFETTURA EXTRA DI FRUTTI DI BOSCO BIO: 
morangos*, mirtilos*, framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 115 g x 100 g. 
CONFETTURA EXTRA DI LAMPONI BIO: 
framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 148 g x 100 g.  
CONFETTURA EXTRA DI MIRTILLI BIO: 
mirtilos pretos silvestres*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 143 g x 100 g.  
CONFETTURA EXTRA DI PESCHE BIO: 
pêssegos*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 120 g x 100 g.  
CREMA ALLO SCIROPPO D'ACERO: 
açúcar, xarope de glicose, xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar caramelizado. Espessante: pectina. 
Aromatizantes. 
CREMA ALLO ZABAIONE: 
creme de leite fresco 35% líquido (75,5%), Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, 
marsala D.O.C. (contém sulfitos)), estabilizante doce (dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite). 
CREMA AL PISTACCHIO CROCCANTE: 
açúcar, pistaches 33%, óleo de girassol, leite em pó com baixo teor de gordura, creme em pó, manteiga de cacau. Emulsionante: lecitina de 
soja. Sal. Corantes: complexos cúpricos de clorofila, curcumina. Aromatizantes). 
CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO:  
açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsionante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromas. 
CREMA DI NOCCIOLA AL CIOCCOLATO BIANCO: 
açúcar, óleo vegetal (girassol), pasta de avelã 14%, leite em pó desnatado, lactose, proteínas do leite, manteiga de cacau, emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes. 
CREMA PASTICCERA: 
creme de leite fresco 35% líquido (76,3%), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, 
dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. 
Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), gema de ovo (6,1%) e açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, 
não OGM)). 
FARINA DI COCCO: 
Coco. 
FICHI CARAMELLATI: 
figos caramelizados orgânicos (figos*, açúcar de cana*, raspas de limão*). 
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FROLLINI CACAO: 
farinha de trigo macio 00, açúcar, óleos vegetais (coco, girassol), manteiga, cacau em pó, aromatizantes naturais. 
GELATO: 
Consulte a seção Sorvetes. 
GRAND MARNIER: 
conhaque (51 % v/v), água, açúcar, álcool, aromatizante natural de laranjas amargas, corante caramelo (simples ou bruto). 
GRANELLA DI NOCCIOLA: 
100% avelãs torradas, obtidas por trituração de avelãs torradas, de origem italiana, com granulometria entre 6 e 8 mm. 
GRANELLE PRALINATE MISTE: 
açúcar, amendoim (40%), avelã (20%). 
MANDORLE CROCCANTI: 
açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromatizantes naturais (vanilina)). 
MARMELLATA DI ARANCE BIO: 
laranjas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 105 g x 100 g.  
MASCARPONE BIANCO: 
mascarpone branco fresco (creme de leite,leite, corretor de acidez: ácido cítrico). 
MIELE DI ACACIA BIO: 
mel de acácia*. 
MUESLI CROCCANTE ALLA CANNELLA BIOLOGICO: 
sementes de girassol*, painço tufado*, sementes de abóbora*, figos*, amaranto tufado*, bagas de goji*, castanhas de caju*, quinoa 
tufada*, canela*.  
MUESLI CROCCANTE ALLE GOCCE DI CIOCCOLATO BIOLOGICO: 
gotas de chocolate* (pasta de cacau*, açúcar de cana*, manteiga de cacau*, emulsificante: lecitina de soja), arroz tufado*, sementes 
de girassol*, sementes de abóbora*, painço tufado*, amaranto tufado*. 
NOCI: 
nozes descascadas. 
NUTELLA: 
açúcar, óleo de palma, avelãs (13 %), leite em pó desnatado (8,7%), cacau magro (7,4 %), emulsificantes: lecitinas (soja), vanilina.  
PINOLI TOSTATI: 
pinhões descascados torrados.  
PISTACCHI: 
pistaches descascados. 
ROMEO E UVETTA: 
uvas sultanas*, sementes de abóbora*, amêndoas*, sementes de girassol*. 
SALSA AL CARAMELLO: 
xarope de glicose, açúcar, água, aromatizantes naturais, aromatizantes, espessantes: ágar-ágar, pectina, goma xantana. 
SCHIACCIAGOJI: 
nozes*, cramberries*, sementes de girassol*, bagas de goji*. 
SEMI DI GIRASOLE BIOLOGICI: 
sementes de girassol* descascadas. 
SEMI DI LINO BIOLOGICI: 
sementes de linhaça*. 
SEMI DI PAPAVERO BIOLOGICI: 
sementes de papoula*.  
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SEMI DI SESAMO BIOLOGICI: 
sementes de gergelim*. 
SEMI DI ZUCCA BIOLOGICI: 
sementes de abóbora* descascadas. 
SPUMINI DI MERINGA BIOLOGICI: 
açúcar de cana*, clara de ovo*. 
ZUCCHERO A VELO: 
açúcar, amido de milho (máx 3%, não OGM). 
 
 
 

CREPES GOURMET 
SACHER:  
massa para crepe com cacau (leite fresco integral orgânico** (51,7%), manteiga, ovos orgânicos inteiros com adição de farinha de trigo tipo 
0*, açúcar, cacau 10/12*, sal, aromatizantes),sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com 
baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes 
de alfarroba, farinha de guar, aromas naturais), marmorizado gelado de chocolate (sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate 
em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, 
estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromas naturais), pão de ló de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, 
cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)), geleia orgânica de damasco (damasco, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas 
utilizadas: 142 g x 100 g), cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-24) e placa de chocolate Gourmet (chocolate amargo (95%) (pasta 
de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio 
dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
TORTA DI MELE: 
massa para crepe clássica (leite fresco integral orgânico** (51,7%), manteiga, ovos integrais orgânicos com adição de farinha de trigo tipo 
0*, açúcar, sal, aromatizantes), sorvete Crema dal 1947 (creme de leite fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, 
sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de base Crema dal 1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope 
de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha em bagas, estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial 
de limão, aromatizantes)), marmorizado de maçã cozida (xarope de açúcar (açúcar, água), xarope de glicose, maçãs (25%), fibras 
alimentares, amido modificado, açúcar caramelizado, acidificante: ácido cítrico, conservante: sorbato de potássio) e biscoitos integrais de 
canela (farinha integral, açúcar granulado, manteiga (contém leite), margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de 
cacau, coco), óleos (girassol de alto teor oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), farinha de amêndoas, leite, clara de ovo, 
aroma de canela), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)) e placa de chocolate Gourmet (chocolate amargo 
(95%) (pasta de açúcar cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, 
emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)). 
CROSTATINA ALLA FRUTTA: 
massa para crepe clássica (leite fresco integral orgânico** (51,7%), manteiga, ovos orgânicos inteiros com adição de farinha de trigo tipo 
0*, açúcar, sal, aromatizantes), sorvete Crema dal 1947 (creme de leite fresco ( 27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, 
sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de base Crema dal 1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope 
de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha em bagas, estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial 
de limão, aromatizantes)), frutas frescas da estação (para mais informações, consulte a equipe), chantilly fresco (creme de leite fresco 35% 
líquido (90,9%), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)), massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina 
vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água)), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não 
OGM)), e placa de chocolate Gourmet (chocolateamargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, 
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extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes 
(dióxido de titânio)). 

CONFEITARIA 
TARGHETTA DI CIOCCOLATO LA ROMANA: 
chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: 
manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó. 
4 CHOCOLATES: 
Base: sorvete de chocolate (sorvete Chocolate amargo (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, 
leite em pó desnatado, nata em pó, proteína do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de alfarroba, farinha de guar, aromas naturais), 
bolo de esponja de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)), semifreddo de 
chocolate (chantili açucarado (nata fresca líquida 35% (90,9%), açúcar granulado), creme de cacau e avelã (açúcar, óleo vegetal (girassol), 
farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsionante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes), avelã (avelãs Piedmont 
IGP (50%), cacau desnatado em pó, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes)), chocolate branco (óleo 
vegetal (girassol), açúcar, xarope de glucose, leite em pó desnatado, leite em pó integral, lactose, nata em pó, maltodextrina, manteiga de 
cacau, proteína do leite, emulsionante (lecitina de soja), aromas), chocolate preto grãos (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, 
emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha). 
Decoração: Pasta de chocolate Ruby (óleo vegetal (girassol), açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, chocolate de cacau Ruby 5,0% 
(açúcar, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, leite em pó integral, massa de cacau, emulsificante (lecitina de soja), acidificante (ácido 
cítrico), aroma natural de baunilha), leite em pó integral, lactose, manteiga de cacau, nata em pó, maltodextrina, proteínas do leite, 
emulsionante (lecitina de soja), concentrado de beterraba, aromatizantes), chocolate caramelizado (óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar 
caramelizado, leite em pó integral, leite em pó desnatado, xarope de glicose, maltodextrina, nata concentrada, preparado de aroma de 
caramelo (açúcar, xarope de glicose, manteiga, nata), emulsionante (lecitina de soja), aroma natural)), amoras frescas e lascas de chocolate 
La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). 
Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
ANNA E VITO – BISCUIT: 
Base: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), calda de baunilha (água microfiltrada, açúcar granulado, calda de baunilha a 70° 
(álcool, água, substâncias aromatizantes, preparações aromáticas (infusão de baunilha), corante: caramelo simples). 
Recheio: semifreddo de gianduia (chantilly adoçado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), gianduia (avelãs do 
Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), 
creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, 
manteiga de cacau, aromatizantes)), semifreddo de Zabaione Come una Volta (chantilly adoçado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), 
açúcar granulado) e Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém 
sulfitos))), granulado de amêndoas crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromas naturais (vanilina)). 
Decoração: cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes), granulado de amêndoascrocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromatizantes 
naturais (vanilina)), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
ANNA E VITO – CRI CRI: 
semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do 
leite), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), 
chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
Decoração: cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, 
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aroma natural de baunilha), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de 
cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
ANNA E VITO – PANAMA: 
semifreddo de anis (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó 
desnatado, proteínas do leite), base de leite (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição 
de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, 
aromatizantes, sal), licor de anis Varnelli (água, álcool etílico, açúcar, destilado de anis)), semifreddo de Zabaione Come Una Volta (chantilly 
adoçado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado) e Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de 
criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos))). 
Decoração: cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes), cerejas pretas inteiras com caule (cerejas, açúcar, xarope de glucose-frutose, suco de cereja preta, corantes: 
antocianinas, carmim, acidificante: ácido cítrico, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, anidrido sulfuroso (como resíduo)), placa 
de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
ANNA E VITO – RICOTTA STREGATA: 
Base: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), licor Strega. 
Recheio: semifreddo de ricota (ricota fresca de ovelha (61,7%) (soro de leite de ovelha, leite de ovelha, sal), açúcar de confeiteiro (açúcar, 
amido de milho (máx. 3%, não OGM)) e semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (87%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite)), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: 
lecitina de soja, aroma natural de baunilha), pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), licor Strega. 
Decoração: cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, 
aroma natural de baunilha), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de 
cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
ANNA E VITO – TARTUFO: 
Base: semifreddo de gianduia perfumado com rum (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), 
gianduia (avelãs do Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de 
soja. Aromatizantes), calda dourada (água, álcool, açúcar, aromas, corante: caramelo)), semifreddo Zabaione Come Una Volta (chantilly 
açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado) e Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de 
criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos))). 
Decoração: cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes), cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-24), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - 
cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, 
corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
ANNA E VITO – ZUCCOTTO: 
Base: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), Alchermes (açúcar, álcool, aromas naturais, extratos vegetais), semifreddo de gianduia 
(chantilly adoçado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), gianduia (avelãs do Piemonte IGP (50%), cacau em pó com 
baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), creme de avelã com cacau (açúcar, 
óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes)), 
semifreddo com creme chantilly (chantilly adoçado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de 
confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
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sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), avelãs trilobada IGP 
inteiras torradas, chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo 
teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
Decoração: cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes), avelãs trilobadas IGP inteiras torradas, placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo 
(cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido 
de titânio, cacau em pó). 
BARRETTE GRANOLA: 
• FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO: 

granola (Anacardo Furioso (gotas de chocolate* (pasta de cacau*, açúcar de cana*, manteiga de cacau*, emulsionante: lecitina de soja), 
castanhas de caju*, avelãs*), gergelim pralinado (gergelim (55%), açúcar), flocos de aveia*, flocos de trigo sarraceno*, manteiga de 
amendoim (amendoim 100%), creme de mel (mel 35%, xarope de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. 
Aromatizantes), creme de xarope de bordo (açúcar, xarope de glicose, xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, 
açúcar caramelizado. Espessante: pectina. Aromatizantes)), semifreddo de avelã (semifreddo branco (creme de leite fresco (90,9%), 
dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite) com a adição de pesto de avelãs trilobadas do Piemonte 
IGP (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte IGP”))) e glacê de chocolate amargo (cobertura macia de 
chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes) e chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com 
baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco))); 

• PISTACCHIO E SEMI AL NATURALE: 
granola (Romeo e Uvetta (uvas sultanas*, sementes de abóbora*, amêndoas*, sementes de girassol*), gergelim pralinado (gergelim 
(55%), açúcar), flocos de aveia*, flocos de trigo sarraceno*, manteiga de amendoim (amendoim 100%), creme de mel (mel 35%, xarope 
de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes), creme de xarope de bordo (açúcar, xarope de glicose, 
xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar caramelizado. Espessante: pectina. Aromatizantes)), e glacê de 
chocolate amargo (cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes) e chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga 
de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais 
(coco))); 

• STRACCIATELLA E BACCHE DI GOJI: 
granola (Schiacciagoji (nozes*,  cramberries*, sementes de girassol*, bagas de goji*), gergelim pralinado (gergelim (55%), açúcar), flocos 
de aveia*, flocos de trigo sarraceno*, manteiga de amendoim (amendoim 100%), creme de mel (mel 35%, xarope de glicose, açúcar, 
água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes), creme de xarope de bordo (açúcar, xarope de glicose, xarope de bordo 
20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar caramelizado. Espessante: pectina. Aromatizantes)), e glacê de chocolate amargo 
(cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes) e chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, 
cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco))). 

BIANCANEVE: 
Base: semifreddo de Panna Cotta (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Panna Cotta branca (leite fresco integral orgânico** (63,8%), base Panna Cotta (açúcar, gorduras 
vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, maltodextrinas, xarope de glicose, creme de leite em pó, dextrose, fibras vegetais. 
Espessantes: farinha de sementes de alfarroba, goma guar. Aromas)), xarope de cereja (cerejas (45%), açúcar, suco de cereja (10%), goma tara 
(farinha de alfarroba peruana), ágar-ágar, sabor natural de amêndoa amarga, casca de citrinos, especiarias), frutas vermelhas variegadas 
(bagas (framboesas, morangos, groselha), açúcar, xarope de glicose, acidificante: ácido cítrico, extratos vegetais, espessantes: pectina, goma 
xantana, aromas, conselheiro: sorbato de potássio), variedade de morango (frutose, morangos 33%, xarope de glicose, extrato vegetal de 
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cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas). 
Decoração: framboesas, mirtilos e amoras frescos, cerejas pretas inteiras com caule (cerejas, açúcar, xarope de glicose-frutose, suco de cereja 
preta, corante: antocianinas, carmim, acidificante: ácido cítrico, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, anidrido sulfuroso (como 
resíduo)), gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido 
cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), amêndoas fatiadas tostadas, placa de chocolate La Romana (chocolate amargo 
- cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, 
açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
BISCUIT AL CACAO: 
Base: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), calda de leite (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% 
líquido (14,8%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, 
farinha de guar, fibra vegetal, aromatizantes, sal). 
Recheio: semifreddo de chocolate amargo (chantilly adoçado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), gianduia (avelãs 
do Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes)), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo 
teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)) e granulado de amêndoas 
crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromas naturais (vanilina)). 
BISCUIT ALLA CREMA CHANTILLY: 
Base: pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Recheio: semifreddo de creme chantilly (chantilly adoçado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de 
confeitaria (leite  fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, 
leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de 
sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), granulado de chocolate 
amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha). 
BISCUIT ALLA NOCCIOLA: 
Base: pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Recheio: semifreddo de avelã composto por semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido 
modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite) e pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido 
exclusivamente de “Nocciole Piemonte IGP”), granulado de avelã (100% avelãs torradas, obtidas por moagem de avelãs torradas, de origem 
italiana, com granulometria entre 6 e 8 mm). 
BISCUIT ALLA STRACCIATELLA: 
Base: pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Recheio: semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, 
proteínas do leite), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural 
de baunilha). 
BON BON: 
Recheio: combinações de chocolate e marmorizados variados (consulte o pessoal). 
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Cobertura: cobertura de chocolate amargo (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor 
de gordura, emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)) ou cobertura de chocolate ao leite 
(chocolate ao leite 65% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura, creme de leite em pó. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 25% mín), gorduras vegetais (coco)) ou cobertura de chocolate branco (chocolate 
branco 70% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau, creme de leite em pó. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), 
gorduras vegetais (coco)) ou cobertura de caramelo (chocolate branco 40% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau. Emulsificante: 
lecitina de soja), gorduras vegetais (coco), xarope de glicose, açúcar caramelizado, manteiga em pó, creme de leite em pó. Aromatizantes 
naturais) decoradas com granulados sortidos (consulte o pessoal). 
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (com recheio de avelã): 
Semifreddo de torrone composto por semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite) com adição de granulado de torrone com avelãs (Nocciole Piemonte IGP redondas suaves 
trilobadas (50%), mel italiano, açúcar branco de cana, xarope de glicose, espessante: gelatina alimentar, wafer (fécula de batata, água, óleo de 
oliva)) e sorvete Fiordilatte (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição de sacarose, leite 
em pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, aromatizantes, 
sal). 
Semifreddo de avelã composto por semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite) e pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelã; produto obtido exclusivamente de 
“NocciolaPiemonte IGP”). 
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (com recheio de pistache): 
Semifreddo de torrone composto por semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite) com adição de granulado de torrone com avelãs (Nocciole Piemonte IGP redondas suaves 
trilobadas (50%), mel italiano, açúcar branco de cana, xarope de glicose, espessante: gelatina alimentar, wafer (fécula de batata, água, óleo de 
oliva)) e sorvete Fiordilatte (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição de sacarose, leite 
em pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, aromatizantes, 
sal). 
Semifreddo de pistache composto por semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite) e pesto de pistache (pistache). 
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (com recheio de zabaione): 
Semifreddo de torrone composto por semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite) com adição de granulado de torrone com avelãs (Nocciola Piemonte IGP redonda macia trilobada 
(50%), mel italiano, açúcar branco de cana, xarope de glicose, espessante: gelatina alimentar, wafer holandês sem glúten) e sorvete Fiordilatte 
(leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope 
de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, aromatizantes, sal). 
Semifreddo de zabaione composto por semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%) com adição de dextrose, frutose, 
espessante de amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite) e Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, de criações 
extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos)).  
CACAO BIANCO: 
pão de ló fino de cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), semifreddo branco 
(creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), granulado de 
chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), cacau 22-24 (blend 
de cacaus de alta qualidade 22-24), pepitas de chocolate amargo (cacau: 54%) (massa de cacau, sacarose, manteiga de cacau. Emulsificante: 
lecitina de soja, aroma natural de baunilha), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, 
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manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CANNONCINI SFOGLIA MIGNON CON CREMA CHANTILLY: 
mini canudinhos em massa folhada artesanais (farinha de trigo, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, 
coco), óleos (girassol de alto teor oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), água, sal, açúcar de confeiteiro, glicose) recheados com 
semifreddo de chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeiteiro 
( leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó 
desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de 
alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos 
modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. 
Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal).  
CATERINA AI FRUTTI: 
Base: pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), calda de frutas silvestres (água microfiltrada, purê de frutas silvestres (framboesa, 
mirtilo, amora, groselha), açúcar granulado). 
Corpo: Semifreddo de creme chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de 
confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina),creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal). 
Decoração: Gelatina de frutas silvestres (morangos*, mirtilos*, framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 115 g x 100 g), 
gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, 
difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio)), pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais 
(gorduras (coco), óleos (girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de 
soja, vanilina), cerejas pretas inteiras com caule (cerejas, açúcar, xarope de glicose-frutose, suco de cereja preta, corante: antocianinas, carmim, 
acidificante: ácido cítrico, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, anidrido sulfuroso (como resíduo)), flores frescas, frutas silvestres 
frescas ou congeladas e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CATERINA ALLA STRACCIATELLA: 
Base: pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Corpo: semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas 
do leite), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de 
baunilha). 
Decoração: glacê semimacio de chocolate amargo (cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% 
mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de 
cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), 
gorduras vegetais (coco)), pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina), flores 
frescas e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CATERINA MENTA E CIOCCOLATO: 
Base: pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
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maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Corpo: semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas 
do leite), menta branca natural (açúcar, xarope de glicose, água. Aromatizantes naturais. Espessante: pectina. Acidificante: ácido cítrico). 
Decoração: glacê semimacio de chocolate amargo (cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% 
mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de 
cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), 
gorduras vegetais (coco)), pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina), folhas 
de menta fresca flores frescas e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga 
de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CESTINO CROCCANTE: 
Base: crocante (amêndoas (28%), açúcar, xarope de glicose, óleo vegetal (girassol), leite em pó desnatado, dextrose, mel, emulsionantes: 
lecitina de girassol, creme de leite em pó, aromatizantes).  
Recheio: creme de mascarpone (mascarpone fresco (58,8%) (creme de leite,leite, corretor de acidez: ácido cítrico), creme de leite fresco 35% 
líquido (23,5%), gema de ovo, açúcar) com adição de granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, 
emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha). 
Decoração: decorações de chocolate (açúcar, massa de cacau (43%), manteiga de cacau (13%), aroma natural de baunilha, emulsificante: 
lecitina de soja), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural 
de baunilha), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHANTILLY AI FRUTTI DI BOSCO: 
Base: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), calda de frutas silvestres (água microfiltrada, purê de frutas silvestres (framboesa, 
mirtilo, amora, groselha), açúcar granulado). 
Corpo: Semifreddo de creme chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de 
confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal). 
Decoração: Gelatina de frutas silvestres (geleia extra de frutas silvestres orgânicas (morangos*, mirtilos*, framboesas*, açúcar de cana*, suco 
de limão*. Frutas utilizadas: 115 g x 100 g), gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. 
Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio)), frutas silvestres frescas ou congeladas e placa de 
chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHANTILLY ALLA FRAGOLA: 
Base: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), calda de morango (água microfiltrada, morangos frescos ou congelados (29,5%) e 
xarope de morango (suco de morango 53%, açúcar, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Aromatizantes. 
Corantes alimentares: antocianinas)). 
Corpo: Semifreddo de creme chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de 
confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal). 
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Decoração: glacê de fruta de morango (gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. 
Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), marmorizado de morango com frutose (frutose, 
morangos 33%, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes 
alimentares: antocianinas)), morangos frescos e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, 
açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em 
pó). 
CHEESECAKE AL CIOCCOLATO FONDENTE: 
Base: massa amanteigada (massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água) e manteiga (creme de leite)), 
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), Philadelphia, ricota fresca (soro e leite de vaca, sal, corretor de acidez: ácido cítrico) e mascarpone 
fresco (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico)). 
Decoração: cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes), massa de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, vanilina), 
granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha) e placa 
de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHEESECAKE ALLE VISCIOLE E NOCE MOSCATA: 
Base: massa amanteigada (massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água) e manteiga (creme de leite)), 
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), Philadelphia, ricota fresca (soro e leite de vaca, sal, corretor de acidez: ácido cítrico) e mascarpone 
fresco (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico)). 
Decoração: cerejas azedas em xarope (cerejas azedas (45%), açúcar, suco de cereja azeda (10%), goma tara (farinha de alfarroba peruana), 
ágar-ágar, aroma natural de amêndoa amarga, raspas de frutas cítricas, especiarias), noz-moscada e placa de chocolate La Romana (chocolate 
amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de 
cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHEESECAKE AI LAMPONI: 
Base: massa amanteigada (massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água) e manteiga (creme de leite)). 
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), Philadelphia, ricota fresca (soro e leite de vaca, sal, corretor de acidez: ácido cítrico) e mascarpone 
fresco (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico)). 
Decoração: gelatina de fruta de framboesa (geleia extra de framboesa orgânica (framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas 
utilizadas: 148 g x 100 g), gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de 
acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), framboesas frescas e placa de chocolate La Romana (chocolate 
amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de 
cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHEESECAKE AL CIOCCOLATO BIANCO E RIBES ROSSI: 
Base: massa amanteigada (massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água) e manteiga (creme de leite)), 
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Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), Philadelphia, ricota fresca (soro e leite de vaca, sal, corretor de acidez: ácido cítrico) e mascarpone 
fresco (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico)). 
Decoração: chocolate branco (óleo vegetal (girassol), açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, leite em pó integral, lactose, creme 
de leite em pó, maltodextrinas, manteiga de cacau, proteínas do leite, emulsionante (lecitina de soja), aromatizantes), groselhas vermelhas 
frescas, gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, 
difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), açúcar granulado, açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx 3%, não OGM)) 
e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: 
lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHEESECAKE ALLO SCIROPPO D'ACERO E FRUTTI: 
Base: massa amanteigada (massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água) e manteiga (creme de leite)), 
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), Philadelphia, ricota fresca (soro e leite de vaca, sal, corretor de acidez: ácido cítrico) e mascarpone 
fresco (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico)). 
Decoração: creme de xarope de bordo (açúcar, xarope de glicose, xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar 
caramelizado. Espessante: pectina. Aromatizantes), mirtilos frescos, amoras frescas, ameixas frescas, gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, 
Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de 
potássio) e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHEESECAKE AL CARAMELLO, PESCHE E CANNELLA: 
Base: massa amanteigada (massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água) e manteiga (creme de leite)). 
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), Philadelphia, ricota fresca (soro e leite de vaca, sal, corretor de acidez: ácido cítrico) e mascarpone 
fresco (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico)). 
Decoração: caramelo de leite (açúcar, leite concentrado, xarope de glicose, água, amido modificado. Corante alimentar: caramelo. Espessante: 
pectina. Aromatizantes. Conservantes: sorbato de potássio, benzoato de sódio), pêssegos frescos, gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, 
Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de 
potássio), canela em pó e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de 
cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHEESECAKE BRÛLÉE ALLA NOCCIOLA: 
Base: massa amanteigada (massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água) e manteiga (creme de leite)). 
Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), Philadelphia, ricota fresca (soro e leite de vaca, sal, corretor de acidez: ácido cítrico) e mascarpone 
fresco (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico)). 
Decoração: creme de avelã com chocolate branco (açúcar, óleo vegetal (girassol), pasta de avelã 14%, leite em pó desnatado, lactose, 
proteínas do leite, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), avelãs trilobatas IGP inteiras, açúcar de cana, açúcar 
granulado, açúcar de confeiteiro e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, 
manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CHEESECAKE AL CAFFÈ: 
Base: massa amanteigada (massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água) e manteiga (creme de leite)), 
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Corpo: semifreddo cheesecake (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), Philadelphia, ricota fresca (soro e leite  de vaca, sal, corretor de acidez: ácido cítrico) e mascarpone 
fresco ( creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico)). 
Decoração: marmorizado de café (açúcar, óleo de girassol, avelãs (10%), cacau com baixo teor de gordura (7%), café (7%), leite em pó 
desnatado, emulsificante (lecitina de soja), aromatizantes), Schiacciagoji (nozes, cranberries, sementes de girassol, bagas de goji), café em pó 
e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: 
lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CIOCCOCAKE: 
Base: pão de ló com cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau), sorvete Pesto di 
Nocciola Trilobata (base de leite (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição de sacarose, 
leite em pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, 
aromatizantes, sal), pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelã; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte IGP”)) e 
granulado de avelã (100% avelãs torrada, obtida por trituração de avelãs tostadas, de origem italiana, com granulometria entre 6 e 8 mm). 
Corpo: semifreddo de Cioccolatino di Luisa (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), creme de 
Cioccolatino di Luisa (avelãs 60%, cacau em pó com baixo teor de gordura 20%, óleo de girassol. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes) e creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: 
lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes)). 
Decoração: glacê semimacio de chocolate amargo (cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% 
mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de 
cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), 
gorduras vegetais (coco)), pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos 
(girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina) e placa 
de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CIOCCOCREAM: 
Corpo: creme frio (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), sorvete Crema dal 1947 (creme de leite 
fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de base Crema dal 1947 
(leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha em bagas, 
estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromas)), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal)), semifreddo de chocolate 
(chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), 
farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes), gianduia (avelãs do 
Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes)).  
Recheio e decoração: semifreddo branco (creme de leite fresco (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, 
proteínas do leite), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), 
emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes), granulado pralinado misto (açúcar, amendoim (40%), avelãs (20%)), placa 
de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
COLOMBA PASQUALE: 
colomba (farinha de trigo macio tipo “0”, açúcar granulado, manteiga (contém leite), levedura de cerveja, fermento natural, leite em pó 
desnatado, ovo, fibras vegetais, sacarose, raspas de laranja cristalizadas, amêndoas doces, sal, aromatizantes), calda de zabaione (base de 
leite (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com a adição de  
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sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra 
vegetal, aromatizantes, sal), Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. 
(contém sulfitos))) ou calda de chocolate (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), 
leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizantes: farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, aromatizantes) ou calda de leite (leite fresco integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) 
com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, 
fibra vegetal, aromatizantes, sal), semifreddos, recheios e decorações sortidos (ver itens anteriores na seção de Confeitaria). 
Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: 
lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CONINI GELATO: 
minicones de wafer (farinha de trigo (83%), açúcar, óleo vegetal de girassol, emulsionante: lecitina de soja, sal, corante: caramelo simples), 
sabores sortidos de sorvete (ver seção Sorvetes), cobertura de chocolate amargo (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga 
de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura, emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes. Cacau: 60% min), gorduras vegetais (coco)), 
granulados sortidos.  
CRI CRI: 
cone de wafer pequeno (farinha de trigo 0, amido de trigo, açúcar, emulsificante: lecitina de soja, gorduras vegetais (óleo de oliva 0,77%), 
sal, aromatizantes, vanilina. Agentes levedantes: bicarbonato de sódio e de amónia. Corante: caramelo), sorvete Fiordilatte (leite fresco 
integral orgânico** (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, 
dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra vegetal, aromatizantes, sal), cobertura de chocolate amargo 
(chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura, emulsificante: lecitina de soja, 
aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
CROCK: 
Recheio: sorvete sabor Fiordilatte (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, 
gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, 
aromatizantes), Pesto de avelã trilobada (base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, 
xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de 
guar, sal, aromatizantes), pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte 
IGP”)) e Zabaione Come Una Volta (base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, 
xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de 
guar, sal, aromatizantes), Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, marsala D.O.C. (contém 
sulfitos))). Corpo: beignet (ovos, farinha de trigo, manteiga, sal) recheios de Semifreddo de creme de chantilly (chantilly açucarado (creme 
de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite 
fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, 
maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural 
de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. 
Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: 
sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal) e recobertos de caramelo (açúcar, água microfiltrada). 
Decoração: creme de zabaione (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado) e zabaione (ovos frescos 
pasteurizados (33%, provenientes de criação extensiva), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos))), placa de chocolate La Romana 
(chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: 
manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CROSTATINA AI LAMPONI: 
Base: massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água)), creme de 
mel (mel 35%, xarope de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes). 
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Recheio: creme gelado (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), sorvete Crema dal 1947 (creme 
de leite fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de base Crema 
dal 1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha em bagas, 
estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromatizantes)), creme de confeitaria (açúcar, leite 
em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de 
sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal)), geleia extra de 
framboesa orgânica (framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 148 g x 100 g). Decoração: framboesas frescas, pinhões 
descascados torrados, açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo 
- cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, 
açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CROSTATINA AI LAMPONI VEGANA: 
Base: massa de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água), pó de 
cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina), glacê semimacio de chocolate 
amargo (cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em 
pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)), sorvete vegano de 
amêndoas (água microfiltrada, sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, estabilizadores: goma xantana, farinha de guar, lecitina 
de girassol com adição de pesto de amêndoas de Avola (amêndoas de Avola, aromas naturais)), geleia extra de framboesa orgânica 
(framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 148 g x 100 g). 
Decoração: amêndoas fatiadas torradas, framboesas frescas, açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)), placa de 
chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
CRUMBLES AL MIELE: 
Base: massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água)), creme de 
mel (mel 35%, xarope de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes). 
CRUMBLES AL CACAO E MIELE: 
Base: massa de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água), pó de 
cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina)), creme de mel (mel 35%, xarope 
de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes). 
• CIOCCOLATO: 
Crumbles de cacau e mel com adição de sorvete Cioccolato al latte (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó 22-24 
(30%), gorduras vegetais (coco) leite em pó semidesnatado, dextrose, proteínas do leite, xarope de glicose desidratado, estabilizadores: fibra 
vegetal, farinha de sementes de alfarroba, aromatizantes), marmorizado de chocobiscoito ((açúcar, óleos vegetais (girassol), granulado de 
biscoito de cacau (20%) (farinha de trigo, açúcar, manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó (5,5%), xarope 
de glicose, ovos em pó, agente levedante: bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, 
lactose, emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes), brownies de chocolate amargo (chocolate 
amargo de cobertura e açúcar (73,63%) (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificantes (lecitina de soja)). Extrusão: farinha de 
arroz, açúcar, extrato de malte de cevada, agente levedante: bicarbonato de amónio, sal). 
• CIOCCOLATO E AMARENA: 
Crumbles de mel com adição de sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de 
gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, 
farinha de guar, aromatizantes naturais), cerejas pretas inteiras com caule (cerejas, açúcar, xarope de glicose-frutose, suco de cereja preta, 
corante: antocianinas, carmim, acidificante: ácido cítrico, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, anidrido sulfuroso (como 
resíduo)), pão de ló com cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)), granulado de 
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chocolate amargo(açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha) e cerejas pretas 
inteiras. 
• LAMPONI E MANDORLE:  
Crumbles de mel com adição de sorvete Pesto de Mandorla d'Avola (base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de 
sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pesto de amêndoas de Avola (amêndoas de Avola, aromatizantes), geleia extra 
de framboesa orgânica (framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 148 g x 100 g), amêndoas, framboesas frescas, 
gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, 
difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio). 
• MELA E CANNELLA: 
Crumbles de mel com adição de sorvete Fiordilatte (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, 
xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de 
guar, sal, aromatizantes), marmorizado de maçã e canela (açúcar, maçãs 33%, xarope de glicose. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. 
Extrato de canela em pó. Aromatizantes. Corante alimentar: betacaroteno. Antioxidante: ácido ascórbico), canela em pó. 
• MIRTILLI E SEMI DI PAPAVERO: 
Crumbles de cacau e mel com adição de sorvete Fiordilatte (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó 
desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, 
farinha de guar, sal, aromatizantes), marmorizado de mirtilo (mirtilos (30%), açúcar, xarope de glicose, aromatizantes naturais, acidificante: 
ácido cítrico, gelificante: pectina, corantes: betanina, antocianinas), sementes de papoula orgânica, mirtilos frescos, gelatina (xarope de 
glicose, água, açúcar, Estabilizantes: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. 
Conservante: sorbato de potássio). 
• NOCCIOLA: 
Crumbles de cacau e mel com adição de sorvete Pesto di Nocciola trilobada (base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição 
de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de 
sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido 
exclusivamente de “Nocciola Piemonte IGP”), creme de avelã com chocolate branco (açúcar, óleo vegetal (girassol), pasta de avelã 14%, leite 
em pó desnatado, lactose, proteínas do leite, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), avelãs trilobadas IGP inteiras 
torradas.  
CUORICINI DI SAN VALENTINO: 
Sabores de sorvete, semifreddo, glacê e decoração sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria). 
Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina 
de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
DOLCI VASETTI DELLA STORIA: 
ver receitas dos bolos correspondentes na seção Confeitaria. 
FIABA DI LAMPONI: 
Corpo: pão de ló com cacau (Ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de baunilha), geleia extra de framboesa orgânica 
(framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 148 g x 100 g), semifreddo de amêndoas (semifreddo branco (creme de leite 
fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), pesto de amêndoas de Avola 
(amêndoas de Avola, aromatizantes)), calda de chocolate (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras 
vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de 
sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Recheio e decoração: framboesas frescas, amêndoas fatiadas tostadas, açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)), 
placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina 
de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
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FROLLINA ALL’AMARENA: 
Base: massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água)), 
marmorizado de cereja preta (açúcar, cerejas 30%, xarope de glicose, água, extratos vegetais de hibisco e cenoura. Acidificante: ácido cítrico. 
Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas. - Anidrido sulfuroso (como resíduo)), cobertura de chocolate branco 
(chocolate branco 70% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau, creme de leite em pó. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes), gorduras vegetais (coco)). 
Corpo: creme gelado (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), sorvete Crema dal 1947 (creme de 
leite fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de base Crema dal 
1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha em bagas, 
estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromatizantes)), creme de confeitaria (açúcar, leite 
em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de 
sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal)). 
Decoração: creme gelado (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), sorvete Crema dal 1947 (creme 
de leite fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de base Crema 
dal 1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha em bagas, 
estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromatizantes)), creme de confeitaria (açúcar, leite 
em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de 
sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal)), cobertura de 
chocolate branco (chocolate branco 70% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau, creme de leite em pó. Emulsificante: lecitina 
de soja. Aromatizantes), gorduras vegetais (coco)), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, 
açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em 
pó). 
FROLLINA ALLA CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO: 
Base: massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água)), creme de 
avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga 
de cacau, aromatizantes). 
Corpo: creme gelado (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), sorvete Crema dal 1947 (creme de 
leite fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de base Crema dal 
1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha em bagas, 
estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromatizantes)), creme de confeitaria (açúcar, leite 
em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de 
sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal)).  
Decoração: semifreddo de chocolate (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), creme de avelã com 
cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, 
aromatizantes), gianduia (avelãs do Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes)), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta 
de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromas), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% 
mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: 
dióxido de titânio, cacau em pó). 
GELATINI AL CIOCCOLATO:  
creme de chocolate (água microfiltrada, dextrose, chocolate em pó, cacau em pó, aromatizante natural de baunilha), com recheio de gelato 
Fiordilatte (leite integral orgânico fresco** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, 
dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de semente de alfarroba, farinha de guar, sal, aromas), decorado com 
grânulos e decorações variadas (entre em contato com a equipe).  
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GELATINI ALLA FRAGOLA:  
creme de morango (água microfiltrada, morangos frescos ou congelados (36,4%), sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais, ácido 
cítrico), com recheio de gelato Fiordilatte (leite integral orgânico fresco** (66,7%) com adição de sacarose,leite em pó desnatado, xarope de 
glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de alfarroba, farinha de guar, sal, aromas), decorado 
com grânulos e decorações variadas (entre em contato com a equipe).  
GELATINI AL GELSO NERO:		
creme com amora preta (água microfiltrada e pasta de amora preta (amora, açúcar, xarope de glicose, acidificantes: ácido cítrico e ascórbico, 
espessante: pectina, aromatizantes. Colorado com corante natural: antocianinas e clorofila. Conservante: sorbato de potássio) com adição de 
sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais), com recheio de gelato Fiordilatte (leite integral orgânico fresco** (66,7%) com adição 
de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromas), decorados com grânulos e decorações variadas (entre em contato com a equipe).		
GELATINI ALLA PESCA:  
creme com pêssegos (água microfiltrada, pêssegos frescos de nogueira (36,4%), sacarose, dextrose, xarope de glicose, fibras vegetais), com 
recheio de gelato Fiordilatte (leite integral orgânico fresco** (66,7%) com adição de sacarose, leite, em pó desnatado, xarope de glicose, 
gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de semente de alfarroba, farinha de guar, sal, aromas), 
decorados com grânulos e decorações variadas (entre em contato com a equipe). 
GIROTONDO AI LAMPONI: 
Corpo: bolo de esponja fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aromatizante de vanilina), banho de chocolate 
(leite integral orgânico fresco** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, 
caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), compota de 
framboesa orgânica extra (framboesas*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 148 g x 100 g), chocolate semifreddo (nata adoçado 
(35% nata fresca líquida (90,9%), açúcar granulado), creme de cacau e avelã (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, 
pasta de avelã (1,5 %), emulsionante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes), avelã (avelãs Piemonte IGP (50%), cacau magro em 
pó, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. Aromas)) e granulado de avelã (100% avelãs torradas, obtidas por 
trituração de avelãs torradas, de origem italiana, com granulometria entre 6 e 8 mm). 
Decoração: semifreddo de chocolate (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), creme de avelã com 
cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, 
aromatizantes), gianduia (avelãs do Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromas)), avelãs trilobadas IGP inteiras torradas, granulado de avelã (100% avelãs torradas, obtida por 
trituração de avelãs torradas, de origem italiana, com granulometria entre 6 e 8 mm), framboesas frescas, cacau 22-24 (blend de cacaus de 
alta qualidade 22-24) e placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
GIULIETTA: 
Corpo: sabores de sorvete sortidos (ver seção Sorvetes). Decoração: marmorizados e semifreddos sortidos (consulte o pessoal). Placa de 
chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
GOLOSA AI FRUTTI DI BOSCO: 
Corpo: massa folhada (farinha de trigo, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de 
alto teor oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), água, sal, açúcar de confeiteiro, glicose) semifreddo de chantilly (chantilly 
açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeitaria (leite fresco integral orgânico** 
(50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em 
pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, 
aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, 
dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. 
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Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal).  
Recheio e decoração: frutas vermelhas variadas (frutas do bosque (framboesas, morangos, groselha), açúcar, xarope de glicose, acidificante: 
ácido cítrico, extratos vegetais, espessantes: pectina, goma xantana, sabores, consequente: sorbato de potássio), frutas do bosque, gelatina 
(xarope de glicose, água, açúcar, estabilizantes: pectina, pectina amidada, goma xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato 
dissódico. Conservante: sorbato de potássio), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, 
açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em 
pó). 
GOLOSA AL CIOCCOBISCOTTO: 
Corpo: massa folhada (farinha de trigo, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de 
alto teor oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), água, sal, açúcar de confeiteiro, glicose) semifreddo de chantilly (chantilly 
açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeitaria (leite fresco integral orgânico** 
(50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em 
pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, 
aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, 
dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. 
Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal). 
Recheio e decoração: marmorizado de chocobiscoito (açúcar, óleos vegetais (girassol), granulado de biscoito de cacau (20%) (farinha de trigo, 
açúcar, manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó (5,5%), xarope de glicose, ovos em pó, agente levedante: 
bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de soja, 
manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes), amanteigados de cacau (farinha de trigo macio 00, açúcar, óleos vegetais (coco, 
girassol), manteiga, cacau em pó, aromatizantes naturais), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do 
Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, 
cacau em pó). 
GRANDES PROFITEROLES: 
Base: pão de ló crocante com chocolate (cobertura crocante de leite (cobertura de chocolate amargo (chocolate escuro 80% (massa de cacau, 
açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura, emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras 
vegetais (coco)), cobertura de chocolate branco (chocolate branco 70% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau, creme de leite 
em pó. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), gorduras vegetais (coco)), granulado de avelã), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), pão de ló com cacau 
(farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)),  beignet (ovos, farinha de trigo, manteiga, 
sal) recheados com semifreddo de creme de chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base 
de creme de confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal) e recobertos de semifreddo 
de chocolate amargo (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), gianduia (avelãs do Piemonte IGP 
(50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes)), chocolate 
amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín)). 
Decoração: avelãs trilobadas IGP inteiras torradas, pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais 
(gorduras (coco), óleos (girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de 
soja, vanilina)), cobertura de chocolate amargo (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo 
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teor de gordura, emulsionante: lecitina de soja, aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)), placa de chocolate La Romana 
(chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: 
manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
GRANDES PROFITEROLES BLANCHES: 
Base: pão de ló crocante com chocolate (cobertura crocante de leite (cobertura de chocolate amargo (chocolate escuro 80% (massa de cacau, 
açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura, emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras 
vegetais (coco)), cobertura de chocolate branco (chocolate branco 70% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau, creme de leite em 
pó. Emulsionante: lecitina de soja. Aromatizantes), gorduras vegetais (coco)), granulado de avelã), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), pão de ló de cacau 
(farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)), beignet (ovos, farinha de trigo, manteiga, sal) 
recheados com semifreddo de creme de chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de 
creme de confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal) e recobertos com creme de 
mascarpone (mascarpone fresco (58,8%) (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico), creme de leite fresco 35% líquido (23,5%), 
gema de ovo, açúcar granulado).  
Decoração: cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-24, placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo 
(cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido 
de titânio, cacau em pó). 
HAPPY BIRTHDAY BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE: 
Base: semifreddo Bacio di Dama (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Bacio di Dama com amêndoas torradas (base de cremino (leite fresco integral orgânico** 
(66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de 
girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição 
de: pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% avelãs), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó 
(7,05%), pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes) e marmorizado Bacio di Dama (açúcar, 
amêndoas torradas (30%), óleos vegetais (girassol), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de 
soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes)), semifreddo de cremino (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% 
líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete de cremino (leite fresco integral 
orgânico** (66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, 
lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes)) e 
marmorizado Bacio di Dama (açúcar, amêndoas torradas(30%), óleos vegetais (girassol), pasta de avelãs, cacau em pó, leite em pó desnatado, 
lactose, emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromi). 
Decoração: marmorizado Bacio di Dama (açúcar, amêndoas torradas (30%), óleos vegetais (girassol) pasta de avelã, cacau em pó, leite em 
pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes), placa de chocolate Happy 
Birthday (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% 
mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)), placa de 
chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
HAPPY BIRTHDAY BISCOTTO DELLA NONNA: 
Base: semifreddo de Biscotto della Nonna (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido 
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modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Biscotto della Nonna (base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) 
com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: 
farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pasta de biscoito (xarope de glicose, leite condensado adoçado, gema 
de ovo pasteurizada, açúcar, água, aromatizantes, espessante: amido modificado, sal, corante alimentar: extrato de páprica, aromatizantes 
naturais), marmorizado de chocobiscoito (açúcar, óleos vegetais (girassol), granulado de biscoito de cacau (20%) (farinha de trigo, açúcar, 
manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó (5,5%), xarope de glicose, ovos em pó, agente levedante: 
bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de soja, 
manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes) e amanteigados de cacau (farinha de trigo macio 00, açúcar, óleos vegetais (coco, 
girassol), manteiga, cacau em pó, aromatizantes naturais)), semifreddo de creme (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido 
(86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete de creme (creme de leite fresco 35% líquido 
(27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%), com adição de base de creme (leite em pó 
desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de 
semente de alfarroba, farinha de guar)), marmorizado de chocobiscoito (açúcar, óleos vegetais (girassol), granulado de biscoito de cacau (20%) 
(farinha de trigo, açúcar, manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó (5,5%), xarope de glicose, ovos em pó, 
agente levedante: bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: 
lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes) e amanteigados de cacau (farinha de trigo macio 00, açúcar, óleos 
vegetais, (coco, girassol) manteiga, cacau em pó, aromatizantes naturais). 
Decoração: marmorizado de Biscotto della Nonna (açúcar, óleos vegetais (girassol), granulado de biscoito de cacau (20%) (farinha de trigo, 
açúcar, manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó (5,5%), xarope de glicose, ovos em pó, agente levedante: 
bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de soja, 
manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes), placa de chocolate Happy Birthday (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, 
manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, 
ésteres de sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo 
(cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido 
de titânio, cacau em pó). 
HAPPY BIRTHDAY CROCCANTE ALL’AMARENA: 
Base: semifreddo de Croccante all’Amarena (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido 
modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Croccante all’Amarena (base de cremino (leite fresco integral orgânico ** 
(66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de 
girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição 
de marmorizado de cereja preta (açúcar, cerejas 30%, xarope de glicose, água, extratos vegetais de hibisco e cenoura. Acidificante: ácido 
cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas. - Anidrido sulfuroso (como resíduo)), chocolate amargo 
Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina 
de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% min), gorduras vegetais (coco)), granulados pralinados mistos (açúcar, amendoim (40%), avelãs (20%)), 
granulado de amêndoas crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromas naturais (vanilina)) e suspiros orgânicos 
(açúcar de cana orgânico, clara de ovo orgânico)), semifreddo de cremino (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido 
(86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete de cremino (leite integral orgânico** 
(66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de 
girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes)), cerejas azedas 
em xarope (cerejas azedas (45%), açúcar, suco de cerejas azedas (10%), goma tara (farinha de alfarroba peruana), ágar-ágar, aroma natural de 
amêndoa amarga, raspas de frutas cítricas, especiarias) e suspiros biológicos (açúcar de cana biológico, clara de ovo biológico)). 
Decoração: crocante de chocolate amargo (glacê semimacio de chocolate amargo (cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% 
(açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru 
(chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. 
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Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)), granulados pralinados mistos (açúcar, amendoim (40%), avelã (20%)), granulado 
de amêndoas crocantes (açúcar, avelã em grânulos, amêndoas em grânulos, aromatizantes naturais (vanilina)) e suspiros orgânicos (açúcar 
de cana orgânico, clara de ovo orgânico)), placa de chocolate Happy Birthday (chocolate amargo (95%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de 
cacau, emulsificante: lecitina de soja, extrato de baunilha), cacau: 60% mín, emulsificantes (sais de magnésio dos ácidos graxos, ésteres de 
sacarose dos ácidos graxos), corantes (dióxido de titânio)), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do 
Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, 
cacau em pó). 
LA NOSTRA SACHER: 
Corpo: pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), sorvete Cioccolato Fondente (água 
microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas 
do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais), sorvete Fiordilatte (leite 
fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, 
maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), geleia de damasco 
orgânica (damascos*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 142 g x 100 g), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de 
cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), calda de chocolate (leite fresco integral orgânico** 
(67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Decoração: glacê semimacio de chocolate amargo (cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% 
mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de 
cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), 
gorduras vegetais (coco)), pralinés de chocolate (chocolate amargo 93% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina 
de soja, aroma natural de baunilha), extrusão de cereais 3% (farinha de arroz, açúcar, cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol), 
manteiga de cacau, agentes de revestimento: goma arábica, goma-laca. Cacau mín 60%), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - 
cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, 
corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
LA SETTANTESIMA: 
Base: marmorizado gelado de chocolate (sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo 
teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais), pão de ló com cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-
24%, manteiga de cacau))). 
Recheio: sabores de sorvete sortidos (ver seção Sorvetes). 
Decoração: pepitas de chocolate amargo (cacau: 54%) (cacau: 54%) (massa de cacau, sacarose, manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de 
soja, aroma natural de baunilha), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga 
de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
LE STORIE DI EMMA: 
• CREMA E CIOCCOLATO: 

semifreddo de chocolate (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Cioccolato al Latte (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó 22-24 
(30%), gorduras vegetais (coco), leite em pó semidesnatado, dextrose, proteínas do leite, xarope de glicose desidratado, estabilizadores: 
fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, aromatizantes)), semifreddo de Crema dal 1947 (semifreddo branco extra (creme de leite 
fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Crema dal 1947 
(creme de leite fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de 
base Crema dal 1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha 
em bagas, estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromatizantes))), creme de avelã com 
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cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de 
cacau, aromatizantes), avelãs trilobadas IGP inteiras torradas; 

• STRACCIATELLA E BROWNIES: 
semifreddo de Fiordilatte (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Fiordilatte (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em 
pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes)), semifreddo de Stracciatella (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido 
(86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Stracciatella Grand Cru (base de leite 
(leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, 
maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), chocolate amargo 
Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: 
lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60%)), marmorizado de Biscotto de chocolate amargo (açúcar, óleo de girassol, granulado de 
biscoito 20% (amido de milho, açúcar, óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó), cacau em pó com baixo teor de gordura, 
avelãs, leite em pó desnatado. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), brownies de chocolate amargo (açúcar, margarina vegetal 
(óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de alto teor oleico)), ovos, farinha de trigo, cacau amargo 
em pó, chocolate amargo (3%) (açúcar, óleos vegetais (girassol), cacau em pó com baixo teor de gordura, emulsificante: lecitina de soja, 
aromatizantes, sal); 

• YOGURT ALLA FRAGOLA (O LAMPONE): 
semifreddo de iogurte natural ((semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Yogurt al Naturale (água microfiltrada, iogurte fresco (14%) (leite , fermentos lácteos 
específicos vivos: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) e base de iogurte (sacarose, gorduras vegetais (coco), dextrose, 
xarope de glicose, leite em pó desnatado, iogurte desidratado, maltodextrina, proteínas do leite, fibra vegetal, lecitina de girassol, 
estabilizadores: farinha de guar, alginato de sódio, ácido cítrico, aromatizantes))), semifreddo de morango (semifreddo branco extra 
(creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete 
Fragola (morangos frescos ou congelados (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina de 
girassol, ácido cítrico, estabilizadores: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada)) ou semifreddo de framboesa (semifreddo 
branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), 
sorvete Lampone (framboesas frescas ou congeladas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, lecitina 
de girassol estabilizantes: goma xantana, farinha de guar, lecitina de girassol e água microfiltrada)), marmorizado de morango (frutose, 
morango 33%, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes 
alimentares: antocianinas)), morangos frescos, gelatina (gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizantes: pectina, pectina 
amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio). 

MADAME HONORÉ: 
Base: massa folhada (farinha de trigo, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de 
alto teor oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), água, sal, açúcar de confeiteiro, glicose), semifreddo de creme de chantilly 
(chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeitaria (leite fresco integral 
orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de 
glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma tara, 
farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, creme 
de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: 
betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa 
de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% min), 
frutas vermelhas variadas (frutas do bosque (framboesas, morangos, groselha), açúcar, xarope de glicose, acidificante: ácido cítrico, extratos 
vegetais, espessantes: pectina, goma xantana, aromas, resultante: sorbato de potássio). 
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Decoração: beignet (ovos, farinha de trigo, manteiga, sal) recheios de semifreddo de creme de chantilly (chantilly açucarado (creme de leite 
fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% 
líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras 
vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, 
curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato 
dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. 
Aromatizantes naturais. Sal) e recobertos com caramelo (açúcar, água), semifreddo de Zabaione Come Una Volta (chantilly açucarado (creme 
de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), 
sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos))), semifreddo de chocolate (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar 
granulado), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: 
lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes), gianduia (avelãs Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de 
girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. Aromas)), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, 
cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes), cerejas pretas inteiras com caule 
(cerejas, açúcar, xarope de glicose-frutose, suco de cereja preta, corante: antocianinas, carmim, acidificante: ácido cítrico, aromatizantes, 
conservante: sorbato de potássio, anidrido sulfuroso (como resíduo)), framboesas frescas, gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, 
Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de 
potássio), pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água), pó 
de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina), placa de chocolate La 
Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). 
Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
MARGARET AI FRUTTI NERI: 
Corpo: bolo de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau), Semifreddo de creme 
de chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeitaria (leite fresco 
integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, 
xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma 
tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, 
creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: 
betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), geleia de mirtilo orgânica (mirtilos pretos silvestres*, açúcar de 
cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 143 g x 100 g), calda de chocolate (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, 
dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de girassol, 
estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Decoração: chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor 
de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)), uvas pretas frescas, amoras frescas, 
mirtilos frescos, cerejas pretas inteiras com caule (cerejas, açúcar, xarope de glicose-frutose, suco de cereja preta, corante: antocianinas, 
carmim, acidificante: ácido cítrico, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, anidrido sulfuroso (como resíduo))placa de chocolate 
La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). 
Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
MARGARET ALLA NOCCIOLA: 
Corpo: bolo de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau), semifreddo de avelã 
(semifreddo branco (creme de leite fresco (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite) com 
adição de pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte IGP”)), creme de 
avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga 
de cacau, aromatizantes), calda de chocolate (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais 
(coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes 



Nossa lista de ingredientes 
 

 

 
*Da agricultura orgânica. 
**Na ausência de leite integral fresco orgânico, pode excepcionalmente ser utilizado leite uht orgânico. 
Fazemos gelados, por isso, alguns dos nossos bolos e doces estarão con-gelados. 

 
OBSERVE QUE TODOS OS ITENS DESTACADOS EM NEGRITO PODEM SER FONTE DE INTOLERÂNCIAS E/OU ALERGIAS. LEMBRAMOS AINDA QUE 
TODOS OS NOSSOS PRODUTOS, MESMO SE NÃO CONTIVEREM (OU CONTIVEREM) DIRETAMENTE GLÚTEN, LEITE E SEUS DERIVADOS, SOJA, 
FRUTAS SECAS E OVOS PODEM SOFRER CONTAMINAÇÕES PROVENIENTES DE PROCESSOS ANTERIORES. 
Atualizamos a lista deingredientes continuamente, mas nem sempre conseguimos notificar de imediato eventuais pequenas alterações. 
Para obter a lista atualizada deingredientes, acesse www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti. 
 
 

50	

de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes). 
Decoração: chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor 
de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)), avelãs inteiras trilobadas IGP torradas, 
placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina 
de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
MATTONELLA: 
Corpo: chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), sorvete sortido (ver sabores de sorvetes 
correspondentes na seção Sorvetes). 
Recheio e decoração: granulados e marmorizados sortidos. Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do 
Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, 
cacau em pó). 
MATTONCINO: 
sorvete Fiordilatte (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de 
coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), sorvete 
Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme 
de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais), 
sorvete Zabaione Come Una Volta (base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, 
xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de 
guar, sal, aromatizantes), Zabaione (ovos frescos pasteurizados (33%, provenientes de criações extensivas), sacarose, marsala, D.O.C. (contém 
sulfitos))), semifreddo crocante (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), Zabaione (ovos frescos 
pasteurizados (33%, provenientes de criação extensiva), sacarose, marsala D.O.C. (contém sulfitos)), granulado de amêndoas crocantes 
(açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, amêndoas em grânulos, aromatizantes naturais (vanilina)). 
MERINGA AI FRUTTI DI BOSCO: 
Corpo: Semifreddo de creme chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de 
confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. sal), semifreddo com merengue 
(natas batidas açucaradas (nata fresca líquida 35% (90,9%), açúcar granulado), xarope de glucose-frutose, soro de leite em pó, grãos de 
merengue (3%) (açúcar, farinha de amido, clara de ovo em pó, aromatizante), aromas), frutas vermelhas variadas (frutas do bosque 
(framboesas, morangos, groselha), açúcar, xarope de glucose, acidificante: ácido cítrico, extratos vegetais, espessantes: pectina, borracha de 
xantana, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio), espumas biológicas (orgânico açúcar de cana, clara de ovo orgânica). 
Decoração: Semifreddo de creme de chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de 
creme de confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal)) frutas vermelhas variadas 
(frutas do bosque (framboesas, morangos, groselha), açúcar, xarope de glicose, acidificante: ácido cítrico, extratos vegetais, espessantes: 
pectina, goma xantana, sabores, consequente: sorbato de potássio), frutas do bosque, gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, estabilizantes: 
pectina, pectina amidada, goma xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), placa de 
chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de 
girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
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MERINGA AL CIOCCOLATO: 
Corpo: Semifreddo de creme de chantilly (chantilly adoçado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de 
confeitaria (leite  fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, 
leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de 
sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), semifreddo de merengue 
(chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), xarope de glicose-frutose, soro de leite em pó (lactose e 
proteínas do leite), granulado de merengue (3%) (açúcar, amido de trigo, clara de ovo em pó, aromatizante), aromatizantes),  chocolate 
amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)), suspiros orgânicos (açúcar de cana orgânico, clara 
de ovo orgânico), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural 
de baunilha).  
Decoração: Semifreddo de creme de chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de 
creme de confeitaria (leite  fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, 
sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), cobertura macia de 
chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes), decorações de chocolate (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, pasta de cacau, emulsificante: lecitina de soja, 
aroma natural de baunilha), gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizantes: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de 
acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% 
mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: 
dióxido de titânio, cacau em pó). 
MIMOSA: 
Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)), sabores de sorvete, 
semifreddo e decoração sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria). 
Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina 
de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
MIMOSA AL CACAO: 
pão de ló fino de cacau (Ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de baunilha), açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho 
(máx. 3%, não OGM)), sabores de sorvete, semifreddo e decoração sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria). Placa de chocolate La 
Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). 
Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
PANDORO: 
Pandoro clássico (farinha de trigo macio tipo “00”, açúcar granulado, manteiga (contém leite), levedura de cerveja, fermento natural, leite 
em pó desnatado, gema de ovo, manteiga de cacau, fibras vegetais, sacarose, sal, aromatizantes, açúcar de confeiteiro) com caldas, 
semifreddo, recheios e decorações sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria). 
Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina 
de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
PANETTONE LA ROMANA (SENZA CANDITI E SENZA UVETTA, CON GOCCE DI CIOCCOLATO): 
Panetone sem frutas cristalizadas e sem uvas passas com gotas de chocolate (farinha de trigo macio tipo “00”, açúcar granulado, manteiga 
(contém leite), levedura de cerveja, fermento natural, leite em pó desnatado, gema de ovo, chocolate amargo (7%), sal, aromatizantes) com 
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caldas, semifreddo, recheios e decorações sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria). 
Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina 
de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
DOCES ARTESANAIS COM SORVETE E SEMIFREDDO: 
• BIGNÈ MIGNON: beignet (ovos, farinha de trigo, manteiga, sal) recheados com semifreddos sortidos e glacês de sua escolha 

(consulte o pessoal);  
• BISCUIT MIGNON: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, 

açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de leite (leitefresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó 
desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), calda de chocolate (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em 
pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de 
girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), semifreddos e decorações sortidos 
(ver itens anteriores na seção Confeitaria); 

• CANNOLO E CANNOLO MIGNON: cannolo de cacau (cobertura de cacau 19,5% (açúcar, gorduras vegetais (coco, manteiga de 
cacau), cacau magro em pó, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), grãos de cacau 26% (açúcar, farinha de 
trigo mole (glúten), clara de ovo, amêndoas, cacau em pó 4%, levedante: bicarbonato de amónio, aromatizante), farinha de trigo 
(glúten), açúcar, açúcar caramelizado, gema de ovo em pó, óleo de coco, leite em pó integral, emulsificante: lecitina de soja, 
soro de leite em pó, sal ) ou cannoli al riso mignon (cobertura de cacau 19,5% (açúcar, gorduras vegetais (coco, manteiga de 
cacau), cacau magro em pó, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), farinha de trigo (glúten), flocos de arroz 
caramelizado 17% (flocos de arroz, açúcar refinado, xarope de glicose, açúcar caramelizado, óleo de girassol, mel), açúcar, açúcar 
caramelizado, gema de ovo em pó, óleo de coco, leite em pó integral, emulsionante: lecitina de soja, soro de leite doce em pó, 
sal) recheado com semifreddi variados (ver entradas anteriores na seção Pastelaria); 

• CANNONCINI IN SFOGLIA MIGNON ARTIGIANALI: farinha de trigo, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras 
(manteiga de cacau, coco), óleos (girassol de alto teor oleico)), água, sal (1%), suco de limão concentrado), água, sal, açúcar de 
confeiteiro, glicose), semifreddos sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria); 

• CIOCCOLATINI MIGNON: sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo 
teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de 
sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais), pão de ló de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau 
amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)), coberturas e granulados sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria); 

• FRUTTINE MIGNON: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), calda de morango (água microfiltrada, morangos frescos 
ou congelados (29,5%) e xarope de morango (suco de morango 53%, açúcar, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. 
Acidificante: ácido cítrico. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas)), semifreddo de creme de chantilly (chantilly 
açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeitaria (leite fresco integral 
orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, 
xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de 
alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato 
de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal). 
Decoração: frutas silvestres frescas, gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma 
Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio); 

• PERLE CROCCANTI: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), pão de ló fino de cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, 
açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga 
de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras 
vegetais (coco)), pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte 
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IGP”), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), 
emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes), coberturas e granulados sortidos (ver itens anteriores na seção 
Confeitaria); 

• PRALINE MIGNON: semifreddos, recheios, coberturas e decorações sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria); 
• ROTOLINI MIGNON: Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, 

açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de leite (leitefresco integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó 
desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de 
alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), calda de chocolate (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em 
pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, maltodextrina, lecitina de 
girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), semifreddos e decorações sortidos 
(ver itens anteriores na seção Confeitaria); 

• SCACCHI RICOPERTI: scacco de coco (cobertura de cacau 19,5% (açúcar, gorduras vegetais (coco, manteiga de cacau), cacau em 
pó desnatado, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), farinha de trigo (glúten), coco ralado 15%, açúcar, 
cobertura branca (açúcar, gorduras vegetais (coco, manteiga de cacau), lactose (leite), leite em pó desnatado, emulsificante: 
lecitina de soja, sabores naturais), gema de ovo em pó, óleo de coco, leite em pó integral, soro de leite doce em pó, emulsificante: 
lecitina de soja, sal) ou scacco all’amaretto (cobertura de cacau 19,5% (açúcar, gorduras vegetais (coco, manteiga de cacau), cacau 
em pó desnatado, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), farinha de trigo (glúten), grãos de amaretto 20% ( 
açúcar, amêndoas, clara de ovo, levedante: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amónio, aromatizantes), açúcar, açúcar 
caramelizado, gema de ovo em pó, óleo de coco, leite em pó integral, emulsificante: lecitina de soja, soro de leite doce em pó, 
sal) recheado com semifreddi variados (ver entradas anteriores na seção Pastelaria). 

PERLA NERA: 
sorvete Pesto di Nocciola Trilobata (base de leite (leite fresco integral orgânico**  (59,3%), creme de leite fresco 35% líquido (14,8%) com 
adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, dextrose, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, fibra 
vegetal, aromatizantes, sal), pesto de avelã trilobada do Piemonte IGP (100% avelãs; produto obtido exclusivamente de “Nocciola Piemonte 
IGP”)), semifreddo intenso com gianduia (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), gianduia (avelãs 
do Piemonte IGP (50%), cacau em pó com baixo teor de gordura, óleo de girassol, açúcar, dextrose. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes)), cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-24), dragées de avelã recobertas de chocolate ao leite (chocolate ao leite 
(açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, pasta de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina), avelã do Piemonte IGP torrada 40%, 
pó de cacau), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
PINOLO COTTO: 
Crocante com amêndoas e pinhões (crocante (amêndoas (28%), açúcar, xarope de glicose, óleo vegetal (girassol), leite em pó desnatado, 
dextrose, mel, emulsificantes: lecitina de girassol, creme de leite em pó, aromatizantes), pinhões descascados torrados (21,9%)), semifreddo 
de Panna Cotta e pinhões torrados (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Panna Cotta branco (leite fresco integral orgânico**  (63,8%), base de Panna Cotta (açúcar, 
gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, maltodextrinas, xarope de glicose, creme de leite em pó, dextrose, fibras 
vegetais. Espessantes: farinha de sementes de alfarroba, goma guar. Aromatizantes)), pinhões descascados torrados), açúcar de confeiteiro 
(açúcar, amido de milho (máx. 3%, não OGM)), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, 
açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em 
pó). 
PINOLONA: 
Corpo: pão de ló de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)), sorvete Cioccolato 
Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em 
pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromas naturais), sorvete Cioccolato 
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al Latte (leite fresco integral orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó 22-24 (30%), gorduras vegetais (coco), leite em pó semidesnatado, 
dextrose, proteínas do leite, xarope de glicose desidratado, estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, aromatizantes), 
Semifreddo com creme chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de 
confeitaria (leite fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de 
sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha 
de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó 
magro, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato 
de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), pinhões descascados torrados, 
granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha).  
Decoração: pinhões descascados torrados, cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo 
de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina 
amidada, goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), decorações de chocolate 
(açúcar, massa de cacau (43%), manteiga de cacau (13%), emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), placa de chocolate La 
Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). 
Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
REGINA DEL BOSCO: 
Base: massa branca (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água)), amêndoas 
fatiadas torradas, sementes de abóbora orgânica, sementes de girassol orgânico, sementes de linhaça orgânica, sementes de papoula, creme 
de mel (mel 35%, xarope de glicose, açúcar, água, amido modificado. Espessante: pectina. Aromatizantes). 
Corpo: semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas 
do leite), semifreddo de frutas silvestres (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite), purê de frutas silvestres (framboesas, mirtilos, amoras, groselhas vermelhas)), glacê semimacio de 
chocolate amargo (cobertura macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. 
Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de 
cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
Decoração: sementes de papoula orgânica, framboesas frescas, amoras frescas, mirtilos frescos, açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho 
(máx. 3%, não OGM)), decorações de chocolate (açúcar, massa de cacau (43%), manteiga de cacau (13%), emulsificante: lecitina de soja, 
aromatizante: aroma natural de baunilha)), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, 
manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
RICETTA IN TAZZA – BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE: 
semifreddo de Bacio di Dama (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Bacio di Dama com amêndoas torradas (base de cremino (leite fresco integral orgânico** 
(66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de 
girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição 
de: pasta “Nocciola Piemonte IGP” (100% avelãs), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), farinha de soja, cacau em pó 
(7,05%), pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes) e marmorizado Bacio di Dama (açúcar, 
amêndoas torradas (30%), óleos vegetais (girassol), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de 
soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes)), semifreddo de cremino (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% 
líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete de cremino (leite fresco integral 
orgânico** (66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, 
lecitina de girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes)) e 
marmorizado Bacio di Dama (açúcar, amêndoas torradas(30%), óleos vegetais (girassol), pasta de avelãs, cacau em pó, leite em pó desnatado, 
lactose, emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes). 
RICETTA IN TAZZA – BISCOTTO DELLA NONNA: 
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semifreddo de Biscotto della Nonna (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido 
modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Biscotto della Nonna (base de leite (leite fresco integral orgânico** (66,7%) 
com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, espessantes: 
farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pasta de biscoito (xarope de glicose, leite condensado adoçado, gema 
de ovo pasteurizada, açúcar, água, aromatizantes, espessante: amido modificado, sal, corante alimentar: extrato de páprica, aromatizantes 
naturais), marmorizado de chocobiscoito (açúcar, óleos vegetais (girassol), granulado de biscoito de cacau (20%) (farinha de trigo, açúcar, 
manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó (5,5%), xarope de glicose, ovos em pó, agente levedante: 
bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, lactose, emulsificante: lecitina de soja, 
manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes) e amanteigados de cacau (farinha de trigo macio 00, açúcar, óleos vegetais (coco, 
girassol), manteiga, cacau em pó, aromatizantes naturais)), semifreddo de creme (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido 
(86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete de creme (creme de leite fresco 35% líquido 
(27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%), com adição de base de creme (leite em pó 
desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de 
sementes de alfarroba, farinha de guar)), marmorizado de chocobiscoito (açúcar, óleos vegetais (girassol), granulado de biscoito de cacau 
(20%) (farinha de trigo, açúcar, manteiga, margarina: óleos e gorduras vegetais (coco, girassol), cacau em pó (5,5%), xarope de glicose, ovos 
em pó, agente levedante: bicarbonato de amónio, sal, aromatizantes), pasta de avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, lactose, 
emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, proteínas do leite, aromatizantes) e amanteigados de cacau (farinha de trigo macio 00, 
açúcar, óleos vegetais, (coco, girassol) manteiga, cacau em pó, aromatizantes naturais). 
RECEITAS NA TAÇA – CARAMELLO SALATO CON NOCI PECAN: 
semifreddo de Caramello salato con noci pecã (semifreddo extra branco (nata fresca 35% líquida (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, 
leite em pó desnatado, proteínas do leite), gelato Caramello salato con noci pecã (leite fresco orgânico integral** (54 %) com adição de 
açúcar, gorduras vegetais (coco), dextrose, xarope de glucose em pó, proteínas do leite, açúcar caramelizado, nata em pó, leite em pó 
desnatado, manteiga em pó, fibras vegetais, sal. Espessantes: goma de tara, goma guar. Aromas naturais) e variedades de noz pecã (óleo 
vegetal (girassol), açúcar, biscoitos (farinha de trigo, açúcar, manteiga, sal), nozes pecã torradas 10,0%, açúcar caramelizado, leite em pó 
integral, leite em pó desnatado, xarope de glicose, maltodextrina, manteiga de cacau, lactose, nata em pó, preparação de caramelo 
aromatizado (açúcar, xarope de glucose, manteiga, nata), emulsionante (lecitina de soja), proteínas do leite, aromas naturais, aromatizante)) 
e variedades de nozes pecã (óleo vegetal (girassol), açúcar, biscoitos (farinha de trigo, açúcar, manteiga, sal), noz pecã torrada 10,0%, açúcar 
caramelizado, leite em pó integral, leite em pó desnatado, xarope de glucose, maltodextrina, manteiga de cacau, lactose, nata em pó, 
preparado de caramelo aromatizado (açúcar, xarope de glucose, manteiga, nata), emulsionante (lecitina de soja), proteínas do leite, aroma 
natural, aromatizantes). 
RICETTA IN TAZZA – CIOCCOLATO RUBY AL CARAMELLO CROCCANTE: 
Semifreddo Cioccolato Ruby com caramelo crocante (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, 
amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Cioccolato Ruby com caramelo crocante(base de leite (leite fresco 
integral orgânico** (66,7%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gordura de coco, dextrose, maltodextrina, 
proteínas do leite, espessantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes), pasta de chocolate Ruby (óleo vegetal 
(girassol), açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, chocolate de favas de cacau Ruby 5,0% (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó 
desnatado, leite em pó integral, pasta de cacau, emulsificante (lecitina de soja), acidificante (ácido cítrico), aroma natural de baunilha), leite 
em pó integral, lactose, manteiga de cacau, creme de leite em pó, maltodextrinas, proteínas do leite, emulsificante (lecitina de soja), 
concentrado de beterraba vermelha, aromatizantes), chocolate com caramelo (óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelizado, leite em 
pó integral, leite em pó desnatado, xarope de glicose, maltodextrinas, creme de leite concentrado, preparado aromático de caramelo (açúcar, 
xarope glicose, manteiga, creme de leite), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante natural)) e granulados pralinados mistos (açúcar, 
amendoim (40%), avelãs (20%))). 
RICETTA IN TAZZA – CROCCANTE ALL’AMARENA: 
semifreddo de Croccante all’Amarena (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido (86,9%), dextrose, frutose, amido 
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modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete Croccante all’Amarena (base de cremino (leite fresco integral orgânico ** 
(66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de 
girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromatizantes) com adição 
de marmorizado de cereja preta (açúcar, cerejas 30%, xarope de glicose, água, extratos vegetais de hibisco e cenoura. Acidificante: ácido 
cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas. - Anidrido sulfuroso (como resíduo)), chocolate amargo 
Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsificante: lecitina 
de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)), granulados pralinados mistos (açúcar, amendoim (40%), avelãs (20%)), 
granulado de amêndoas crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromas naturais (vanilina)) e suspiros orgânicos 
(açúcar de cana orgânico, clara de ovo orgânico)), semifreddo de cremino (semifreddo branco extra (creme de leite fresco 35% líquido 
(86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), sorvete de cremino (leite fresco integral orgânico** 
(66,7%), sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose, gorduras vegetais (coco), dextrose, maltodextrina, proteínas do leite, lecitina de 
girassol, fibras vegetais, estabilizadores: fibra de celulose, farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, sal, aromas)), cerejas azedas em 
xarope (cerejas azedas (45%), açúcar, suco de cerejas azedas (10%), goma tara (farinha de alfarroba peruana), ágar-ágar, aroma natural de 
amêndoa amarga, raspas de frutas cítricas, especiarias), crocante de chocolate amargo (glacê semimacio de chocolate amargo (cobertura 
macia de chocolate (chocolate em pó 50% (açúcar, cacau em pó. Cacau 32% mín), óleo de girassol, açúcar. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo 
teor de gordura. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras vegetais (coco)), granulados pralinados mistos 
(açúcar, amendoim (40%), avelãs (20%)), granulado de amêndoas crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, aromas 
naturais (vanilina)) e suspiros orgânicos (açúcar de cana orgânico, clara de ovo orgânico)). 
RICETTA IN TAZZA – CROCCANTE DELLA NONNA: 
semifreddo al Croccante della nonna (semifreddo extra branco (nata fresca 35% líquida (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite), gelato Croccante della nonna (nata fresca 35% líquida ( 27,4%), água microfiltrada, leite condensado 
(leite integral, sacarose), gema de ovo (11-13,3%), com adição de creme base (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, 
xarope de glicose, aroma natural de baunilha, proteínas do leite, estabilizantes: farinha de alfarroba, farinha de guar), grãos de amêndoa 
crocantes (açúcar, granulado de avelã, granulado de amêndoa, aromas naturais (vanilina)), amêndoas praliné (amêndoas (60%), açúcar) e 
variedades de caramelo (xarope de glicose, açúcar, água, aromas naturais, aromas, espessantes: ágar-ágar, pectina, goma xantana)), 
amêndoas crocantes em grãos (açúcar, avelã granulada, amêndoas granuladas, aromas naturais (vanilina)), amêndoas praliné (amêndoas 
(60%), açúcar) e variedades de caramelo (xarope de glicose, açúcar, água, aromas naturais, aromatizantes, espessantes: ágar-ágar, pectina, 
goma xantana). 
RICOPERTA CROCCANTE: 
Corpo: creme de leite (semifreddo branco (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó 
desnatado, proteínas do leite), leite condensado (leite integral, sacarose)), chocolate ao leite crocante (chocolate ao leite (açúcar, óleo de 
girassol, leite em pó desnatado 12%, creme de leiteem pó, cacau em pó desnatado 4%, manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de soja. 
Aromatizantes), granulado de avelã (100% avelãs torradas, obtida por trituração de avelãs torradas, de origem italiana)). 
Decoração: chocolate ao leite crocante (chocolate ao leite (açúcar, óleo de girassol, leite em pó desnatado 12%, creme de leite em pó, cacau 
em pó desnatado 4%, manteiga de cacau. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), granulado de avelã (100% avelãs torradas, obtidas 
por trituração de avelãs torradas, de origem italiana)), avelãs trilobadas IGP inteiras torradas, placa de chocolate La Romana (chocolate 
amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de 
cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
ROTOLINO: 
pão de ló fino de cacau (Ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), semifreddo de creme 
chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), base de creme de confeiteiro (leite  fresco 
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integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo (9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, 
xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma 
tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria (açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, 
creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: 
betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal), creme de avelã com cacau (açúcar, óleo vegetal (girassol), 
farinha de soja, cacau em pó, pasta de avelã (1,5%), emulsificante: lecitina de soja, manteiga de cacau, aromatizantes), granulados pralinados 
mistos (açúcar, amendoim (40%), avelãs (20%)), chocolate amargo Grand Cru (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de 
cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura. Emulsionante: lecitina de soja. Aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
SEMIFREDDOS DE VERÃO: 
• PANNA E FRAGOLA: 
Base: geleia de morango orgânico (morangos*, açúcar de cana*, suco de limão. Frutas utilizadas: 130 g x 100 g), semifreddo branco (creme 
de leite fresco (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteína do leite), semifreddo de morango (semifreddo 
branco (creme de leite fresco (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), purê de morango). 
Decoração: morangos frescos, glacê frutado de morango (gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, 
goma Xantana. Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), marmorizado de morango com 
frutose (frutose, morangos 33%, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. 
Corantes alimentares: antocianinas)), isomalte, placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, 
açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em 
pó). 
• PANNA E PESCA: 
Base: geleia de pêssego orgânico (pêssegos*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 120 g x 100 g), semifreddo branco (creme de 
leite fresco (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), semifreddo de pêssego (semifreddo 
branco (creme de leite fresco (90,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), purê de pêssego).  
Decoração: pêssegos frescos, geleia frutada de pêssego (geleia de pêssego orgânico (50%) (pêssegos*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas 
utilizadas: 120 g x 100 g), gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de 
acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio)), isomalte, placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - 
cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, 
corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
SNICKERS CAKE: 
Base: variedades de gelato al cioccolato (gelato Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó desnatado, 
leite em pó desnatado, nata em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizantes: farinha de alfarroba, farinha de guar, aromas naturais), 
pan di spagna de cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 22-24%, manteiga de cacau)), semifreddo de 
amendoim (semifreddo branco (nata fresca 35% líquida (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do 
leite), pasta de amendoim (pasta de amendoim (100% amendoim, salgado, tostado e refinado)). 
Decoração: variação de caramelo Mou e amendoim praliné (pasta de caramelo ao leite (leite adoçado concentrado (56%), xarope de glicose, 
regulador de acidez: hidrogenocarbonato de sódio, conservante: sorbato de potássio, espessante: ágar-ágar, aromas), amendoim praliné 
descascado (amendoim (60%), açúcar (40%)), lascas de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, 
açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em 
pó). 
SOUFFLÈ FREDDO AI FRUTTI ROSSI: 
Corpo: suflê de frutas vermelhas (pão de ló (farinha de trigo, ovos, açúcar, água), cerejas azedas em xarope (cerejas azedas (45%), açúcar, suco 
de cerejas azedas (10%), goma tara (farinha de alfarroba peruana), ágar-ágar, aroma natural de amêndoa amarga, raspas de frutas cítricas, 
especiarias), marmorizado de morango com frutose (frutose, morangos 33%, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido 
cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas), granulados pralinados mistos (açúcar, amendoim (40%), 
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avelãs (20%))), creme frio (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar granulado), sorvete Crema dal 1947 (creme 
de leite fresco (27,4%), água microfiltrada, leite condensado (leite integral , sacarose), gema de ovo (11-13,3%) com adição de base Crema 
dal 1947 (leite em pó desnatado, sacarose, dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, proteínas do leite, extrato de baunilha em bagas, 
estabilizadores: fibra vegetal, farinha de sementes de alfarroba, óleo essencial de limão, aromatizantes)), creme de confeitaria (açúcar, leite 
em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, alginato de 
sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal)) e cerejas azedas em 
xarope (cerejas azedas (45%), açúcar, suco de cerejas azedas (10%), goma tara (farinha de alfarroba peruana), ágar-ágar, aroma natural de 
amêndoa amarga, raspas de frutas cítricas, especiarias). 
Decoração: glacê de fruta de morango (gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. 
Corretores de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), marmorizado de morango com frutose (frutose, 
morangos 33%, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes 
alimentares: antocianinas)),suflê de frutas vermelhas (pão de ló (farinha de trigo, ovos, açúcar, água), cerejas azedas em xarope (cerejas azedas 
(45%), açúcar, suco de cerejas azedas (10%), goma tara (farinha de alfarroba peruana), ágar-ágar, aroma natural de amêndoa amarga, raspas 
de frutas cítricas, especiarias), marmorizado de morango com frutose (frutose, morangos 33%, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. 
Acidificante: ácido cítrico. Espessante: pectina. Aromatizantes. Corantes alimentares: antocianinas), morangos silvestres ou morangos frescos, 
cerejas pretas inteiras com caule (cerejas, açúcar, xarope de glicose-frutose, suco de cereja preta, corante: antocianinas, carmim, acidificante: 
ácido cítrico, aromatizantes, conservante: sorbato de potássio, anidrido sulfuroso (como resíduo)), etiqueta de chocolate La Romana 
(chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: 
manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
STECCHINI: 
Recheio: sabores de sorvete sortidos (ver seção Sorvetes). 
Cobertura: cobertura de chocolate amargo (chocolate amargo 80% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor 
de gordura, emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes. Cacau: mín 60%), gorduras vegetais (coco)). 
STECCHI GELATO: 
Recheio: sabores de sorvete sortidos (ver seção Sorvetes). 
Cobertura: opções entre cobertura de avelã (chocolate branco 50% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau. Emulsionante: lecitina 
de soja), gorduras vegetais (coco), avelãs 15%. Aromatizantes), cobertura de chocolate amargo (chocolate amargo 80% (massa de cacau, 
açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó com baixo teor de gordura, emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes. Cacau: 60% mín), gorduras 
vegetais (coco)) e cobertura de chocolate branco (chocolate branco 70% (açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau, creme de leite 
em pó. Emulsificante: lecitina de soja. Aromatizantes), gorduras vegetais (coco)) (consulte o pessoal). 
TIRAMISÙ: 
• ARANCIA E CIOCCOLATO: 
pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizantes: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), creme de mascarpone 
(mascarpone fresco (58,8%) (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico), creme de leite fresco 35% líquido (23,5%), gema de ovo, 
açúcar granulado), geleia de laranja orgânica (laranja com pedaços de raspa*, açúcar de cana*. Frutas utilizadas: 75 g x 100 g; açúcares totais: 
55 g x 100 g), granulado de chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de 
baunilha), raspas de laranja cristalizada (rapas de laranja, xarope de glicose-frutose, açúcar), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo 
- cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, 
açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
• CLASSICO: 
pão de ló fino de cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de baunilha), calda de café (água microfiltrada, café solúvel 
orgânico), creme de mascarpone (mascarpone fresco (58,8%) (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico), creme de leite fresco 
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35% líquido (23,5%), gema de ovo, açúcar granulado), granulado de chocolate escuro (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, 
emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha), cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-24), placa de chocolate La 
Romana (chocolate escuro - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: 
manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
• CROCCANTE: 
pão de ló fino de cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de café (água microfiltrada, café solúvel 
orgânico), creme de mascarpone (mascarpone fresco (58,8%) (creme, leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico), creme de leite fresco 35% 
líquido (23,5%), gema de ovo, açúcar granulado), granulado de amêndoas crocantes (açúcar, avelãs em grânulos, amêndoas em grânulos, 
aromas naturais (vanilina)), cacau 22-24 (blend de cacaus de alta qualidade 22-24), placa de chocolate La Romana (chocolate escuro - cacau: 
70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, 
corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
• MIRTILLI E AMARETTI: 
pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de vanilina), calda de chocolate (leite fresco integral 
orgânico** (67,6%), sacarose, cacau em pó, dextrose, gorduras vegetais (coco), leite em pó desnatado, proteínas do leite, caseinato de sódio, 
maltodextrina, lecitina de girassol, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes), creme de mascarpone 
(mascarpone fresco (58,8%) (creme de leite, leite, corretor de acidez: ácido cítrico), creme de leite fresco 35% líquido (23,5%), gema de ovo, 
açúcar granulado), geleia de mirtilo orgânico (mirtilos pretos silvestres*, açúcar de cana*, suco de limão*. Frutas utilizadas: 143 g x 100 g), 
cerejas pretas (açúcar, amêndoas de damasco (20%), clara de ovo, lactose e proteínas do leite, agente levedante (bicarbonato de sódio), 
aroma natural), mirtilos frescos, gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizantes: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores 
de acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% 
mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: 
dióxido de titânio, cacau em pó). 
TORTA DI FRUTTA FRESCA: 
Corpo: Pão de ló (ovos inteiros, farinha detrigo, açúcar), calda de morango (água microfiltrada, morangos frescos ou congelados (29,5%) e 
xarope de morango (suco de morango 53%, açúcar, xarope de glicose, extrato vegetal de cártamo. Acidificante: ácido cítrico. Aromatizantes.  
Corantes alimentares: antocianinas)), semifreddo de creme chantilly (chantilly açucarado (creme de leite fresco 35% líquido (90,9%), açúcar 
granulado), base de creme de confeitaria (leite  fresco integral orgânico** (50%), creme de leite fresco 35% líquido (13,6%), gema de ovo 
(9%) com adição de sacarose, leite em pó desnatado, xarope de glicose em pó, dextrose, maltodextrina, fibras vegetais, proteínas do leite, 
estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma tara, farinha de guar, aroma natural de baunilha, sal, curcumina), creme de confeitaria 
(açúcar, leite em pó desnatado, amidos modificados, creme de leite em pó, dextrose. Espessantes: fosfato dissódico, difosfato tetra-sódico, 
alginato de sódio, sulfato de cálcio. Corante alimentar: betacaroteno. Conservante: sorbato de potássio. Aromatizantes naturais. Sal). 
Decoração: frutas frescas, gelatina (xarope de glicose, água, açúcar, Estabilizadores: pectina, pectina amidada, goma Xantana. Corretores de 
acidez: ácido cítrico, difosfato dissódico. Conservante: sorbato de potássio), placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% 
mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: 
dióxido de titânio, cacau em pó). 
TORTA GELATO: 
Corpo: três sabores de sorvete sortidos (consulte a seção de Sorvetes). Decoração: semifreddos sortidos, granulados e marmorizados sortidos 
(consulte o pessoal). Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, 
emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
TORTINA ALLA PERA CANDITA: 
Base: massa com xarope de bordo e nozes (massa de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras 
(coco), óleos (girassol), água), pó de cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, 
vanilina), creme de xarope de bordo (açúcar, xarope de glicose, xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar 
caramelizado. Espessante: pectina. Aromatizantes), nozes descascadas. 
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Corpo: marmorizado gelado de chocolate (sorvete Cioccolato Fondente (água microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com 
baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes 
de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais), pão de ló com cacau (farinha de trigo, ovos, açúcar, água, cacau amargo (cacau em pó 
22-24%, manteiga de cacau))), sorvete de Pera (peras frescas (49,4%) com adição de sacarose, xarope de glicose, dextrose, fibras vegetais, 
lecitina de girassol, ácido cítrico, estabilizadores: goma xantana, farinha de guar e água microfiltrada), sorvete Cioccolato Fondente (água 
microfiltrada, chocolate em pó, sacarose, cacau em pó com baixo teor de gordura, leite em pó desnatado, creme de leite em pó, proteínas 
do leite, massa de cacau, estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, farinha de guar, aromatizantes naturais). 
Decoração: peras cristalizadas em cubinhos (peras, xarope de glicose-frutose, açúcar), creme de xarope de bordo (açúcar, xarope de glicose, 
xarope de bordo 20%, água, leite condensado, amido modificado, açúcar caramelizado. Espessante: pectina. Aromatizantes), nozes sem 
casca, pasta de cacau (farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (coco), óleos (girassol), água), pó de 
cacau, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, vanilina), placa de chocolate La Romana 
(chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). Decoração: 
manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
TRONCHETTO NATALIZIO: 
Pão de ló (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar), pão de ló fino com cacau (ovos inteiros, farinha de trigo, açúcar, cacau, mel, aroma de 
vanilina), semifreddos, recheios e decorações sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria). 
Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina 
de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
UOVO PASQUALE: 
ovo de Páscoa (açúcar, manteiga de cacau, pasta de cacau, Emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes. Cacau mínimo 51%), sabores de 
sorvete, semifreddo, coberturas e decorações sortidos (ver itens anteriores na seção Confeitaria). 
Placa de chocolate La Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina 
de girassol). Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
WILLIAM AND CAKE: 
Base William: massa folhada (farinha de trigo, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos 
(girassol alto oleico)), água, sal (1%), sumo de limão concentrado), água, sal, açúcar de confeiteiro, glicose), semifreddo de caramelo 
(semifreddo branco (nata fresca 35% líquida (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), 
chocolate caramelizado derretido (óleo vegetal (girassol), açúcar, caramelizado açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, xarope 
de glucose, maltodextrina, nata concentrada, preparado de aroma de caramelo (açúcar, xarope de glucose, manteiga, nata), emulsionante 
(lecitina de soja), aroma natural), chocolate caramelizado derretido (óleo vegetal (girassol ), açúcar, açúcar caramelizado, leite em pó integral, 
leite em pó desnatado, xarope de glucose, maltodextrina, nata concentrada, preparado aromatizante de caramelo (açúcar, xarope de glucose, 
manteiga, nata), emulsionante (lecitina de soja), aroma natural). 
Decoração William: semifreddo de caramelo (semifreddo branco (nata fresca 35% líquida (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite 
em pó desnatado, proteínas do leite) chocolate caramelizado derretido (óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelizado, leite em pó 
integral, leite em pó desnatado, xarope de glucose, maltodextrina, nata concentrada, preparado de aroma de caramelo (açúcar, xarope de 
glucose, manteiga, nata), emulsionante (lecitina de soja), aroma natural), amêndoas praliné (amêndoas (60%), açúcar), chocolate caramelo 
derretido (óleo vegetal (girassol), açúcar, açúcar caramelizado, leite em pó integral, leite em pó desnatado, xarope de glicose, maltodextrina, 
nata concentrada, caramelo aromático (açúcar, xarope de glicose, manteiga, nata), emulsificante (lecitina de soja), aroma natural). 
Base Cake: massa folhada (farinha de trigo, margarina vegetal (óleos e gorduras vegetais (gorduras (manteiga de cacau, coco), óleos (girassol 
alto oleico)), água, sal (1%), sumo concentrado de limão), água, sal, açúcar de confeiteiro, glicose), semifreddo al ciocolato bianco (semifreddo 
branco (nata fresca 35% líquida (86,9%), dextrose, frutose, amido modificado, leite em pó desnatado, proteínas do leite), chocolate branco 
(óleo vegetal (girassol), açúcar, glicose xarope, leite em pó desnatado, leite em pó integral, lactose, nata em pó, maltodextrina, manteiga de 
cacau, proteínas do leite, emulsionante (lecitina de soja), aromatizantes), frutas vermelhas variadas (frutas do bosque (framboesas, morangos, 
groselha), açúcar, xarope de glucose, acidificante: ácido cítrico, extratos vegetais, espessantes: pectina, goma xantana, aromas, conservante: 
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*Da agricultura orgânica. 
**Na ausência de leite integral fresco orgânico, pode excepcionalmente ser utilizado leite uht orgânico. 
Fazemos gelados, por isso, alguns dos nossos bolos e doces estarão con-gelados. 

 
OBSERVE QUE TODOS OS ITENS DESTACADOS EM NEGRITO PODEM SER FONTE DE INTOLERÂNCIAS E/OU ALERGIAS. LEMBRAMOS AINDA QUE 
TODOS OS NOSSOS PRODUTOS, MESMO SE NÃO CONTIVEREM (OU CONTIVEREM) DIRETAMENTE GLÚTEN, LEITE E SEUS DERIVADOS, SOJA, 
FRUTAS SECAS E OVOS PODEM SOFRER CONTAMINAÇÕES PROVENIENTES DE PROCESSOS ANTERIORES. 
Atualizamos a lista deingredientes continuamente, mas nem sempre conseguimos notificar de imediato eventuais pequenas alterações. 
Para obter a lista atualizada deingredientes, acesse www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti. 
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sorbato de potássio. 
Decoração Cake: açúcar de confeiteiro (açúcar, amido de milho (máximo 3%, não transgénico)), framboesa fresca, lascas de chocolate La 
Romana (chocolate amargo - cacau: 70% mínimo (cacau do Equador, açúcar, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de girassol). 
Decoração: manteiga de cacau, açúcar, corantes: dióxido de titânio, cacau em pó). 
 


