Bemutatkozás
Introduction

Kollegáimmal büszkén valljuk és hisszük,
hogy a Manna Ice fagylalt - Isteni finom!
Me and my colleagues proudly believe that
Manna Ice is divinely delicious.

Tisztelt Partnerek,
Kedves érdeklődők!

Dear Partners
and Inquirers!
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Manna Ice a hazai vendéglátásban immár több, mint 20
éve jelenlévő étteremláncolattal, szállodákkal, catering
gyárral rendelkező Gastland csoport tagjaként 2011 óta áll a
fagylalt szerető közönség, valamint a partnerek rendelkezésére.
Cégünk az eltelt évek során a piac és vásárlóközönség, valamint
az íz trendek változásait figyelembe véve dinamikus fejlődésen
ment és megy keresztül, mind a receptúra, mind az íz paletta, mind a partnerek kiszolgálásnak tekintetében.
A legmodernebb technológiát felvonultató üzemeinkben profi szakember gárda biztosítja a
termékeinkkel szembeni magas minőségi
elvárások teljesítését, valamint partnereink kiszolgálását. A 2016-os év folyamán kínálatunk minőségi gourmet
süteményekkel is bővült, melyek a legkiválóbb belga csokoládéból, válogatott
alapanyagokból készülnek és jól illenek
akár egy kávé, vagy éppen a fagylaltjaink
mellé. Folyamatos, innovatív gyár, termék, piac fejlesztéseink által gyakorlatilag
bármilyen volumenű megrendelések ellátására
képesek vagyunk. Hisszük, hogy a minőségi, jó fagylalt és fagyasztott desszertjeink elkészítéshez nemcsak a
gondosan válogatott alapanyagok, a professzionális technológia,
de íz mestereink, cukrászaink elhivatottsága is nélkülözhetetlen.
Folyamatosan bővülő, az íz trendekkel harmonizáló termékpalettánkból a hagyományos ízek kedvelői mellett a gourmanok is
megtalálják a számukra kedves hűsítő desszertet. Kollegáimmal
büszkén valljuk és hisszük, hogy a Manna Ice - Isteni finom!

anna Ice has been available for ice-cream lovers
and partners since 2011, being a member of Gastland group which has been in the Hungarian industry for
more than 20 years with restaurant chains, hotels and a catering factory. Over the past years our company has been
undergoing a dynamic change regarding the recipe, flavour
palette and serving our partners, taking the market, the
customers and the changes in flavour trends into
consideration. In our factories with the most
modern technology, professional experts
provide the fulfilling of the high expectations of our products, as well as
the serving of our partners. During
2016, quality gourmet pastries were
added to our offer, which are made
from the finest Belgian chocolate
and selected ingredients and are a
perfect match for a coffee or even
our ice-creams. Due to our ongoing, innovative manufacture, product and market developments, we are
practically able to fulfill orders by any
volume. We believe that to make great, good
quality ice-cream and frozen desserts, besides
the well-selected ingredients and professional technology, the vocation of our flavour-masters and confectioners
is also essential. From our continuously expanding variety
of products, which is in harmony with the current flavour
trends, the fans of traditional tastes and also the gourmands
can find the dessert that suits them. Me and my colleagues
proudly believe that Manna Ice is divinely delicious!

Ízpaletta

Főzött, tejes alapanyagú termékeink
állati eredetű tejszínből készülnek,
így a fagylalt igazán intenzív íz élményt
nyújt a vásárlók számára.

Joghurtos meggy
Csokoládé
Snickers
Vanília
Túró Rudi
Kinder Bueno
Oreo-karamell sajtorta
Bounty
Csokis keksz
Fahéjas szilva
Pisztácia
Hupikék Törpikék
Puncs
Meggyes-mákos
Sós karamell
Bécsi kávé
Sportszelet

www.mannaice.hu

Flavour palette

For our cooked milk based ice-creams
we use cream of animal origin, so they give
intensive pleasure for our customers.

Cherries with yoghurt
Chocolate
Snickers
Vanilla
Túró Rudi
Kinder Bueno
Oreo - caramel cheesecake
Bounty
Chocolate biscuit
Cinnamon plum
Pistachios
The Smurfs
Punch
Cherry - Poppy seed
Salted caramel
Viennese coffee
Sports bar

www.mannaice.hu

Ízpaletta
Flavour palette

Citrom
Áfonya-feketeribizli
Mangó-maracuja
Bodza
Sárgadinnye
Mandarin
Görögdinnye
Vérnarancs
Konyak-Meggy
Narancsos-Gesztenye

Gyümölcs alapú fagylaltjaink tejterméket
nem tartalmaznak, válogatott, kiváló
minőségű gyümölcsökből készülnek,
melyek több, mint 24-28%-ban
fagylaltunk fő alkotó elemei.
Our fruit flavours do not consist of milk
products, and they are produced more than
24-28% of well selected quality fruits.

Lemon
Blueberry - blackcurrant
Mango and passion fruit
Elderflower
Cantaloupe
Mandarin
Watermelon
Blood orange
Cognac - Cherry
Orange - Chestnut
www.mannaice.hu

ízpaletta
Flavour palette

Sacher
Fehércsokis kékszőlő
Epres sajttorta
Rákóczi túrós

Rétegezett fagylaltjaink cégünk egyedi,
különleges termékei, melyek teljesen új
ízélményt nyújtanak a fagylalt szerető
közönség számára nemcsak textúrájukban
(ropogós-lágy), de megjelenésükben is.

Sacher
Blue grape with white chocolate
Strawberry cheesecake
Rákóczi cheese curd

Layered ice-creams are special, unique products
of our company, which give new flavour
experiences with its texture (crispy or smooth),
and even a nice appearance.
Aktuális ízpalettánk

www.mannaice.hu

www.mannaice.hu

Ízpaletta
Flavour palette

Zero - Málna
Zero-Pisztácia
Zero-Afrikai csokoládé
Zero-Piemonti mogyoró
Stevia glikozid alapanyaggal készült fagylaltjaink
hozzáadott cukrot, valamint laktózt és glükózt
nem tartalmaznak így ideális desszertek,
a mai tudatos étkezést választó vásárlóknak,
a fitt étrend követőinek.

Zero - Raspberry
Zero - Pistachio
Zero - African Chocolate
Zero - Piemonte hazelnut

Our ice creams made of Stevia glycoside
ingredients do not contain added sugar, lactose
and glucose, making it ideal for present-day
consumers who choose conscious eating and
follow a healthy diet.

www.mannaice.hu

Technology
background

Technikai
háttér

Partnereink számára modern, neonnal világított
9-24 tégelyes pultot, valamint pultra szerelhető
kanálmosót biztosítunk.

We provide our Partners with a modern ice-cream bar with 9-24 jars,
lit by neons and spoon washer which can be attached to the bar.
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Cherries with yoghurt
Chocolate
Snickers
Vanilla
Túró Rudi
Kinder Bueno
Oreo - caramel cheesecake
Bounty
Chocolate biscuit
Cinnamon plum
Pistachios
The Smurfs
Punch
Cherry - Poppy seed
Salted caramel
Viennese coffee
Sports bar

LAKTÓZMENTES
LACTOSE FREE

Laktóz

fagylaltok

Lactic based

Tejes alapú

Fagylaltunk tejcukortartalma
0,1g/100g alatt van.
Our ice cream contains lactose is
less than 0,1g/100g or 100ml.
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Áfonya-feketeribizli

Laktóz

Glutén

Szója

Vegán

Mangó-maracuja

Laktóz

Glutén

Szója

Vegán

Bodza

Laktóz

Glutén

Szója

Vegán

Vegán

Mandarin

Laktóz

Glutén

Vegán

Görögdinnye

Laktóz

Glutén

Vegán

Vérnarancs

Glutén

Glutén

Glutén

Vegán

Lemon

Laktóz

Glutén

Szója

Vegán

Blueberry - blackcurrant
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Mango and passion fruit
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Blood orange
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Cognac - Cherry
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Orange - Chestnut

Fagylaltunk Szóját nem
tartalmaz.
Our ice cream is soya free.
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Szója

Laktóz

Blue grape with white chocolate
Laktóz

Rákóczi cheese curd

VEGÁN
VEGAN

Vegán

Fagylaltunk nem tartalmaz
semmilyen állati eredetű élelmiszert.
Our ice cream does not employ any ingredient
nor adjuvant of animal origin.

Zero-Pisztácia
Zero-Afrikai csokoládé
Zero-Piemonti mogyoró

ice-creams

Strawberry cheesecake
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Zero - Málna

Zero

Sacher

SZÓJAMENTES
SOYA FREE
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Fehércsokis kékszőlő
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ice-creams
Glutén
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Layered

Fruits based

Fagylaltunk legfeljebb
0,2g/kg glutént tartalmaz.
Our ice cream contains up
to 0,2g/kg of pure gluten.

Szója

Narancsos-Gesztenye
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Epres sajttorta

Konyak-Meggy

GLUTÉNMENTES
GLUTEN FREE
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Vegán

hozzáadott
cukrot
tartalmaz

nem

Zero - Raspberry
Zero - Pistachio
Zero - African Chocolate
Zero - Piemonte hazelnut

HOZZÁADOTT CUKROT NEM TARTALMAZ
NO ADDED SUGAR
hozzáadott
cukrot nem
tartalmaz

Stevia glikozid alapanyagú fagylaltjaink hozzáadott cukrot
nem tartalmaznak.
Our ice creams made of Stevia glycoside ingredients do not
contain added sugar.

www. mannaice .hu

