
Tamamı taze ürünler ve gerçek meyvelerden italyan artizan 
dondurma ve sorbeleri... 

Tıpkı evde hazırlanmış gibi doğal ve lezzetli...

ICE CREAM
SOLVES 
PROBLEMS

DONDURMA SORBE&



CİCİ BEBE
Bebe bisküvisinin bol sütle  
harmanlandığı tanıdık bir 

lezzet 

GOLDEN VANİLYA
Bitkisel golden vanilya ve bol 

sütlü bir lezzet

TAHİNLİ
Susam yağının taze inek 

sütüyle yarattığı lezzet

ACI BİBER BELÇİKA ÇİKOLATALI
Çikolatanın kendinden geçiren 
lezzetine acının kattığı haz, 
damağınızda unutulmaz bir tat 

bırakacak.

CEVİZLİ
En kaliteli yerli ceviz 

taneleri ile

KAYMAKLI
Doğal süt kremasının

dondurma hali

FISTIKLI
%100 yerli Antep fıstığı 

ezmesi ve kavrulmuş 
taneleri ile

VANİLYALI
Hakiki vanilya çubuklarının

karşı konulmaz aroması

FINDIKLI
%100 Giresun fındık ezmesi 
ve kavrulmuş fındık taneleri

ÇİLEK
Gerçek çileğin  süt ile birleştiği 

eşsiz lezzeti

KARAMELLİ
Benzersiz karamel tadı

BITTER ÇİKOLATALI
En seçkin kakao çekirdeklerinin 

artizanal ustalıkla buluşması

SÜTLÜ ÇİKOLATALI
Kakaosu daha hafif taze sütü yoğun 

ve çikolata parçacıkları ile

SNICKERS
Yer fıstığı ve sütlü çikolata ile 

benzersiz bir tat

OREO COOKIE
Enfes oreo bisküvisi parçacıklı 

dondurma

NUTELLA
Nutellanın bol fındıklı lezzeti ile 

dondurmanın birlikteliği 

ICE FIT
Damak tadına ve sağlığına aynı 
anda özen gösterenler için 
dondurma, bal ve chia aynı 

dondurmada buluştu

SAKIZLI
Ege adalarından gerçek 

sakızlı, bol sütlü bir lezzet

SÜTÜN VE TAPTAZE MALZEMELERİN BİRBİRİYLE BULUŞTUĞU FANTASTİK DÜNYAYI KEŞFEDİN
DONDURMA ÇEŞİTLERİ



HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTLÜ
Hindistan cevizinin verdiği 

eşsiz aroma

SORBE
TAPTAZE MEYVELERİN SERİN DÜNYASINI EL YAPIMI İTALYAN ARTİZAN TARZIYLA KEŞFEDİN

MANGO
Tropikal serinlik

FRAMBUAZ
Gerçek frambuaz tanelerinin 

sorbe hali

KARADUT
Mevsiminde toplanmış 

karadut taneleri ile

KAVUN
Mevsiminde toplanmış doğal 
kavunların serinletici lezzeti

BİTTER ÇİKOLATA
En seçkin kakao çekirdeklerinin 

artizanal ustalıkla buluşması

NAR
Mevsiminde toplanmış nar 

taneleri ile serin lezzet

MANDALİNA
Mevsiminde toplanmış Finike 

mandalinasının mayhoş serinliği

PASSION FRUIT
Tropikal serinlik

LİMON
Taze sıkılmış Mersin limonu 

ve  lime kabuğu ile

ORMAN MEYVELİ
Böğürtlen, ahududu, çilek ve

vişnenin eşsiz buluşması

VİŞNE
Dalından toplanmış nefis 

vişne nefaseti

ÇİLEK
Gerçek çileğin  eşsiz 

lezzeti ile

ŞEKER İLAVESİZ SORBE

V E G A N

ŞEKER İLAVESİZ DONDURMA

M I L K Y

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTLÜ

SOYA SÜTLÜ KAKAOLU

YER FISTIKLI

VİŞNE

YÜKSEK PROTEİN

SAĞLIK
TOPLARI

glutensİz

glutensİz



“Ice&Co olarak reyonlarda stok ürün değil her daim 
taze ürün sunulmasını özellikle önemsiyoruz. Bu da 
HoReCa pazarında, kendisini endüstriyel ve tekdüze 
ürünlerden kurtarmak, evde yapılmış gibi doğal ve 
taze ürünler kullanarak farklı olmak isteyen tüm 
satış noktalarının, Ice&Co’yu son tüketicisine kendi 
mutfağında hazırladığı bir ürün gibi sunmasını 
sağlıyor. Bizce bu hem sağlık, hem lezzet, hem de 
dondurmadan alınacak keyfin maksimum olması 
sebebiyle Ice&Co markasını tercih etmek için çok 
önemli bir kriter.”

“ICE CREAM SOLVES PROBLEMS”
DONDURMA SORBE&

5 LT

Ürünlerimiz standartlara uygun 5 lt lik 
küvetlerde satış noktalarına servis edilmektedir. 

TETE GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA SAN. TİC A.Ş.
Tel: 212 277 44 04 - 0 552 649 39 00

@iceandco.trinfo@iceco.com.tr


