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B
iałe lody śmietankowe z drobnymi kawał-

kami, strzępkami czekolady, czyli stracciatel-

la, to klasyka lodów. Pierwszy raz wykonał 

je Enrico Panattoni z Bergamo w cukierni-

-lodziarni „La Marianna” w 1961 r. Nadał nowym lo-

dom nazwę słynnej, rzymskiej zupy, czyli stracciatella. 

Skojarzyły mu się wygląd i zasada skomponowania. 

W pierwowzorze do gorące-

go rosołu wbijane jest jajko, 

które mieszane tężeje w cha-

rakterystyczne strzępy. W lo-

dach do  zmrożonej, białej, 

śmietankowej bazy we freze-

rze pionowym albo podczas 

ekstrakcji z  frezera pozio-

mego dodaje się roztopioną 

gorzką czekoladę, która pod 

wpływem niskiej temperatury zastyga, podobnie 

jak jajko w rosole, tworząc nieregularne strzępki. 

Lody stracciatella są obecnie produkowane na całym 

świecie. W „La Marianna” nadal są wykonywane we-

dług pierwotnej receptury. Robione są we frezerach 

wertykalnych ze świeżego mleka, śmietany, żółtek, 

cukru i dodatkiem żelatyny oraz alginianu sodu jako 

stabilizatora. Jedynie czekolada się zmieniła. Daw-

niej była to kuwertura Luisa z Peruginy, a obecnie jest 

to gorzka czekolada Lindt z 58% kakao.

Lody stracciatella
Lody stracciatella to  kompozycja kontrastów. Jest 

to wizualny kontrast białych lodów z ciemnym ko-

lorem kawałków czekolady, a także kontrast struktur 

– kremowe lody, a pomiędzy nimi chrupka czekolada. 

Ten efekt chrupkości sprawia, że są one bardzo po-

pularne. Według Charlesa Spence'a, autora książki 

Gastrofizyka, jedzenie chrupkie jest lepiej ocenia-

ne i  uznawane za  bardziej świeże, w  odróżnieniu 

od produktów papkowatych, które mogą kojarzyć 

się z czymś zepsutym. Według Spence'a chrupkość 

nie jest wyczuwana w ustach (jest to według niego 

złudzenie), a jest słyszana. Na doznania smakowe 

ma  również wpływać to, jakie dźwięki się słyszy, 

w tym właśnie odgłosy chrupania. W tak prostych 

lodach podstawą jest jakość i świeżość surowców. Ba-

zą są lody śmietankowe, użyte więc do ich produkcji 

mleko i śmietana powinny być świeże i dobrej jako-

ści. Czekolada powinna być gorzka. Dodaje się ją już 

do prawie gotowych lodów. Można dodać roztopioną 

lub w formie połamanych kawałków.

Receptury Angelo Grasso 
Podstawą stracciatelli są lody śmietankowe, nazywa-

ne białą bazą. Angelo Grasso podaje cztery różne re-

ceptury na taką bazę, różniące się dodanymi cukrami. 

W pierwszej używa sacharozy, syropu glukozowego 

Klasyki lodowe

Pomysłów na zestawienia 
smakowe zarówno cremino, jak 
i stracciatelli, jest wiele. Prezen-

tujemy charakterystykę oraz 
receptury włoskich mistrzów 

lodziarstwa na wykonanie tych 
wyjątkowych lodów. 

Stracciatella
i cremino

There are many ideas for 
both cremino and strac-
ciatella. Stracciatella ice 
cream is a composition 
of contrasts – a visual 
contrast between 
white ice cream and 
dark chocolate pieces 
as well as a contrast 
of structures – creamy 
ice cream with crunchy 
chocolate. On the other 
hand artisanal cremino 

is composed of the layers 
of ice cream and cold 
custards of various fla-
vours, mainly hazelnut 
or chocolate, set in low 
casts. The dessert’s es-
sence is a layered com-
position of particular 
flavours. The Italian ice 
cream masters suggest 
several flavours varia-
tions of these unique 
ice cream desserts.

Stracciatella and cremino. Ice cream classics 
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43 BE i dekstrozy. Na 67 g mleka dodaje 2,5 g chude-

go mleka w proszku, 11 g śmietany, 15,5 g sacharozy, 

2,5 syropu glukozowego, 1 g dekstrozy i 0,5 g stabi-

lizatora. W drugiej recepturze jako cukrów używa 

tylko 16  g  sacharozy i  3  dekstrozy. W  kolejnej sa-

charozy dodaje 17 g, a dekstrozę zastępuje cukrem 

inwertowanym w ilości 2 g. W ostatniej recepturze 

używa 15,5 g sacharozy i 4 g syropu glukozowego. 

Zmniejsza też ilość mleka do 66,5 g. Podane ilości 

są bilansowane w odniesieniu do całkowitej wagi 

mieszanki, równej 100 g. W ich wyniku otrzymuje się 

4 różne bazy o zawartości suchej masy, wynoszącej 

odpowiednio: 33,9%, 34,2%, 34,1%, 33,9%.

Bilansowanie składników
Reguły prawidłowego bilansowania składników mie-

szanki lodowej określa udział suchej masy od 33% 

do  44%. To  oznacza, że  w  podanych przykładach 

jej udział jest minimalny, służy tylko podtrzymaniu 

struktury lodów i nadaniu im smaku śmietany. Po-

nieważ baza biała jest potem wzbogacana przez kon-

kretny składnik smakowy, zawierający dodatkową 

suchą masę, specjalnie zakłada się mniejszą ilość su-

chej masy. Jej udział wrośnie po dodaniu czekolady.

Struktura cukrów 

Różnice w strukturze cukrów wyrażają się w udziale tzw. 

cukrów redukujących moc słodkości oraz zmie-

niających moc antyzamrożeniową. W po-

danych przykładach udział cukrów 

redukujących w  całości wynosi 

odpowiednio: 18,42%, 15,78%, 

20,51% i 10,52% Wyższe udziały 

niż 20-25% są niewskazane, bo taka mieszanka cukrów 

mogłaby wywoływać posmak karmelu. 

Baza

Wybór wariantu bazy zależy od jej końcowego prze-

znaczenia, z jakim składnikiem będzie mieszane, 

w  jakich warunkach lody będą przechowywane 

i  sprzedawane. Grasso do  1  kg  bazy białej dodaje 

9 g kuwertury czekoladowej. W przypadku używania 

kuwertury rozpuszczonej w kąpieli wodnej dodaje ją, 

wlewając powoli do lodów podczas ekstrakcji. Gdy 

używa kuwertury połamanej na małe płatki, dodaje 

ją do prawie gotowych lodów bezpośrednio do fre-

reklama

receptura

Straciatella
według Donaty Panciery  
Składniki

Biała baza
6267 g pełnego mleka
1256 g śmietany 35%
491 g chudego mleka w proszku
209 g dekstrozy
340 g syropu glukozowego 38/40 DE
1387 g sacharozy
50 g stabilizatora (neutro) 
od 2 do 4 g soli

Czekoladowy topping
Sposób przygotowania
Donata Panciera do białej bazy dodaje 
podgrzany do 42°C czekoladowy top-
ping (na 850 g bazy daje 150 g toppingu). 
Dodaje go podczas ekstrakcji lodów z fre-
zera i miesza szpatułą. Używa toppingu 
zawierającego 50% masła kakaowego 
i nie zawierającego uwodornionych tłus-
zczów roślinnych. Taki topping zawiera 
więcej tłuszczu niż zwykły i dzięki temu 
twardnieje od razu w kontakcie z zimnem. 



66

cukiernictwo i piekarstwo 7-8/2018
Rynek lodów

66

zera. Im wcześniej się je doda, tym dłuższy będzie 

proces mrożenia i tym mniejsze będą w gotowych 

lodach płatki czekolady rozbite przez świder maszy-

ny. Tę drugą metodę stosuje w przypadku maszyn 

wertykalnych. W przypadku maszyn horyzontalnych 

dodaje czekoladę do lodów podczas ekstrakcji.

Odmiany stracciatelli
Wariacji na temat stracciatelli jest obecnie mnóstwo. 

Można dodawać kuwertury w dowolnych kolorach 

i smakach. Jako bazy można użyć zamiast klasycznych 

lodów śmietankowych jakiekolwiek inne, np. Filippo 

Zampieron proponuje jako bazę lody z mascarpone 

i wanilią. Przekłada je sosem gianduja i kawałkami cze-

kolady. Z lodami miętowymi powstanie kolejny klasyk: 

mięta-czekolada. Połączenie chrupkości i kremowości 

można też uzyskać w inny sposób. Na przykład przy 

produkcji lodów na patyku, zamiast dodawać cze-

koladę do bazy, oblać kuwerturą czekoladową lody 

śmietankowe lub obtoczyć je w czekoladowej posypce. 

Charakterystyka cremino
Cremino to tradycyjna włoska czekoladka, specjalność 

piemoncka, pralina skomponowana z trzech warstw 

czekolady, dwóch zewnętrznych o  smaku gianduja 

i  środkowej czekoladowo-kawowej, cytrynowej lub 

z orzecha laskowego. Cremino pokrojone było w kost-

kę zawiniętą w folię aluminiową i serwetkę papierową 

z logo producenta. Ich powstanie datuje się na XIX w., 

a dokładniej 1858 r. Autorstwo przypisuje się Ferdinan-

do Barattiemu, który wraz ze wspólnikiem prowadził 

w Turynie cukiernię „Baratti & Milano”. W 1911 r. firma 

Fiat zorganizowała konkurs na nową czekoladkę z oka-

zji wprowadzenia nowego modelu samochodu Tipo 4. 

Konkurs wygrała firma Majani, która zaproponowa-

ła cremino skomponowane nie z trzech, tradycyjnych 

warstw, a z czterech. Ciemne warstwy były z czekolady 

gianduja, a jasne z czekolady z pastą migdałową. 

Kompozycja cremino
według Davide’a Volpe’a 

W wersji lodowej Davide Volpe przedsta-
wia kilka propozycji z użyciem gotowych 
kremów do  smarowania, dostępnych 
w  kilku smakach. Pierwsza propozycja 
to  fantasia na  bazie lodów śmietanko-
wych przełożonych variegato passion fru-
it i pokrytych kremem pistacjowym. Cre-
mino truskawkowe wykonane są z białej 
bazy z  dodatkiem pasty truskawkowej 
i świeżego mleka (860:100:40 g). Po ułoże-
niu lodów w niskiej wanience do cremino 
i wyrównaniu ich pokrywa się je kremem 
białym, z białej czekolady. Pavlova to lody 
śmietankowe – biała baza – z dodaną pa-
stą pavlova i śmietaną. Lody te układa się 
w  płaskiej wanience i  przekłada variega-
to truskawkowym, a  następnie posypuję 
granellą bezową. Ostatnia propozycja Da-
vide’a to  lemon pie. Do białej bazy dodaje 
się pastę lemon pie i  mleko. Gotowe lody 
przekłada się variegato lemon pie i posypu-
je posypką lemon pie.zd
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receptura
Biała baza do lodów 
Leonarda di Carlo 
Składniki

Biała baza
2253 g (56,3%) świeżego mleka
920 g (23%) śmietany 35%
140 g (3,5%) chudego mleka w proszku
427 g (10,7%) sacharozy
176 g (4,4%) dekstrozy
64 g (1,6%) syropu glukozowego 25 DE
20 g (0,5%) neutro 5i

Sposób przygotowania
Leonardo di Carlo białą bazę przygo-
towuje ze świeżego mleka, śmietany 
35%, chudego mleka w proszku, sacha-
rozy, dekstrozy, syropu glukozowego 
25 DE i neutro 5. Kuwerturę wlewa podc-
zas ekstrakcji lodów wprost do wanienki, 
mieszając, by rozprowadzić ją równom-
iernie.
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Tekst: BARBARA NOWICKA, specjalistka ds. ekonomiki produkcji

Odmiany cremino
W postaci lodów cremino zostały zaprezentowane 

przez Algidę w formie lodów na patyku, mlecznych 

z polewą czekoladową na wierzchu. Rzemieślni-

cze cremino to warstwy lodów i zimnych kremów 

o różnych smakach, głównie orzechowych i cze-

koladowych, układanych w niskich wanienkach. 

W  najprostszej wersji jest to  warstwa lodów 

przykryta warstwą kremu. Podstawą jest właśnie 

warstwowa kompozycja poszczególnych smaków, 

np. biała czekolada, czekolada z orzechem lasko-

wym, pistacja-czekolada gorzka, orzech laskowy. 

W 2012 r. cremino zostało ogłoszone smakiem roku 

w Niemczech.

Warianty smakowe cremino
według Scolariego i Busnelliego
Scolari i Busnelli proponują kilka wariantów smako-

wych pralinek cremino, które można również zastoso-

wać w lodach. Cremino karmelowe, na bazie gotowa-

nej śmietany z karmelem, oblane gorzką kuwerturą. 

Cremino pralinowe wykonane z kuwertury mlecznej, 

pasty z  pralinowanych orzechów laskowych, ryżu 

dmuchanego, białej czekolady i gorzkiej kuwertury. 

Do rozpuszczonej mlecznej kuwertury dodaje się pa-

stę z orzechów pralinowanych i ryż. Rozprowadza się 

tę masę na wysokość 1 cm, pokrywa białą czekoladą 

i schładza. Po schłodzeniu tnie na kostkę i pokrywa 
reklama

węższe boki kuwerturą gorzką. Cremino migdałowe 

tworzą cienka warstwa kuwertury mlecznej, warstwa 

kuwertury gorzkiej połączonej z purée migdałowym 

i crocantino, i kolejnej warstwy kuwertury mlecznej. 

Cremino cappuccio to kuwertura gianduja z likierem 

alkermes i ubitym masłem, pokryta mleczną kuwer-

turą, dekoracyjnie ponacinaną. Środek cremino alva 

stanowi masa z ugotowanej śmietany z kawą roz-

puszczalną i białą kuwerturą. Obie warstwy wierzch-

nie tworzy kuwertura mleczna. Cremino gianduja 

pomiędzy warstwami z gorzkiej kuwertury ma śro-

dek z czekolady gianduja połączonej z krokantem 

z migdałów, kuwerturą mleczną i odrobiną rumu. 

Cremino marcepanowe skomponowane jest z warstw 

ganache, pasty migdałowej aromatyzowanej likierem 

maraschino i pokrytych kuwerturą mleczną. Cremino 

na mleku skondensowanym to baza z gotowanego 

mleka skondensowanego wraz z masłem i kuwerturą 

gorzką. Masa ta otoczona jest w granelli pralinowej 

i pokryta całkowicie kuwerturą gianduja. 

Źródła: „La stracciatella” – www.lamarianna.it; Leonardo Di Car-

lo „Tradizione in Evoluzione. Arte e scienza in pasticceria”; Angelo 

Grasso „Professione Gelatiere”; Donata Panciera „Italian Artisa-

nal Gelato”; Charles Spencer „Gastrofizyka”; F. Scolari, T. Busnelli 

„Manuale della Pasticeria Italiana”; Davide Volpe „Cremino”.

Piśmiennictwo dostępne u autorki. 


