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Komu se o prázdninách strávených doma v krá-
sách Moravy zastesklo po tradiční italské zmrzli-
ně, zoufat nemusí. Třebíčský výrobce mražených 
krémů TIPAFROST totiž rozšířil svoji nabídku o 
poctivou řemeslnou zmrzlinu z nejkvalitnějších 
surovin v mnoha oblíbených variantách. Ochut-
nat ji můžete netradičně přímo z našeho zmrzli-
nářského auta.

Zmrzlina z auta a po italsku
Nové zmrzlinářské auto s prodejním okénkem, 

které ručně vyráběnou zmrzlinu nabízí, na vás 
čeká v areálu nákupního centra Stop Shop. Naši 
zaměstnanci vám ji naservírují, jak jinak než, hez-
ky po italsku - z mrazicí vitríny pro carapíny využí-
vané speciálně na řemeslnou zmrzlinu. 

Sortiment jedenácti lahodných příchutí, mezi 
kterými najdete kromě klasické vanilky a čoko-
lády také ovocné sorbety nebo perníkovou, 
kokosovou a šmoulovou s lentilkami, vás pře-
svědčí o tom, že šetrná ruční výroba produktů při-
náší neopakovatelný chuťový zážitek. Naši zmrz-
linu zkrátka inspirovala Itálie a přivezli jsme si 
odtud jen ty nejkvalitnější suroviny.

Čerstvá kvalita z celého světa
Pravá vanilka z Madagaskaru, poctivé kakao i 

kvalitní pistáciová pasta. To všechno skrývá recep-
tura našich ručně dělaných produktů. Využíváme 
při ní ty nejkvalitnější suroviny z celého světa, kte-
ré všem výrobkům zajišťují krémovitou strukturu 
a lahodnou chuť.

Skvělá odezva našich zákazníků navíc potvrzuje, 
že kvalita vítězí nad chemickými přídavky. Zatím-
co točená zmrzlina má původ v práškové směsi, 
TIPAFROST svoji zmrzlinu vyrábí z čerstvých 
surovin - tak jako tradiční italští zmrzlináři. Těšit 
se tak můžete na čerstvé mléko, jogurt i 40% sme-
tanu, u ovocných sorbetů zase na vysoký podíl 
ovoce.

 

V kavárně i na vaší akci
Ručně vyráběnou zmrzlinu můžete ochutnat 

také na našich prodejních místech. Ta najdete tře-
ba v Kavárně u Baziliky svatého Prokopa v Třebíči 
a ve zmrzlinárně na Vranovské pláži. 

A kdo si bude přát poskytnout lahodné let-
ní osvěžení v podobě našeho nového produktu 
na své akci, může využít nabídky našeho zmrzli-
nářského auta. Pojízdnou prodejnu tak můžete 
potkat i na kulturních událostech v okolí.

Tradice od roku 1992
Společnost TIPAFROST odstartovala výro-

bu mražených krému již roku 1992. Od té doby 
prošla velkým vývojem a postupem času se stala 
jedním z nejvýznamnějších výrobců zmrzliny v 
České republice. Na více než 200 druzích třebíč-
ských nanuků, kornoutů i vaničkových zmrzlin si 
pochutnává nejen celé Česko, ale i další evropské 
země, jako třeba Německo nebo Itálie.

Loni se naše firma navíc přidala k programu 
UTZ Certified, který podporuje udržitelné pěs-
tování kávy, čaje a kakaa. Přispívá tak ke zlepšení 
ochrany životního prostředí, zvýšení životní úrov-
ně i lepším pracovním podmínkám pěstitelů.

Přejeme všem o kopeček lepší den…
 (PI-T08-TID)

Za ručně vyráběnou zmrzlinou letos jedině do Třebíče


