
Suurkeittiökoko 4,750 l /4,750 l / 2,6 Kg2,6 Kg 

  Made in Ital
y

ade in Ital
y



Tarinamme

Guido Visani

Gabriella Visani

Giordano Visani

Giorgio Visani

Kuusi lasta 
Gianni Visani Gabriele Visani

Perustaja 
Guglielmo Visani

Siviero Marian juuret juontaa 50-luvun jälkipuoliskolle, jolloin Guglielmo 
Visani ryhtyi valmistamaan jäätelöä käsityönä oman talonsa alakerrassa 

Italiassa lähellä Bolognaa.  

Tuosta pienestä jäätelötehtaasta sai alkunsa G7 Srl, jonka tuotemerkki viittaa 
suoraan Guglielmon perheeseen - kuuden lapsen ja hänen oma nimensä 

alkoivat kaikki G-kirjaimella.
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Vuodesta 1958 lähtien on kolme sukupolvea seurannut toisiaan modernissa ja 
sertifioidussa yrityksessä ja sitoutunut edistämään perinteeseen kuuluvaa 
italialaista Gelatoa. 

Vuonna 2015 valmistui G7 tuotanto-osaston ja pakastevarastojen 
laajennusprojekti sekä aurinkopaneelien asennus. Aurinkopaneeleista 

tehdas saa tänä päivänä 30% sen energiantarpeesta. 

Vanha tuotantolaitos

Uusi tuotantolaitos 

0303



 Suurkeittiökoko

150 ml50 ml

500 ml500 ml 1l

2l2l

4,750 l4,750 l

Gluteeniton

  Tuotevalikoima 4,750 l/2,6Kg 
Laajassa valikoimassamme on noin 30 eri makua Foodservice-

koossa, sisältäen sekä kerma- että marjapohjaisia jäätelöitä.  
Pakkaus on alumiinin väristä muovia ja siinä on läpinäkyvä kansi.

Ihanteellinen koko jäätelökioskeihin, baareihin ja ravintoloihin.

Kaikki tämän valikoiman tuotteet ovat GLUTEENITTOMIA. 

Aito italialainen jäätelö - parhaisiin nautintohetkiin! 
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Täyteläinen kahvijäätelö 
ja kahvisiirappia. 
Päällä käsin ripoteltuja 
kahvitäytteisiä suklaapapuja. 

Cod. 401

Affogato al Caffè

Aprikoosijäätelö.
Valmistettu 
aprikoosimehusta.

Cod. 402

Albicocca

Le nostre vaschette Le nostre vaschette 
sono riempite sono riempite 

e decorate a mano.e decorate a mano.

Ananasjäätelö. 
Valmistettu 
ananasmehusta.

Cod. 403

Ananas
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Kaakao-hasselpähkinäjäätelö 
ja Gianduia-siirappia.  
Päällä käsin ripoteltuja 
kokonaisia paahdettuja 
hasselpähkinöitä.

Kaakaojäätelö. 
Valmistettu 
kaakaojauheesta. 

Banaanijäätelö. 
Valmistettu 
banaanipyreestä.

Cod. 405

Bacio

Cod. 407

Cacao

Cod. 406

Banana

Our tubs are fi lledOur tubs are fi lled
and decorated by hand.and decorated by hand.
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Minttu-suklaajäätelö. 
Sisältää tummaa 
suklaata.
Koristeltu käsin  
tummalla 
kaakaopäällysteellä. 

Cod. 409

Ciock Menta

Kahvijäätelö.
Valmistettu kahvi-
sekoituksesta: 
50% arabica ja 50% robusta.

Cod. 408

Caffè

Nuestras tarrinas son Nuestras tarrinas son 
llenadas y decoradas a mano.llenadas y decoradas a mano.

Nos bacs sont remplis Nos bacs sont remplis 
et décorés à la main.et décorés à la main.

Kookosjäätelö. 
Valmistettu 
kuivatusta 
kookosmaidosta. 

Cod. 410

Cocco
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Keltainen kerman 
makuinen jäätelö.

Marjajäätelö.
Valmistettu karhunvatukka- 
ja vadelmamehusta.
Päällä käsin ripoteltuja 
mansikoita, vadelmia, 
karhunvatukoita, mustikoita 
ja punaherukoita.  

Mansikkajäätelö. 
Valmistettu 
mansikkasoseesta.
Päällä käsin ripoteltuja 
pieniä kevyesti 
sokeroituja mansikoita. 

Cod. 412

Crema

Cod. 416

Frutti di Bosco

Cod. 415

Fragola

Le nostre vaschette Le nostre vaschette 
sono riempite e decorate a mano.sono riempite e decorate a mano. Our tubs are filled

and decorated by hand.
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Sisilialainen 
sitruunajäätelö. 
Valmistettu 
sitruunamehusta. 

Lakritsijäätelö. 
Valmistettu 
lakritsitahnasta 
ja -uutteesta.

Cod. 419

Limone di Sicilia

Cod. 420

Liquirizia
Cod. 420

Liquirizia

Kiivijäätelö.
Valmistettu kiivisoseesta

Cod. 417

Kiwi

Our tubs are fi lled Our tubs are fi lled 
and decorated by hand.and decorated by hand.
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Melonijäätelö.
Valmistettu 
melonimehusta.

Cod. 426

Melone

Omenajäätelö. 
Valmistettu 
omenamehusta. 

Cod. 425

Mela

Hasselpähkinäjäätelö. 
Valmistettu 
hasselpähkinätahnasta.
Päällä käsin ripoteltuja 
kokonaisia paahdettuja 
hasselpähkinöitä. 

Cod. 429

Nocciola

Nos bacs sont remplis Nos bacs sont remplis 
et décorés à la main.et décorés à la main.
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Kerman makuinen 
täyteläinen Panna-
jäätelö.

Cod. 432

Panna

Nuestras tarrinas Nuestras tarrinas 
son llenadas 

y decoradas a mano.
son llenadaas son llenadas

y decoradas a mano.manoy decoradas a mano.

Cod. 433

Panna Cotta

Panna Cotta -jäätelö ja 
karamellisiirappia. 
Päällä käsin ripoteltuja 
karamellisuklaalastuja. 

Persikkajäätelö.
Valmistettu 
persikkamehusta.
Päällä käsin ripoteltuja 
karamellisoituja 
persikanpalasia. 

Cod. 434

Pesca
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Le nostre vaschette sono
riempite e decorate a mano.
LLee nnosttre vaLLee nnostre va

riempite e decoriempite e deco

Cod. 435

Pistacchio

orate a mano.orate a mano.
aschette sonoaschette sono
orate a mano.orate a mano.

Pistaasijäätelö. Valmistettu 
pistaasi-pähkinätahnasta.
Päällä käsin ripoteltuja 
kokonaisia paahdettuja 
pistaasipähkinöitä. 

Cod. 436

Puffo

Hauska sininen jäätelö. 
Päällä käsin ripoteltuja 
maito-, tumma- ja 
valkosuklaalastuja. 

Täyteläinen jäätelö ja 
mustakirsikkasiirappia.  
Päällä käsin ripoteltuja 
karamellisoituja mustakirsikoita. 

Cod. 437

Spagnola
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Our tubs are fi lled 
and decorated by hand.

Nos bacs sont remplis 
et décorés à la main.

Täyteläinen vanilja-
jäätelö ja suklaata. 
Koristeena tumma 
kaakaopäällyste. 

Cod. 438

Stracciatella

Our tubs are fi lledOur tubs are fi lled
and decorated by hand.b

fifififififififi
and decorated by hand.

NNoos bbacs sNNos bacs s
t dé rést dé rés

Cod. 439

Tiramisù

à la main.à la main.
ont remplis ont remplis
à l m in

pppp
à l m in

Kermainen Tiramisujäätelö ja 
kahvisiirappia. Valmistettu kolmesta 
tuoreesta ainesosasta: kerma, 
Mascarpone-juusto ja pastöroitu 
munankeltuainen. Päällä käsin 
ripoteltua kaakaojauhetta ja tumma 
suklaanappi. 

Jogurtti-marjajäätelö.
Valmistettu vadelma-
karhunvatukkamehusta. 
Päällä käsin ripoteltuja mansikoita, 
vadelmia, karhunvatukoita, mustikoita 
ja punaherukoita.  

Cod. 443

Yogurt con Frutti di Bosco 
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Nuestras tarrinas 
son llenadas y 

decoradas a mano.

NNuestras tarrinas NNuestras tarrinas

Cod. 446

Panna con Fragole

n llenadas y n llenadas y 
das a mano.radas a mano.

yy
radas a mano.

stras tarrinas stras tarrinas
ll dll d

Täyteläinen jäätelö 
ja  mansikkasiirapia. 
Päällä käsin ripoteltuja 
karamellisoituja pieniä 
mansikoita. 

Täyteläinen jäätelö ja vadelma-
karhunvatukkasiirappia. 
Päällä käsin ripoteltuja mansikoita, 
vadelmia, karhunvatukoita, 
mustikoita ja punaherukoita.  

Cod. 448

Panna con Frutti di Bosco

Vaniljajäätelö.
Mausteena Madagaskarin 
vaniljaa. 

Cod. 459

Vaniglia del Madagascar

1414 Kesäksi 2021 luvassa 4 uutuusmakua! 
Kysy lisää:  mail@multicatering.fi



2002-2011 
Käyttöpinta-ala 

4.082 m2.

2012-2014 
Käyttöpinta-ala 

7.220 m2.

2021 
Käyttöpinta-ala 

12.220 m2.

G7 numeroina 
• Yli 30 vuoden kokemus 
• 12 miljoonaa kg jäätelöä/vuosi
• 120 työntekijää
• 11 tuotantolinjaa
• 4 brändiä vähittäismyyntiin
• 4 eri patentoitua kokoa
• Vientiä yli 55 maahan
• Sertifioitu

1515

Maahantuoja:



Myyntiaika 24 kuukautta 
Säilytys: -18°C

Suurkeittiöpakkaus
Tyyppi Koko - 4,750 l

Tilavuus 4,750 l 
Netto - Bruttopaino 2600 g - 2733g

Mitat, mm  L x S x K 357 x 163 x 118

2600 g - 2878g

Myyntipakkaus
Kpl/myyntierä 1

Netto - Bruttopaino 

Mitat,mm L x S x K 368 x 183 x 127

 Logistiikka Kylmäkuljetus

Pakkauksia per lavakerros 12

Mitat, mm  L x S x K 
(sisältää lavan)

Max. kuormaus

1200 x 800 x 1795

33 lavaa

Pakkauksia per lava

Lavatyyppi

156

Kerroksia per lava 13

EUR/PAL

Pakkauksia yhteensä 5148

G7 S.r.l. - Via L. Romagnoli n. 19 - 40010 Bentivoglio (BO) - Italia
Tel. +39 051 6640144 - export@g7gelati.it - www.g7gelati.it

Koko 4,750 l / 2,6 Kg




