
 

 

IJSPASTA 

Een zachte romige smaak en een smeuïge structuur: de twee basisvoorwaarden voor een overheerlijk roomijs. En 

die liggen nu binnen úw handbereik met de exclusieve ijspasta van Colac™. De egale én gepasteuriseerde ijspas-

ta zorgt voor een fijne en gladde structuur en een volle, romige smaak. Uw roomijs smelt heerlijk weg in de mond. 

Voeg Colac-ijspasta toe aan om het even welke basismix op de markt, en u verbetert de kwaliteit van uw roomijs 

aanzienlijk. 

Gebruik onze egale én gepasteuriseerde pasta voor smeuïg roomijs: 

 Colac-ijspasta bevat 22% botervet. 

 Wij bereiden onze ijspasta op basis van verse room. 

 De microscopische vorming van luchtbelletjes verbetert de opslag van uw roomijs. 

 De structuur van uw ijs is glad en romig. 

 Onze ijspasta verbetert de kwaliteit van elke basismix op de markt. 

 Voeg onze ijspasta toe als basisingrediënt of als verbeteraar. 

 Gebruik onze ijspasta bij koude en warme bereidingen. 

 Een subtiel vanillearoma verrijkt de smaak. 



 

 

BASISMIX 

De basismixen van Colac™ zijn stuk voor stuk complete poedermixen, waarmee u snel kwaliteitsroomijs bereidt: 

 Romige smaak. 

 Gladde structuur. 

 Lang houdbaar. 

Onze basismixen gebruiken is gemakkelijk. Voeg water of melk toe en … klaar! Want alle andere ingrediënten die u 

nodig hebt voor een lekker roomijs, verwerkten wij al in de juiste verhouding in de basismix (zoals stabilisatoren, emul-

gatoren). Voor optimaal gebruiksgemak. 

Bereid de mix koud of warm: u kiest. Ook de smaak bepaalt u zelf: een milde vanilletoets, de verleidelijke smaak van 

chocolade of … de neutrale mix. Waaraan u zelf uw favoriete smaak toevoegt met een van onze aroma’s: van zoete 

aardbei tot pistache met pit. 

Tijd is kostbaar. Werk dus sneller met onze complete en gebruiksvriendelijke basismixen voor roomijs. 

 

 

IJSVERZACHTER 

Roomijs moet altijd schepklaar zijn, ook als u het bewaart onder 20 °C. 

Dat kan met de vloeibare ijsverzachter Softa. Hij is smaak-, geur- en kleurloos en u schept uw ijs met gemak. 



 

 

STABILISATOREN 

Niet iedere professionele ijsbereider gebruikt een complete basismix. Combineert u graag aparte ingrediënten 

voor een smaakvolle mix van eigen inspiratie? Dan vindt u zeker uw gading in het productaanbod van Colac™. 

Gebruik Colac-Stabilisator als bindmiddel. Het geeft uw roomijs een gladde, homogene structuur. U proeft zeker 

het verschil. Bovendien bewaart uw roomijs lang. 

 

 

EMULGATOREN 

Niet iedere professionele ijsbereider gebruikt een complete basismix. Combineert u graag aparte ingrediënten 

voor een smaakvolle mix van eigen inspiratie? Dan vindt u zeker uw gading in het productaanbod van Colac™. 

Gebruik Emulga, de Colac-emulgator. Emulga garandeert een homogene en perfecte emulsie van de vetdeeltjes 

in uw basismix. Uw roomijs heeft een mooie, gladde structuur en smelt heerlijk weg in de mond. 

 

 

VERBETERAARS 

U gebruikt uw eigen huisrecept voor verrukkelijk roomijs? Dan biedt Colac™ u een groot gamma verbeteraars: uw 

garantie voor roomijs met een mooie, gladde structuur. 

Bovendien laat uw ijs zich gemakkelijk uitscheppen en bewaart het goed. Maak uw keuze uit ons assortiment, 

voor een verbeteraar die past bij uw recept (qua vetgehalte en smaak). 



 

 

AROMA'S 

Smaken zijn persoonlijk. Wat proeft u graag in een verfrissende roomijscoupe: bitterzoete chocolade, het aroma 

van koffie, zoete banaan of zachte framboos? U vindt het allemaal in ons uitgebreide assortiment smaakstoffen 

voor roomijs en patisserie. Voor elk wat wils dus. 

Bovendien onderzoeken wij permanent al onze producten, en selecteren wij onze grondstoffen met de grootste 

zorg. Zo garanderen wij topkwaliteit. 

Colac™ hechten ook veel belang aan uw gebruiksgemak. Wilt u uw smaakstoffen in poedervorm, als pasta of lie-

ver vloeibaar? U kiest. En creëert een assortiment roomijs naar eigen smaak, van een heel hoge kwaliteit. 



 

 

KLEURSTOFFEN 

De vloeibare kleurstoffen van Colac™ geven uw bereidingen dat extra beetje kleur. 

 

 

ANDERE INGREDIËNTEN 

Ons gamma ingrediënten voor de bereiding van artisanaal roomijs is compleet met: 

 gecondenseerde, gesuikerde melk 

 vervangers voor melkpoeder 

 roompoeder 



 

 

TOPPINGS 

Geef uw ijscoupes en andere desserten extra smaak en kleur. Werk uw lekkers af met ons uitgebreide gamma 

toppings. Onze zoete fruitsauzen zijn van de hoogste kwaliteit. Want we kiezen het fruit altijd met de grootste zorg. 

Denk aan vers geplukt seizoensfruit, recht uit de boomgaard en rijpe, sappige vruchten. Om meteen in te bijten, of 

om onze overheerlijke toppings mee te bereiden. En voor de fluwelen sauzen op basis van bitterzoete chocolade, 

gebruiken we alleen Belgische chocolade. Kwaliteit gegarandeerd. 


