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Our brand / A nossa marca
 Gelado Colorido, located in Vila Verde, district of Braga, is a company which aims to create functional ice
creams, based on biotechnology and innovation.


Gelado Colorido intends to create conditions for a more “natural” production of healthy food with the
objective of satisfying the new consumer, showing a greater concern with the origin, quality and safety of the
food. In this sense, a new brand was born. One which combines comfort and functional food: icecare.

 A Gelado Colorido, localizada em Vila Verde, distrito de Braga, é uma empresa que procura desenvolver
gelados funcionais, baseados em biotecnologia e inovação.
 A Gelado Colorido pretende criar condições para uma produção mais "natural" de alimentos saudáveis, com o
objetivo de satisfazer o novo consumidor, mostrando maior preocupação com a origem, qualidade e
segurança dos alimentos. Nesse sentido, nasceu uma nova marca, que combina conforto e alimentação
funcional: icecare.
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Our brand / A nossa marca
 Icecare aims to bridge the gap between the enjoyment of tasting and the ability to provide nutrients and
vitamins to the consumer. Ultimately, this ice cream can be a facilitator of healthy eating practices, and
may even become a privileged means of ingesting supplements and medications, for specific niche
markets.
 The work that is currently being done aims to reduce the fat in ice creams without altering flavor and
consistency. Then, the next step will be the sugar reduction, followed by other important changes like
adding proteins and medicine nutrients. All in all, icecare’s distinctive traces are scientific formulas based
on state-of-the-art nanotechnology. It intends to be an innovative ice cream, as well as a vehicle for the
increase of wellbeing and even for medicine ministration.
 A icecare pretende preencher a lacuna entre o prazer da degustação e a capacidade de fornecer nutrientes
e vitaminas ao consumidor. Em última análise, este gelado pode ser um facilitador de práticas alimentares
saudáveis, podendo até tornar-se num meio privilegiado para a ingestão de suplementos e medicamentos,
para nichos de mercado específicos.
 O trabalho que está a ser desenvolvido atualmente visa reduzir a gordura nos gelados, sem alterar o seu
sabor e consistência. O próximo passo será a redução do açúcar nos gelados, seguido de outras mudanças
importantes, como a adição de proteínas e nutrientes medicamentosos. Em suma, os traços distintivos da
icecare baseiam-se em fórmulas científicas sustentadas em nanotecnologia de última geração. Pretende-se
obter um gelado inovador, que será também um veículo para o aumento do bem-estar e até mesmo para a
administração de medicamentos.
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Towards functional ice creams / Rumo aos gelados funcionais
 This type of food – functional - has been growing all over the world and apparently it is trend to stay. With the
increase of the income and consumption levels, diseases related to poor life styles also increased, which lead
to a desire to restore balance and healthy nutritional habits. For this, even the market being quite open to this
kind of products, the consumer trust will increase if he can have a scientific validation. Also, the presentation
of this new type of products has another goal - extend the consumption of ice creams beyond the summer!
 Este tipo de alimento - funcional - tem crescido em todo o mundo e, aparentemente, é uma tendência para
ficar. Com o aumento dos níveis de renda e consumo, as doenças relacionadas com o estilo de vida pobre
também aumentaram, o que levou ao desejo de restaurar o equilíbrio e os hábitos nutricionais saudáveis. Para
isso, apesar de o mercado estar bastante recetivo a este tipo de produtos, a confiança do consumidor
aumentará se este puder ter uma validação científica. Além disso, a apresentação deste novo tipo de
produtos tem outro objetivo: estender o consumo de gelados para além do verão!
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 Therefore, we present ourselves as idealists, creative and innovators.
Always on the lookout for better processes and products.
Our facilities create the collaborative work environments that help us succeed.
 Desta forma, apresentamo-nos como idealistas, criativos e inovadores.
Sempre à procura de melhores processos e produtos. As nossas instalações criam
ambientes de trabalho colaborativos, que nos ajudam a ter sucesso.

icecare’s factory / Fábrica da icecare
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Energy efficiency / Eficiência energética


Climate change is undeniable. Earth’s resources won’t last forever. We don’t question these realities — we
challenge ourselves to ask what we can do about them in every part of our business. Towards a sustainable
future.



Therefore, when we use renewable resources, we make sure to use them responsibly.



A mudança climática é inegável. Os recursos da Terra não vão durar para sempre. Não questionamos essas
realidades - nós desafiamo-nos perguntando o que podemos fazer sobre elas em todas as etapas do nosso
negócio. Rumo a um futuro sustentável.



Portanto, quando usamos recursos renováveis, certificamo-nos de que os usamos de forma responsável.

Platform of photovoltaic panels inserted in the roof of the company / Plataforma de painéis solares fotovoltaicos inserida no telhado da empresa
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Producing renewable energy to meet our own needs /
Produzindo energia renovável para atender às nossas próprias
necessidades
 Solar photovoltaic energy - our industrial platform has 5,2 tons of polycrystalline solar photovoltaic panels installed,
with a total capacity of 70KW, used to convert solar energy into electric energy;
 Solar thermal energy – we have solar thermal panels that allow the heating of the waters;
 Pellet boiler fueled by pellets - renewable energy;
 Firewood heat recuperators - fueled with firewood and other wastes, connected to the underfloor heating system;
 Hot steam converter - our cold tunnel is divided into 3 different areas, with distinct temperatures: production area,
raw material storage area and final product area. The fact of being under negative and positive low temperatures
causes the release of hot vapors, which are converted into energy to re-enter the productive process.
 Energia solar fotovoltaica – a nossa plataforma industrial possui 5,2 toneladas de painéis fotovoltaicos solares
policristalinos instalados, com capacidade total de 70KW, utilizados para converter energia solar em energia elétrica;
 Energia solar térmica - temos painéis solares térmicos que permitem o aquecimento das águas;
 Caldeira de pellets – alimentada a pellets, energia renovável;
 Recuperadores de calor a lenha - alimentados com lenha e outros resíduos, ligados ao sistema de aquecimento por
piso radiante;
 Conversor de vapor quente – o nosso túnel frio é dividido em 3 áreas diferentes, com temperaturas distintas: área de
produção, área de armazenamento de matérias-primas e área final do produto. O facto de estar sob temperaturas
baixas negativas e positivas provoca a libertação de vapores quentes, que são convertidos em energia, que volta a
entrar no processo produtivo.
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icecare’s laboratory / Laboratório da icecare
 Our lab has top technology and it’s the place where magic
happens and new ice creams are created every day!
 O nosso laboratório possui tecnologia de ponta e é o lugar
onde a magia acontece e novos gelados são criados todos
os dias!
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Organic ingredients / Ingredientes orgânicos


In our company, we choose to use organic fruits and ingredients, properly packed, clean and prepared.



Na nossa empresa, escolhemos usar frutas e ingredientes orgânicos, adequadamente embalados,
limpos e preparados.
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Experiences and creativity are top priorities / Experiências e
criatividade são as principais prioridades


In icecare’s lab, we have the opportunitty to try different things, using all kinds of spices and condiments to
make innovative ice creams.



No laboratório da icecare, temos a oportunidade de experimentar coisas diferentes, usando todos os tipos
de especiarias e condimentos para fazer gelados inovadores.

Tiramisu ice cream / Gelado de Tiramisù

Yogurt, cherry and chocolate ice
cream / Gelado de iogurte,
cereja e chocolate
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White chocolate ice cream / Gelado
de chocolate branco

Bollycao and coffee liqueur ice cream / Gelado de
bollycao e licor de café

Passion fruit ice cream with stevia / Gelado de
maracujá utilizando stevia

Kinder bars and cherry ice cream / Gelado de
kinder e cereja

Nesquik and kinder bueno ice cream /
Gelado de Nesquik e kinder bueno
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Industrial production of ice cream / Produção industrial de gelado
 Icecare works with the world leading manufacturer of machinery and equipment for small scale and industrial
production of ice-cream.
 Icecare’s ice creams are made using great technology in the process, based on the research and investigation
developed in our own laboratory.
 A icecare trabalha com o fabricante líder mundial de máquinas e equipamentos para produção industrial e
pequena produção de gelados.
 Os gelados icecare são feitos usando tecnologia de ponta no processo, com base na pesquisa e investigação
desenvolvidas no nosso próprio laboratório.
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Industrial production of ice cream / Produção industrial de gelado
 Using top italian technology, we assure that our
ice creams are made with the fastest and most
user-friendly artisanal ice cream equipment on
the market.

 Usando tecnologia italiana de topo, asseguramos
que os nossos gelados são feitos com recurso aos
equipamentos de gelado artesanal mais rápidos e
fáceis de usar no mercado.
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International Markets / Mercados internacionais
 Beginning with artisanal ice cream production, icecare has directed itself to Germany right from the start.
Having found local partners in local ice cream shops in South-West Germany, namely Sinsheim, Heilbronn,
Stuttgart and Heidelberg, icecare began exporting right away and, today, Germany is the brand’s main market.
 Traditional flavors such as chocolate, vanilla and strawberry made their first attempt on the German market.
Shortly after, positive reception has led to new flavors – namely, lemon, yogurt and hazelnut.
 In the future, icecare expect to reach new international markets, such as France, Belgium, Luxembourg,
Switzerland, Czech Republic and Austria.
 Começando com a produção de gelado artesanal, a icecare focou-se na Alemanha desde o início. Tendo
encontrado parceiros em gelatarias locais no sudoeste da Alemanha, nomeadamente Sinsheim, Heilbronn,
Stuttgart e Heidelberg, a icecare começou a exportar de imediato e, hoje, a Alemanha é o principal mercado da
marca.
 Os sabores tradicionais, como chocolate, baunilha e morango, fizeram a sua primeira tentativa no mercado
alemão. Pouco depois, a receção positiva levou a novos sabores - nomeadamente limão, iogurte e avelã.
 No futuro, a icecare espera chegar a novos mercados internacionais, tais como França, Bélgica, Luxemburgo,
Suíça, República Checa e Áustria.

15

Fairs and congresses / Feiras e congressos


The company actively participates in international fairs and industry events, mainly in the German market.



A empresa participa ativamente em feiras internacionais e eventos da indústria, principalmente no mercado
alemão.
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Photo shoot for advertising / Sessão fotográfica para publicidade
 The photo shoot unites RÜGA’s lively colors with icecare’s scientific and industrial production setting to
prove that, in fact, for both brands “the two worlds collide”. Vitality, joyful living, existence that is pure
pleasure, no associated guilt, increased wellbeing and economic power to live in the according mood and
lifestyle bring the brands together.
 A sessão de fotos une as cores vivas da RÜGA com o cenário de produção científica e industrial da icecare
para provar que, de facto, para ambas as marcas "os dois mundos colidem". A vitalidade, a vida alegre, uma
existência que é puro prazer, a ausência de culpa associada, o aumento do bem-estar e o poder económico
para viver de acordo com o estilo de vida, são valores que unem as duas marcas.
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Advertising in international magazines / Publicidade em revistas
internacionais


The company also opted for advertising in international magazines in order to promote the brand and its
products.



A empresa também optou pela publicidade em revistas internacionais para promover a marca e os seus
produtos.
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Events / Eventos

19



The company organizes various promotional events, getting people from all over the world to make their
ice cream known. In this type of event, ice cream tests are promoted and also a guided visit to icecare's
production facilities.



A empresa organiza vários eventos promocionais, levando pessoas de todo o mundo a conhecerem os
seus gelados. Neste tipo de eventos, são promovidas provas de degustação aos gelados e também uma
visita guiada às instalações produtivas da icecare.

Reception of Austrian trainees / Receção de estagiários austríacos


In the summer of 2017, icecare received Austrian students in a short-term internship. They had the
opportunity to know our factory and to participate in our production process.



No verão de 2017, a icecare recebeu estudantes austríacos, que realizaram um estágio de curto prazo.
Eles tiveram a oportunidade de conhecer a nossa fábrica e de participar no nosso processo de produção.
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INL collaboration / Colaboração com o INL
 To achieve its goals, icecare works alongside nanotechnology experts, namely the International Iberian
Nanotechnology Laboratory, in order to produce functional ice creams, based on biotechnology and innovation.
 Low fat ice cream (LFI) - the main objective of this project is to develop new formulations for replacing fats in ice
creams, keeping their organoleptic properties, and use the application of temporal sensitization - TDS, a unique
sensorial evaluation tool for ice creams. The solution presented consists in the development of new food
formulations as substitute for fat in ice cream, to reduce their content in saturated fat and trans type. It is intended
that these gel-based formulations be capable of imparting the same viscoelastic and texture properties to the icecreams, while maintaining the organoleptic characteristics of the traditional ice creams and also allowing equal
levels of stability to be maintained throughout the storage .
 Para alcançar seus objetivos, a icecare trabalha com especialistas em nanotecnologia, nomeadamente o Laboratório
Ibérico Internacional de Nanotecnologia, para produzir gelados funcionais, baseados em biotecnologia e inovação.
 Low Fat Ice cream (LFI) - o principal objetivo deste projeto é desenvolver novas formulações para substituir
gorduras em gelados, mantendo as suas propriedades organoléticas e usando a aplicação de sensibilização temporal
- TDS, uma ferramenta de avaliação sensorial única para gelados. A solução apresentada consiste no
desenvolvimento de novas formulações alimentares como substituto da gordura no gelado, para reduzir o seu teor
de gorduras saturadas e trans. Pretende-se que estas novas formulações, à base de gel, sejam capazes de transmitir
as mesmas propriedades viscoelásticas e de textura aos gelados, mantendo as características organoléticas dos
gelados tradicionais e permitindo manter níveis iguais de estabilidade ao longo do armazenamento.
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INL researchers meet icecare facilities / Investigadores do INL
conhecem as instalações da icecare
 Within the scope of Low Fat Ice cream project (LFI), INL researchers met Icecare facilities, namely our
laboratory, production area, storage and cold tunnel. There was also a tasting of icecare’s ice creams.
 No âmbito do projeto Low Fat Ice cream (LFI), os investigadores do INL visitaram as instalações da icecare,
nomeadamente o nosso laboratório, área de produção, armazenamento e túnel de frio. Houve também
uma degustação dos gelados icecare.
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icecare’s ice creams
Gelados icecare
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Vanilla ice cream / Gelado de
baunilha
 Classic creamy ice cream, made with Vanilla from
Madagascar, which creates the sweet scent of exotic
spice and an extraordinary taste.
 Gelado cremoso clássico, feito com baunilha de
Madagáscar, que cria o aroma doce de especiarias
exóticas e um sabor extraordinário.
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Vanilla ice cream / Gelado de baunilha

Strawberry ice cream / Gelado de
morango


Made with fresh fruit and without milk, this
delicious ice cream is perfect for the summer and
suitable for lactose intolerant.



Feito com frutas frescas e sem adição de leite,
este delicioso gelado é perfeito para o verão e
adequado para intolerantes à lactose.

Strawberry ice cream / Gelado de morango

Yogurt ice cream / Gelado de
iogurte

Lemon ice cream / Gelado de
limão




Made with fresh lemons, without milk, icecare has a
wonderful real lemon ice cream, tasty and suitable for
lactose intolerants.
Feito com limões frescos, sem adição de leite, a
icecare tem um maravilhoso gelado de limão,
saboroso e adequado para intolerantes à lactose.

Lemon ice cream / Gelado de limão



Low calories ice cream, with an intense and
unforgettable taste of creamy yogurt.



Gelado com baixas calorias, com um sabor
intenso e inesquecível a iogurte cremoso.

Yogurt ice cream / Gelado de iogurte
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Dark chocolate ice cream / Gelado
de chocolate negro

Chocolate ice cream / Gelado de
chocolate


Pure, sweet and creamy chocolate ice cream,
made with Italian top ingredients.



Gelado de chocolate puro, doce e cremoso, feito
com os melhores ingredientes italianos.
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Chocolate ice cream / Gelado de chocolate



This ice cream, made with cocoa powder, has a
bittersweet chocolate flavor. It is intense, rich and
contains healthy antioxidants.



Este gelado, feito com cacau em pó, possui um sabor
de chocolate agridoce. É intenso, rico e contém
antioxidantes saudáveis.

Dark chocolate ice cream / Gelado de chocolate negro

Hazelnut ice cream / Gelado
de avelã


Made with carefully selected ingredients, icecare has
a smooth and tender hazelnut ice cream.



Feito
com
ingredientes
cuidadosamente
selecionados, a icecare possui um gelado de avelã
liso e macio.

Hazelnut ice cream / Gelado de avelã

Rafaello ice cream / Gelado de
rafaello


Made with the Rafaello bonbons, this ice cream is
tasty but at the same time not too sweet, with an
unmistakable coconut touch.



Feito com os bombons Rafaello, este gelado é
saboroso, mas ao mesmo tempo não muito doce, com
um toque de coco inconfundível.

Rafaello ice cream / Gelado de rafaello
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Cinnamon ice cream / Gelado
de canela

Yogurt and orange ice cream /
Gelado de iogurte e laranja



Delicious and appetizing, this unusual ice cream is the
result of the continuous innovation and creativity that
takes place in our laboratory.

 This creation from icecare’s lab resulted in a
combination of yogurt and orange absolutely
delicious and unforgettable.



Delicioso e apetitoso, este gelado incomum é o
resultado da contínua inovação e criatividade que
ocorre no nosso laboratório.

 Esta criação do laboratório da icecare resultou
numa combinação de iogurte e laranja
absolutamente deliciosa e inesquecível.
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Cinnamon ice cream / Gelado de canela

Yogurt and Orange ice cream / Gelado de iogurte e laranja



Our ice creams are tasty, creamy and appetizing, being
at the same time colorful, according to the values that
characterize the brand’s identity: joyfulness, wellness,
innovation and creativity.



Os nossos gelados são saborosos, cremosos e
apetitosos, sendo ao mesmo tempo
coloridos, de acordo com os valores que
caracterizam a identidade da marca: alegria,
bem-estar, inovação e criatividade.
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 Deste modo, a icecare apresenta um conjunto
variado de gelados, preparados de acordo
com critérios de qualidade, cremosidade e
nutrição.
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Therefore, icecare presents a varied set of ice creams,
prepared according to criteria of quality, creaminess
and nutrition.

Website and social networks / Site e redes sociais
 Website - https://icecare.pt
 Facebook - https://www.facebook.com/icecareportugal
 Instagram - https://www.instagram.com/icecareportugal
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Social networks / Redes sociais
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Gelado Colorido - Fabricação de Gelados e Sorvetes,
Lda.
Av. do Montinho, n.º 9 - Lage
4730-244 - Vila Verde | Portugal
Tel. +351 253 927 769
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