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مشاوره، طراحی، آموزش و تجهیز

Gelato

جالتوچیست؟

چرا این روزها از این واژه در صنعت بستنی زیاد استفاده میشود؟

آیا جالتو همان Ice Cream است؟

و اما جواب:

جالتو از کلمه التین جالتوس به معناي یخی و سـرد اســتخراج شــده و در زبان ایتالیایی 

بمعناي بستنی است.

اما یک بستنی ایتالیایی یا همان آرتیسانال جالتو (Artisanal Gelato)، یک بسـتنی با 

مشخصه هایی خاص می باشد که در مقایسه با Ice Cream آن را کامال متمایز می سازد.

بنابراین با وجود اینکه معناي لغوي هر دو واژه یعنی Gelato و Ice Cream یکی اسـت، 

اما لفظ جالتو (Gelato) در صنعت بسـتنی، به نوعی خاص از بسـتنی اطالق میشـود که 

داراي خصوصیاتی کامالً متفاوت با Ice Cream است.

اولین تفاوت عمده در میزان چربی اسـت. میزان چربی جالتو معموال بین 7 تا 10 درصــد 

است. در حالیکه در Ice Cream این میزان باالتر از 12 درصـد اسـت. جالتو داراي حس 

انتقال سرماي کمتري نســـــبت به Ice Cream است. به عبارت دیگر، جالتو در دماي 

باالتري نسبت به Ice Cream سرو میشود.

همچنین میزان و حجم هوا در جالتو نسـبت به Ice Cream به مقدار قابل توجهی کمتر 

است. بنابراین، قدرت انتقال طعم در جالتو بسـیار زیادتر است. بطور معمول، میزان هوا در 

Ice  جالتو بین 20 تا 40 درصد از کل حجم بســـتنی می باشد در حالیکه، این میزان در

Cream بیشتر است؛ بطوریکه گاها به 100% یعنی دو برابر میزان مواد اولیه نیز می رسد! 

بنابراین، جالتو داراي بافتی غنی تر از Ice Cream می باشــــــد و نتیجتاً این امر باعث 

افزایش قدرت انتقال طعم در جالتو میشـود. لذا، در جالتو نیازي به استفاده از اسانس ها و 

طعم دهنده هاي صنعتی نیست. زیرا عمل انتقال طعم به غدد چشایی زبان انسـان، راحتتر 

صورت میگیرد.

معموال لفظ آرتیسـانال (Artisanal) به عنوان پیشـوندي جدا نشـدنی براي کلمه جالتو 

استفاده میشــود؛ واژه بین المللی آرتیســـانال جالتو (Artisanal Gelato) یا در زبان 

ایتالیایی جالتو آرتیجاناله (Gelato Artigianale)! آرتیســانال یا آرتیجاناله به معناي 

هنر دست میباشد. در واقع یک جالتو یک بستنی صنعتی نیست، بلکه نوعی هنر دست می 

باشد که با مهارت زیاد و با صرف وقت و زمان تولید میشود.

تزیین جالتو پیش از قرارگیري آن در تاپینگ (ویترین) بستنی، با حوصله، بسیار ماهرانه و 

با دقت زیادي انجام میشــــود. به همین علت، شیفتگان بســــتنی، ساعتها می توانند به 

طعمهاي موجود در تاپینگ یک جالتریا (Gelateria) یا همان فروشگاه بســـتنی خیره 

شده و از آن لذت ببرند!

جالتوجالتو

9 تا 13
آذر 1398
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     درباره گروه کافه جالتو:

شـرکت بین المللی دایانا ویژن (صــاحب امتیاز برند کافه جالتو)، از ســال 1389 با هدف 

برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط با صنعت بستنی و جالتو با همکاري شرکت تکنودقیق 

(واردکننده و تامین کننده ماشین آالت صنعت بســتنی و قهوه) در حال خدمت رسانی به 

هموطنان عزیز می باشد.

این دوره هاي آموزشی در سطوح مختلف در داخل ایران و همچنین در کشور ایتالیا برگزار 

می گردد.

هدف اصلی از برگزاري این دوره هاي تخصـــصـــی، آشنایی هنرجویان با فرآیند ساخت 

بستنی (جالتو) با متریال سالم و طبیعی و نتیجتا امکان حذف کلیه رنگها، طعم دهنده ها، 

اسانسها و مواد نیمه آماده کارخانه اي مصنوعی (نظیر شربتها، خمیرها و پودرهاي بستنی) 

از پروسه تولید بستنی می باشد. این هدف، عالوه بر تاثیرگذاري مسـتقیم بر روي کیفیت و 

فاکتورهاي سالمتی بستنی نهایی، در کاهش ارزش تمام شده محصـول نیز نقش بسـزایی 

دارد.

هنرجویان، پس از گذراندن دوره هاي آموزشی قادر خواهند بود، بر اساس علم کسب شده، 

با اعتماد بنفس بیشــــــتر و آگاهی کامل از نیاز بازار، اقدام به افتتاح فروشگاه و یا کارگاه 

بستنی شخصی خود نمایند.

شریک تجاري اصلی گروه کافه جالتو در امر آموزش و مشــــــــــاوره، شرکت ایتالیایی 

Artigeniale می باشد.

شرکت CASTAlimenti ایتالیا و دانشــگاه بســتنی Carpigiani ایتالیا نیز از دیگر 

همکاران گروه کافه جالتو در بخش آموزش می باشند.

دوره هاي آموزشی ما، همواره بصــورت کارگاه هاي عملی برگزار می گردد. لذا، هنرجویان 

در طول این دوره ها، بخوبی با ماشین آالت مورد نیاز، تنوع آنها، مشخصات آنها و همچنین 

کلیه مواد و متریال مورد نیاز براي تولید یک بستنی با کیفیت آشنا خواهند شد.

ضمناً، به روزترین و جدیدترین تکنولوژیها و روشهاي مرتبط با تولید بســتنی (نظیر تولید 

بستنیهاي فانتزي و بوتیکی) نیز در طول دوره هاي ما، توسط مربیان ایتالیایی به فراگیران 

آموزش خواهد شد. بنابراین، مفاد آموزشی دوره ها بطور مســتمر به روز رسانی می شود تا 

بطور کامل با استاندارد روز دنیا مطابقت نماید و نتیجتاً فراگیران همواره جدیدترین دانش 

را کسب می نمایند.

همچنین، در طول این دوره ها، از طریق آشنایی هنرجویان با یکدیگر، معموال بســترهاي 

شـغلی مناسـب و زمینه هاي همکاریهاي تجاري جدید حاصــل می گردد که به نوبه خود 

میتواند در حصول پیشرفت در مسیر شغلی تک تک هنرجویان تاثیرگذار باشد.

هدف اصلی برگزاري این دوره، آشنایی و کسـب مهارتهاي کاربردي در زمینۀ فنون، سیســتمها و 

روشهاي نوین و به روز تولید بســــــــتنی به سبک ایتالیایی می باشد. پس از گذراندن این دوره 

هنرجویان قادر خواهند بود با ماشین آالت، ابزار و مواد موجود در بازار کشور، در فروشگاه بسـتنی 

و یا کارگاه تولید بسـتنی خود، بی نیاز از هرگونه منبع خارجی و وارداتی، به تولید انواع بسـتنی با 

پایه هاي مختلف (میوه و شیر) در سطح کیفی سازگار با استانداردهاي روز دنیا بپردازند. بنابراین، 

یکی از اهداف عمده این دوره، آموزش تولید جالتو (بســـتنی ایتالیایی) با استفاده از مواد %100 

(نظیر میوه تازه) و به عبارت دیگر حذف کلیه مواد مصـــنوعی، شیمیایی و کارخانه اي از   طبیعی

پروسه ساخت جالتو (بستنی ایتالیایی) می باشد.

دوره آموزشی بین المللی خود را بصورت کامال نیمه خصوصی و  هجدهمین   گروه کافه جالتو

 Paolo Cappellini   با همکاري مدرسه بسـتنی   ایتالیا، در قالب یک دورة جامع علمی-

کاربردي جهت کســب مهارتها و توانمندیهاي الزم در زمینه ساخت جالتو (بســتنی ایتالیایی) 

درالبراتوارمجهز، مدرن و اختصــــاصی خود برگزار می نماید. شرکت تکنودقیق اسپانســـــر، 

دستگاهها و ماشین آالت این دوره آموزشی است.

به مدیریت اسطوره صنعت جالتوي  Paolo Cappellini در حال حاضر، مدرسه بســـتنی  
و   ، Carpigiani ایتالیا (آقاي کاپلینی)، با شــــــــــــــرکتهاي بزرگی همچون  Bravo
CASTalimenti ایتالیا در زمینه آموزش و ارتقاي ســــــطح کیفی دانش جالتو همکاري 

تنگاتنگی دارد.

هزینه دوره     درباره دوره آموزشی     درباره دوره آموزشی

150،000،000 ریالقیمت دوره بـراي هـر نفـر بمبلغ   (معادل پانــزده میلیون تومان)  و کامالً 

مقطوع میباشد.

با توجه به ظرفیت محدود این دوره، جهت قطعی شدن فرآیند ثبت نام، کل هزینه می بایســـت یکجا واریز و 

تسویه گردد.

میزان استرداد شهریهزمان انصراف

تا دو هفته تقویمی قبل از تشکیل دوره

تا 48 ساعت قبل از تشکیل دوره

%50 کل هزینه دوره

%20 کل هزینه دوره

به هیچ وجه مسترد نمی گرددهمزمان با تشکیل دوره و عدم شرکت هنرجو در روز اول دوره

محل برگزاري دوره

تهران - شهرك غرب

چند نکته مهم

1) زمان برگزاري دوره، هر روز از ساعت 9:00  الی 17:00 می باشد.

2) در طول روز از هنـرجویان محتـرم با 2 سِت میان وعده و یک وعده غذایـی نهار پذیـرایـی 

بعمل خواهد آمد که بابت آن هزینه اضافی اي دریافت نخواهد شد.

) کلیه لوازم مورد نیاز ، ابزار، لباس کار و حتی جزوه کامل آموزشی در طول دوره بصـــورت  3

رایگان توسط شرکت در اختیار هنرجویان محترم قرار خواهد گرفت.

از شهر  Cappellini 4 پس از اتمام دوره، مدرکی معتبر، به نام هنرجو از طرف موسســــه  (

ایتالیا صادرخواهد شد. Bologna  بولونیا 

5) در طول دوره، فیلمبرداري و ضبط صدا توسط هنرجویان محترم اکیدا ممنوع می باشد. در 

صورت مشــاهده هرگونه تخلف، حق پیگیري موضوع از طریق مراجع قضــایی براي آکادمی 

کامال محرز و محفوظ می باشد.

(9 تا 13 آذرماه 1398)

1) حضور در این دوره فاقد محدودیتهاي سنی، شغلی و یا میزان تحصـیالت می باشد؛ فلذا شرکت 

در دوره براي عموم آزاد است.

2) جهت قطعی نمودن فرآیند ثبت نام، پس از تکمیل فرم ثبت نام از طریق وبســـــایت و ارسال 

تصـویر آن، خواهشـمند است مبلغ دوره  را به حسـاب ذیل واریز و مشـخصــات پرداخت را 

متعاقبا به آکادمی اعالم فرمایید.

ضمناً ثبت نام بصـورت حضـوري در محل جالتریاي اختصـاصی آکادمی (خانه ي جالتو) نیز قابل 

انجام خواهد بود.

شرایط ثبت نام

3) شرایط و میزان استرداد شهریه دوره در صورت انصراف متقاضی به شرح ذیل می باشد. انصراف 

صرفاً میبایست بصورت کتبی به شرکت اعالم گردد.

همچنین عدم تسویه در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی می گردد.

شماره کارت:  6221061078598044 ، بانک پارسیان،  بنام سروش وثوقی

IR 400540107782000362196009  :شماره شبا

4 ساعت آموزش کامل تئوري  1)      حدود 0

و عملی در 5 روز توســط اســتاد  �����

  ����������از ایتالیا در البراتوار مدرن 

و مجهز ما در غرب تهران

2)      حضـور مترجم ایتایایی به فارسی در 

کل مدت دوره (دوره به زبان ایتالیایی برگزار 

و همزبان به فارسی ترجمه میشود)

3)      ارایه مدرك در پایان دوره

4)      آشنایی کامل و کار عملی با ماشـین 

آالت، دستگاهها، مواد اولیه و ابزارهاي الزم 

و مرتبط

5)     فراگیري نحوه فرموالســـیون انواع 

جالتو/سوربتو (پایه شیر و پایه آب) و تولید 

عملی آنها با دسـتگاه بارسـفت کن و قیفی 

(سافت)

1 تولید جالتو/سوربتو  0 6)      آموزش 0 تا 0

(بستنی ایتالیایی) بدون مواد اولیه صنعتی 

و پیش آماده و بصـــــورت کامال طبیعی و 

ارگانیک

7)      آموزش حذف کامل بیس هاي پودري 

کارخانه اي، خمیــــرها و طعم دهنده هاي 

مصنوعی از پروسه تولید جالتو/سوربتو

8)      آموزش نحوه تولید جالتو با استفاده 

از مواد �100 تازه و طبیعــی (لبنیات، میوه و 

سبزیجات)

9)      آشــــنایی با تکنیک جدید تولید 

بسـتنی هاي بوتیکی، چوبی و فانتزي براي 

ایجاد فرصتهاي شغلی نوین و خاص

10)    آشنایی کامل با اصول و المانهاي مورد 

نیاز در تأســیس یک جالتریا (فروشــگاه 

بستنی ایتالیایی)

1)    آشنایی با بهداشـت محیط کار جهت  1

سهولت و سرعت بخشـــیدن در اخذ جواز 

کسب از اتحادیه مربوطه

1)  حدود 40 سـاعت آموزش کامل تئوري و 

5 روز توسط استاد  پائولو کاپلینی  عملی در 

از کشـور ایتالیا در البراتوار مدرن و مجهز ما 

در غرب تهران

2) حضـور مترجم ایتایایی به فارسی در کل 

مدت دوره (دوره به زبان ایتالیایی برگـزار و 

همزبان به فارسی ترجمه میشود)

3)  ارایه مدرك در پایان دوره

4) آشــنایی کامل و کار عملی با ماشــین 

آالت، دستگاهها، مواد اولیه و ابزارهاي الزم 

و مرتبط

5) فراگیري نحوه فرموالســــیون انواع 

جالتو/سوربتو (پایه شیر و پایه آب) و تولید 

عملی آنها با دسـتگاه بارسـفت کن و قیفی 

(سافت)

6) آموزش 0 تا 100 تولید جالتو/ســـوربتو 

(بستنی ایتالیایی) بدون مواد اولیه صنعتی 

و پیش آماده و بصـــــورت کامال طبیعی و 

ارگانیک

7) آموزش حذف کامل بــیس هاي پودري 

کارخانه اي، خمیــــرها و طعم دهنده هاي 

مصنوعی از پروسه تولید جالتو/سوربتو

8) آموزش نحوه تولید جالتو با اسـتفاده از 

مواد 100 درصدتازه و طبیعی (لبنیات، میوه و 

سبزیجات)

9) آشنایی با تکنیک جدید تولید بسـتنی 

هاي بوتیکی، چوبـی و فانتـزي بـراي ایجاد 

فرصتهاي شغلی نوین و خاص

10)  آشنایی کامل با اصـول و المانهاي مورد 

نیاز در تأســیس یک جالتریا (فروشــگاه 

بستنی ایتالیایی)

11)   آشـنایی با بهداشـت محیط کار جهت 

سهولت و سرعت بخشـــیدن در اخذ جواز 

کسب از اتحادیه مربوطه
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