
Niet eerder was vegan ijs zo smaakvol: Gigi Gelato 
nú in het vriesvak van jouw supermarkt
Vegan producten saai en smaakloos? No way. Gigi Gelato, the coolest kid in town, 
krijgt het voor elkaar om ijsjes zonder dierlijke producten, maar mét de originele 
smaak van een romige Italiaanse gelato, te lanceren. Zo heb je ze nog nooit geproefd.

Vegan trend
Nederlanders zijn steeds bewuster bezig met voeding. Dik 41 procent geeft aan een 
gezonder eetpatroon te willen en de vegan trend wordt alsmaar populairder. Voor de 
Nederlandse Ralph Barkmeijer (28) en de Italiaanse Zeno Tosoni (28), oprichters van 
Gigi Gelato, hét moment om iets op de markt te brengen wat er nog niet is: ijs zonder 
melk, zonder room en zonder eieren, maar wel met een volle, romige smaak. En daar 
zijn ze in geslaagd, want we kunnen je verzekeren: verschil met de ‘dierlijke’ variant 
proef je nauwelijks.

Uniek recept
Gigi Gelato is uniek in z’n soort. Het is 100 procent vrij van dierlijke producten en  
gemaakt van verse, koudgeperste groenten en fruit. Zo weet je zeker dat de frisse 
smaak blijft en vitaminen en mineralen niet verloren gaan. Daarbij bevatten Gigi’s geen 
kunstmatige geur-, kleur-, en smaakstoffen, zijn ze gluten- en lactosevrij, hoog in vezels 
en laag in vet. Gezonder krijg je het niet...

‘Wij zijn erin geslaagd om ijs te maken dat niet alleen gezond is, maar ook écht lekker! De 
combinatie van verse groenten en fruit, zonder toevoeging van melkproducten, maakt 
Gigi-ijsjes uniek. Ze zijn net zo smaakvol en romig als ieder ander ijsje’, zegt Ralph.

Maar wie is Gigi?
Gigi is de afkorting van de Italiaanse naam Luigi. En hoewel het gros van de Italiaanse 
mannen deze naam draagt, is het ijsjesmerk vernoemd naar Luigi Graziosi: een  
Italiaanse gelato maestro en professor aan de ijsschool in Rome. Hij is al meer dan  
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dertig jaar met niets anders bezig dan ijs maken en heeft zelfs de Dalai Lama en  
chefkok van oud-president Obama in z’n klantenbestand. Niet zo gek dus dat Ralph en 
Zeno juist hem hebben gevraagd om ze te helpen bij de ontwikkeling van het ijsje.

Verschillende smaken
De Gigi’s zijn verkrijgbaar in drie verschillende smaakcombinaties:
• Aardbei + blauwe bessen + biet
• Mango + passievrucht + venkel 
• Gember + sinaasappel + wortel

Dit moet je proeven
Benieuwd? Vanaf 3 juni liggen de ijsjes van Gigi Gelato in de schappen bij Albert Heijn, 
Hoogvliet, Jumbo, Spar University en Crisp. Check onze online store locator of ze ook bij 
jou in de winkel liggen. Proef ze en ervaar zelf dat vegan ijs lekker én romig tegelijk kan 
zijn. Meet me, try me, love me!

-NOOT VOOR REDACTIE – 

Meer informatie over Gigi Gelato, de verkrijgbaarheid, een proefpakket, prijzen, 
interviewmogelijkheden met de oprichters en beeldmateriaal: Ilja Galama,  
info@brandsandstories.nl of 06-25021612.
Beeldmateriaal via downloadlink: we.tl/t-gD2bHJtrv3

Check ook de website van Gigi Gelato voor meer info en volg ze op social media:
gigi-gelato.com
instagram.com/gelatobygigi/
facebook.com/gelatobygigi/

Gember + sinaasappel 
+ wortel

Aardbei + blauwe bessen 
+ biet

Mango + passievrucht
+ venkel 
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100% vegan
Rijk aan vezels
Laag in vet
Romig 
Cold pressed 
Puur groente & fruit

https://brandsandstories.wetransfer.com/downloads/6c05dcc9913ecd019f40a223af24a3c120190602154014/4bae9c
https://www.gigi-gelato.com/
https://www.instagram.com/gelatobygigi/
https://www.facebook.com/gelatobygigi/

