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Rreth Nesh

About Us

Duke qenë se Shqipëria kishte një kulturë modeste në
prodhimin dhe konsumin e birrës krahasuar me atë shekullore
europiane, vetëm pas viteve 90, themeluesit e fabrikës së
prodhimin të birrës Stela iu përgjigjën urisë së tregut duke
investuar me seriozitet pajisje, teknologji dhe shkencë.
Vit pas viti kjo kompani u rrit dhe “importoi” në vend atë që
ishte testuar dhe vulosur si më e mira në Europë.

Although beer is one of the most frequently used drinks
in the world, its boom in Albania started only after 1990.
Compared to age long European tradition, Albania had a
modest beer production and consumption experience, so
the founders of Stela brewery have responded to the market
hunger by investing seriously in equipment, technology and
science.
Year after year the company has grown and has imported
what was tested and stamped as the best beer in Europe.
The successful beginning of the joint-stock company Stefani
& Co, initially Dorina & Stela, started 20 years ago with
the distribution and production capacity of 500 liters per
day. Actually the brewery has over 130 employees with a
production capacity of 250,000 hl per year.
Its brand, Stela beer, is the second better sold beer and it
covers about 15-18 % of beer consumption in the Albanian
market. Four Albanian intellectuals, Dr. Stefan Pinguli, Mr.
Kujtim Këllezi, Mr. Mihal Panteqi and Prof. Roland Pinguli
are the entrepreneurs who founded this business and have
led it to success.

Kështu, filloi rrugëtimin 20 vjet më parë shoqëria askionere
Stefani & Co, fllimisht si Dorina e Stela me kapacitet prodhimi
e shpërndarje deri në 500 litra në ditë. Sot fabrika ka mbi
130 punonjës dhe ka një kapacitet prodhimi prej 250.000 hl
në vit.
Marka e saj Stela, është birra e dytë më e shitur dhe mbulon
rreth 15-18% të konsumit të birrave në tregun shqiptar.
Sipërmarrësit që themeluan dhe çuan përpara këtë bisnes,
janë katër intelektualë shqiptarë: Dr. Stefan Pinguli, Z.
Kujtim Kellezi, Z. Mihal Panteqi dhe Prof. Roland Pinguli.

U themelua
Stela & Dorina

1994
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U themelua Stefani&Co
si shoqëri me
përgjegjësi të kufizuar

U themelua Stefani & Co
si kompani me aksione të
përbashkëta

Stela & Dorina u
bashkua me sukses
në Stefani & Co

Inkorporimi
shpërndarjes Stela
në Stefani & Co

2000

2005

2006

2010

Stela & Dorina
founded

1994

Stefani&Co
founded as limited
liability company

Stefani&Co
founded as joint stock
company

Stela&Dorina
successfully merged
into Stefani&Co

Incorporation of
Stela Distribution into
Stefani&Co

2000

2005

2006

2010
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Produktet tona

Our Products

Pesë llojet e birrave që prodhon Stefani & Co.
Për të përmbushur kërkesat e ndryshme kemi krijuar një
portofol të diversifikuar shijesh që fillon me shijen lager
(e lehtë) vazhdon me pils e deri tek ajo strong (e fortë).

Five types of beer produced by Stefani & Co.
To meet different requirements, we created a portfolio
of diversified tastes that starts with lager (light),
continues with pils and up to strong (strong).

Stela Pils: Është një birrë e tipit lager (e lehtë) e freskët,
brilante dhe me shkumë konsistente. Ëmbëlsia dhe
hidhësia ekulibrojnë njëra-tjetrën. Kjo birrë ka një aromë
lupole të qartë e cila jep ndjesinë e aromës së luleve.

Stela Pils: It is a type of lager beer (light), fresh, brilliant
and consistent foam. Sweetness and bitterness
balance each other. This beer has a distinguished
aroma of hops which gives a feeling of flowers
fragrance.

Weissbeer Iliria: Birrë tipike bavarese. Veçoria e kësaj
birre qëndron tek përbërësit e saj ku vlen të përmendim
malton e grurit dhe të elbit sëbashku me lupolon që
importohen nga kultura e pastër bavarese të një cilësie
të lartë. Aroma karakteristike e marrë nga majaja dhe
malto grurit e bën weissbeer të veçantë nga të tjerat,
shoqëruar më tej nga një shkumë kremoze, birrë e
pasur me proteina dhe polifenole.
Czech Pilsener: Birrë tipike çeke. Prodhohet me ujë të
lehtë njësoj si në vendin e origjinës. Ka një hidhësi të
butë dhe karakterizohet nga aroma të përzgjedhura të
lupolës.
Strong Beer: Është një birrë kosistente, me buket të qartë
alkoolik dhe malti. Birra është e qartë, transparente me
ngjyrë karamel. Ka shkumë të dendur dhe hidhësi të
ekuilibruar.
Stela Zero: Birra Stela 0.0 % alkool është e prodhuar
nga një teknologji shumë e lartë e prodhimit të birrave
pa alkool. Kjo veçori e bën birrën Stela 0.0% unike në
shijen e saj, me një aromë tipike malti. Rekomandohet
të konsumohet e freskët, pa limit, për gra shtatëzane,
persona adoleshent etj.

Weissbeer Iliria: Typical Bavarese beer. Singularity of
this beer lies in its own ingredients, who is worth to
mention malt wheat and barley together with lupolo
was imported from the Bavarian pure culture of a high
quality. Weissbier has e characteristic aroma that is
obtained from yeast and malt wheat and this makes
weissbier special,accompanied further bye creamy
foam, beer rich in proteins and plyphenols.
Czech Pilsner is a typical Czech beer. Similarly to the
country of origin, it is produced with soft water. It has
a smooth bitterness and selected hop aromas make
it very special.
Strong beer is a consistent beer with a distinguished
alcoholic and malt bouquet. Beer is clear, transparent
and has a caramel color. Dense foam and balanced
bitterness are typical for this beer.
Stela beer 0.0% alcohol is made from a very high
technology for the production of beer without alcohol.
This feature makes Stela beer 0.0% unique in its
taste, with a typical malt flavor. It is recommended to
be consumed fresh, without limitation, for pregnant
women, teenagers, etc.
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Lloji i birrës

Pilsener

Type of beer

Pilsener

Afati i ruajtjes

1 vit

Shelf life

1 year

Ekstrakti origjinal

11.2 Plato

Original extract

11.2 Plato

Alkooli

4.0 % vol

Alcohol

4.0 % vol

Birrë Pils prodhuar nga lëndët e para

Tipi i fermentimit

i ulët

Type of fermentation

bottom fermentation

natyrale të përzgjedhura: Malto elbi,

Ngjyra

8 EBC

Color

8 EBC

Temperatura e
servirjes.

5 – 80C

Serving temperature

5 – 80C

Formatet e
disponueshme

33/50 cl qelq

Offered formats

33/50 cl glass

Stela në formatin shishe

Malto misri, lupolo, maja, ujë.
Pilsener Beer breewed by the selected
natural ingredients: Barley Malt, Corn

Paketim 6 qelq

6-pack glass packaging

malt, Hop, Yeast, Water.

Paketim 20 qelq

20 glass packaging

Paketimet

Shija
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Kuti kartoni

Packaging

Carton box

Arkë

Crate

Europaletë

Europallet

Embëlsia dhe hidhësia
ekuilibrojnë njëra-tjetrën. Birrë
konsistente me shkumë të madhe
dhe të dendur qartë dhe e freskët.

Sweetness and bitterness balance
each other. Consistent beer, with
rich and dense foam clear and
fresh.

Taste

Shishe 033 L

Arkë
24 copë x 0.33 L
20 copë x 0.5 L

Kuti 5 + 1
6 copë x 0.33 L

Kuti kartoni
20 copë x 0.33 L

Paleta karton
66 koli x 20 copë x 0.33 L

Paleta arka
60 arka x 24 copë x 0.33 L
50 arka x 20 copë x 0.5 L

Bottle 033 L

Crate
24 pieces x 0.33 L
20 pieces x 0.5 L

Coli 5 + 1
6 pieces x 0.33 L

Carton box
20 pieces x 0.33 L

Carton pallet
66 coli x 20 pieces x 0.33 L

Crate pallet
60 crate x 24 pieces x 0.33 L
50 crate x 20 pieces x 0.5 L
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Stela në formatin fuci, pet, kanace
Birrë Pils prodhuar nga lëndët e para
natyrale të përzgjedhura: Malto elbi,
Malto misri, lupolo, maja, ujë.

Pilsener

Beer

breewed

by

Lloji i birrës

Pilsener

Type of beer

Pilsener

Afati i ruajtjes

1 vit

Shelf life

1 year

Ekstrakti origjinal

10.8 Plato

Original extract

10.8 Plato

Alkol

4.0 % vol

Alcohol

4.0 % vol

Tipi i fermentimit

i ulët

Type of fermentation

bottom fermentation

Ngjyra

8 EBC

Color

8 EBC

Temperatura e
servirjes.

5 – 80C

Serving temperature

5 – 80C

the

selected natural ingredients: Barley
Malt, Corn malt,Hop, Yeast, Water.

PET 1/1.5 L
Formatet e
disponueshme

Paketimet

33/50 cl kanaçe

Offered formats

Pet 1 L + 1.5 L

Kanaçe Stela
05 L + 033 L

Pet 1 L + 1.5 L

Stela can
05 L + 033 L

33/50 cl can

30/50 L fuçi

30/50 L barrel

Koli 6 copë
Koli 12 copë

6 pieces Coli
12 pieces Coli
Packaging

Paketim 24 kanaçe

Shija
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PET 1/1.5 L

24 cans packaging

Europaletë

Europallet

Embëlsia dhe hidhësia
ekuilibrojnë njëra-tjetrën. Birrë
konsistente me shkumë të
madhe dhe të dendur qartë
dhe e freskët.

Sweetness and bitterness
balance each other.
Consistent beer, with big
and dense foam clear and
fresh.

Taste

Koli pet
6 copë x 1 L
6 copë x 1.5 L

Koli kanaçe
24 copë x 0.33 L
24 copë x 0.5 L

Fuçi 30 L + 50 L

Paletë pet
90 koli x 6 copë x 1 L
80 koli x 6 copë x 1.5 L

Paletë kanaçe
108 koli x 24 copë x 0.33 L
72 koli x 24 copë x 0.5 L

Paletë fuçi
6 copë x 30 L
4 copë x 50 L

Coli pet
6 pieces x 1 L
6 pieces x 1.5 L

Coli can
24 pieces x 0.33 L
24 pieces x 0.5 L

Barrel 30 L + 50 L

Pet pallet
90 coli x 6 pieces x 1 L 80
coli x 6 pieces x 1.5 L

Can pallet
108 coli x 24 pieces x 0.33 L
72 coli x 24 pieces x 0.5 L

Barrel pallet
6 pieces x 30 L
4 pieces x 50 L
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Cek Pilsener ne formatin shishe
Përbërësit: Malto elbi, lupolo,
maja, ujë
Ingredients: Barley Malt, Hop,
Yeast, Water.

Lloji i birrës

Pilsener

Type of beer

Pilsener

Afati i ruajtjes

1 vit

Shelf life

1 year

Ekstrakti origjinal

11.2 Plato

Original extract

11.2 Plato

Alkol

4.50%

Alcohol

4.50%

Tipi i fermentimit

i ulët

Type of fermentation

bottom fermentation

Ngjyra

12 EBC

Color

12 EBC

Temperatura e servirjes

5 – 80C

Serving temperature

5 – 8 0C

33/50 cl qelq
Formatet e disponueshme

30/50 L fuçi

Offered formats

30/50 L barrel

Paketimet

Paketim 20 qelq
Paketim 24 qelq

Packaging

20 glass packaging
24 glass packaging

Shija
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33/50 cl glass

Europalete

Europallet packaging

Buket karakteristik i birrës
pils, me hidhësi mbetëse dhe
aromë të dallueshme lupole.

Characteristic bouquet of
pilsner beer, with pleasant
bitterness and distinguished
aroma of hops.

Taste

Shishe 0.5 L

Shishe 0.33 L

Arkë
24 copë x 0.33 L
20 copë x 0.5 L

Kuti kartoni
20 copë x 0.33 L

Paletë arka
60 koli x 24 copë x 0.33 L
50 koli x 20 copë x 0.5 L

Paletë karton
66 koli x 20 copë x 0.33 L

Bottle 0.5 L

Bottle 0.33 L

Crate
24 pieces x 0.33 L
20 pieces x 0.5 L

Carton box
20 pieces x 0.33 L

Crate pallet
60 coli x 24 pieces x 0.33 L
50 coli x 20 pieces x 0.5 L

Carton pallet
66 coli x 20 pieces x 0.33 L
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ILIRIA WEISSE

STRONG

ILIRIA WEISSE

STRONG

Lloji i birrës

Weisse

Double malt

Type of beer

Weisse

Double malt

Afati i ruajtjes

1 vit

1 vit

Shelf life

1 year

1 year

Ekstrakti origjinal

11.8 Plato

15 Plato

Original extract

11.8 Plato

15 Plato

nga lëndët e para natyrale të

Alkol

5 % vol

6 % vol

Alcohol

5 % vol

6%

përzgjedhura: Malto elbi, lupolo,

Tipi i fermentimit

i poshtëm

max

Type of
fermentation

bottom fermentation

bottom

Ngjyra

15 EBC

11 EBC

Color

15 EBC

11 EBC

ujë, lupolo, maja.

Temperatura e
servirjes.

5 – 80 C

6 – 100 C

Serving temperature 5 – 80C

Strong: Lager Beer breewed by the

Formatet e
disponueshme

33/50 cl qelq

Iliria Weissbier ne formatin shishe
Strong: birrë lager e prodhuar

maja, ujë.
Iliria weisse: Malto gruri, malto elbi,

selected natural ingredients: Barley

30L fuçi

Offered formats

33/50 cl glass
30 L barrel

33 cl qelq

33 cl glass

Aromë karakteristike

Malt, Hop, Yeast, Water.

e marrë nga majaja

Iliria weisse: wheat malt, barley
malt, water, hop, yeast.
Shija

dhe malto grurit.

E maltuar.

Shoqëruar më tej nga

E ëmbël dhe

një shkumë kremoze.

me buket

E pasur me proteina

alkoolik.

Sweetness and
bitterness balance
each other. Malty
and tasty aroma and
taste. Full bodied.
Dark colour and
caffe aroma.

Taste

dhe polifenole.
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6 – 100 C

Malted.
Sweet and
with clear
alcoholic
bouquet.

Shishe 0.33 L
Shishe 0.5 L

Kuti kartoni
20 copë x 0.33 L
20 copë x 0.5 L

Arkë druri
20 copë x 0.33 L
12 copë x 0.5 L

Paletë me arka
48 arka x 20 copë x 0.33 L
45 arka x 12 copë x 0.5 L

Shishe 0.33 L

Kuti kartoni
20 copë x 0.33 L

Paletë
66 koli x 20 copë x 0.33 L

Bottle 0.33 L
Bottle 0.5 L

Carton
20 pieces x 0.33 L
20 pieces x 0.5 L

Wood crate
20 pieces x 0.33 L
12 pieces x 0.5 L

Wood crates pallet
48 crates x 20 pieces x 0.33 L
45 crates x 12 pieces x 0.5 L

Bottle 0.33 L

Carton
20 pieces x 0.33 L

Pallet
66 coli x 20 pieces x 0.33 L
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American Cola

Lloji

Pije freskuese

Type

Refreshing drink

Përbërësit kryesorë

Ujë, sheqer natyral, kafeinë

Ingredients

Water, natural sugar and caffeine

Pije freskuese me ekstrakte natyrale bimore.

Të dhënat fiziko-kimike

Brix 10, CO2 (6gr/ L), pH. 2.4-2.6

Physico-chemical data:

Brix 10, Co2 (6gr/ L), pH. 2.4-2.6

Përbërësit: Ujë, sheqer, ëmbëlsues, dioksid

Temperatura e servirjes

4- 80C

Serving temperature

4- 80C

karboni, karamel (e 150 d); acidifikues: acid
osto fosforik, ekstrakt aromatik bimor, kafeinë.

Afati i konsumimit

12 muaj

Formatet e disponueshme

0.33 L kanaçe
1.5 L pet

12 month
Offered formats

Shija

Pije freskuese e gazuar me ekstrakte natyrale.

Taste

0.33 L can
1.5 L pet
Refreshing drink with natural
extracts.

Refreshing drink with natural herbal. Extracts:
Water, sugar, sweetener, carbon diokside,

Lloji

Pije energjike

Type

Energy Drink

caramel (e 150d); acidifying: osto phosphoric

Përbërësit natyralë

Ujë natyral, sheqer, aromë natyrale,
kafeinë dhe taurinë e përpunuar

Original extract

Mineral water, sugar, natural flavor,
caffeine and elaborated taurine.

acid, aromatic herbal extract, ceffeine.

Të dhënat fiziko-kimike

Brix 12, CO2 (6 gr/ L), pH. 2.4-2.6

Physico-chemical data

12 Brix, CO2 (6 g / L), pH. 2.4-2.6

Temperatura e servirjes

4-8 C

Serving temperature

4-80 C

Afati i konsumimit

12 muaj

Formatet e disponueshme

Adrenalina ne formatin
pet dhe kanace

0

12 month

0.25 L Kanaçe
1.5 L Pet
Pije energjike aromantike me përbërës
natyral: Ujë i gazuar; sheqer, aromë

Shija

natyrale, kafeinë dhe taurinë e

0.25 L Can

Offered formats

1.5 L Pet
Aromatic energy drink with natural
ingredients: Mineral water, sugar,

Taste

natural flavor, caffeine and refined
taurine.

përpunuar.

Pije energjike aromantike me përbërës natyral:
Ujë i gazuar; sheqer, ëmbëlsues, aromë
natyrale, kafeinë dhe taurinë e përpunuar.
Aromatic energy drink with natural ingredients:
Mineral water, sugar, sweetening, natural

Pet 1.5 L

Koli pet
6 copë x 1.5 L

Koli kanaçe
24 copë x 0.33 L

Pet 1.5 L

Kanaçe 0.25 L

flavor, caffeine and refined taurine.

Kanaçe
0.33 L

Koli pet
6 copë x 1.5 L

Koli kanaçe
24 copë x 0.25 L

Pet 1.5 L

Can
0.33 L

Coli pet
6 pieces x 1.5 L

Coli can
24 pieces x 0.33 L

Pet 1.5 L

Can 0.25 L

Coli pet
6 pieces x 1.5 L

Coli can
24 pieces x 0.25 L
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American Orange
Pije freskuese me ekstrakte natyrale bimore.
Përbërësit: Ujë, sheqer, ëmbëlsues, dioksid
karboni, karamel (e 150 d); acidifikues: acid osto
fosforik, ekstrakt aromatik bimor, kafeinë.
Refreshing drink with natural herbal extracts:
Water,

sugar,

sweetener,

carbon

Lloji

Pije freskuese

Type

Refreshing drink

Përbërësit kryesorë

Ujë, sheqer natyral, kafeinë

Ingredients

Water, natural sugar and caffeine

Të dhënat fiziko-kimike

Brix 10, CO2 (6gr/ L), pH. 2.4-2.6

Physico-chemical data:

Brix 10, Co2 (6gr/ L), pH. 2.4-2.6

Temperatura e servirjes

4- 8 C

Serving temperature

4- 80C

Afati i konsumimit

12 muaj

Formatet e disponueshme

0

12 month

0.33 L kanaçe

Offered formats

1.5 L pet

0.33 L can
1.5 L pet

Shija

Pije freskuese e gazuar me ekstrakte
natyrale.

Taste

Refreshing drink with natural extracts.

Lloji

Pije energjike

Type

Energy Drink

Përbërësit natyralë

Ujë natyral, sheqer, aromë natyrale,
kafeinë dhe taurinë e përpunuar

Original extract

Mineral water, sugar, natural flavor,
caffeine and elaborated taurine.

Të dhënat fiziko-kimike

Brix 12, CO2 (6 gr/ L), pH. 2.4-2.6

Physico-chemical data

12 Brix, CO2 (6 g / L), pH. 2.4-2.6

Temperatura e servirjes

4-8 C

Serving temperature

4-80 C

Afati i konsumimit

12 muaj

diokside,

caramel (e 150d); acidifying: osto phosphoric
acid, aromatic herbal extract, ceffeine.

American Orange ne
formatin pet dhe kanace
Pije energjike aromantike me përbërës natyral:

Formatet e disponueshme

0

12 month

0.25 L Kanaçe

Offered formats

1.5 L Pet

Shija

natyrale, kafeinë dhe taurinë e

ingredients: Mineral water, sugar,

Taste

natural flavor, caffeine and refined
taurine.

përpunuar.

Ujë i gazuar; sheqer, ëmbëlsues, aromë natyrale,

1.5 L Pet
Aromatic energy drink with natural

Pije energjike aromantike me përbërës
natyral: Ujë i gazuar; sheqer, aromë

0.25 L Can

kafeinë dhe taurinë e përpunuar.
Aromatic energy drink with natural ingredients:
Mineral water, sugar, sweetening, natural
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Pet
1.5 L

Kanaçe
0.33 L

Koli pet
6 copë x 1.5 L

Koli kanaçe
24 copë x 0.33 L

Pet 1.5 L

Kanaçe 0.25 L

Koli pet
6 copë x 1.5 L

Koli kanaçe
24 copë x 0.25 L

Pet
1.5 L

Can
0.33 L

Coli pet
6 pieces x 1.5 L

Coli can
24 pieces x 0.33 L

Pet 1.5 L

Can 0.25 L

Coli pet
6 pieces x 1.5 L

Coli can
24 pieces x 0.25 L

17

Katalog Stefani & Co 2017

Çelësi i vërtetë i
suksesit

The real key to
success

Stefani & Co gjatë gjithë historisë së vet ka investuar
në drejtim të rritjes së cilësisë, përmirësimit të
vazhdueshëm të pajisjeve dhe proçedurave të
prodhimit, rritjes së imazhit dhe përmbushjes së
kërkesave ndaj klientit. Sot, ka ardhur koha që
të gjitha fabrikat e birrës investojnë në teknologji
dhe pajisje, ajo që ne i japim rëndësi dhe që na
dallon nga të tjerët është origjinaliteti që ruajmë në
prodhimin e birrës. Trinomi cilësi, shije, shëndet,
shoqëron punën tonë që në përzgjedhjen e
lëndëve të para, përpunimin dhe kontrollit të
cilësisë i nënshtrohen sistemeve të menaxhimit
ISO dhe HACCP që prej 2004.

Stefani &Co, throughout its history, has invested
in terms of increasing the quality, continuous
improvement of manufacturing equipment and
procedures, perfecting this way its image and
fulἀlling customers requirements.Nowadays, while
all breweries are investing in technology and
equipment, we attach importance to the originality
keeping of beer production and that distinguishes
us from the others. The trinomial quality, taste,
health has accompanied our process of raw
material selection, processing and quality control
which have been the subject to the management
systems of ISO and HACCP since 2004.
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Teknologjia ndryshe e
prodhimit

Distinct production
technology

Një markë e njohur birre nuk është gjithmon garanci
për cilësinë e saj, por birra Stela ka provuar me
rrugëtimin e saj se meriton besimin e konsumatorit.
Z. Constantin Gaitatzis.

A well known beer brand is not always a guarantee
for its quality, but Stella beer has proven that
deserves consumer confidence.
Mr. Constantin Gaitatzis.

U bë një kohë e gjatë që në tregun e mbushur
Europian përzgjedhim për ju maltin dhe lupolon më
të mirë. Receta jonë sekrete e prodhimit të mushtit
gatuhet në pajisje dhe teknologji plotësisht të
automatizuar për të ruajtur me fanatizëm cilësinë e
një mushti të pasur me antioksidantë dhe përbërje
të ekulibruar në kripra si rezultat i trajtimi optimal të
ujit me metodën e osmozë inverse. Është ky musht
i pasur me përbërës të tretshëm i cili fermentohet
më pas në proçesin pasues nga majaja.

There is a long time since we have been selecting
the best malt and hops in rich European market.
Our secret production recipe is cooked in fully
automate equipment and technology in order
to fanatically save the quality of wort, rich in
antioxidants and with balanced composition of
salts as a result of the optimal treatment of water
with the inverse osmosis method. The next step
is wort fermentation by yeast, which is in-situ
propagated.

20

21

Katalog Stefani & Co 2017

Fermentimi

Fermentation

Majaja që përdorim për fermentimin e mushtit
prodhohet në fabrikë me sistemin in vitro dhe kjo
është karta e identitetit të birrës sonë. U bënë
rreth 10 vjet që nuk e ndërrojmë këtë identitet dhe
ju sigurojmë që do të vazhdojmë edhe shumë e
shumë vite të tjera sepse kemi zbuluar që më së
fundi prodhojmë një birrë të pasur me vitamina B,
të pasur me antioksidantë, alkoole te larta dhe
lehtësisht të asimilueshme.

Fermentation process is the most important step
during beer production chain. The key is our
special yeast that we propagate using in vitro
system. This is our identity card for about ten
years and assure you that we intend to continue
with the same quality for many and many years
because we discovered that we have managed to
produce very good quality beer, rich in B vitamins,
antioxidant-rich and easily assimilated.

Duhet të dini që ne mendojmë gjithnjë për shëndetit
tuaj, për këtë:
• fermentojmë në temperatura të ulta dhe kushte
optimale higjene,
• nuk shkurtojmë në emër të kostos kohën e
maturimit të birrës (proçes që prodhon buketet
në birrë),
• mundohemi që ta karbonojmë lehtësisht birrën
me qëllim që të mos shkaktojmë largimin e
oksigjenit në gjak (shkaktar kryesor i dhimbjes
së kokës) duke përdorur kryesisht dioksidin
e karbonit të prodhuar në rrugë natyrale nga
proçesi i fermentimit,

You should know that we always think about your
health, so:
• we ferment in low temperatures under optimal
hygiene conditions,
• on behalf of costs, we do not cut the beer
maturation time (a process that produces the
beer bouquet),
• we try to easily carbonate beer, in order not to
flit removal of oxygen foam the blood, the main
cause of beer headaches.
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Ambalazhimi

Packaging

Birrat tona mbushen dhe shërbehen në të gjitha
formatet e mundshme. Kushtet aseptike të
prodhimit dhe mbushjes na japin sigurinë e një
pasterizimi më të lehtë të birrës pa rrezikuar në këtë
mënyrë përbërësit e shëndetshëm për të cilët kemi
punuar shumë për t’i sjellë në lëngun përfundimtar
dhe për të mos ndryshuar shijen e birrës.

Our beers are put and served in all oḀered formats.
Aseptic brewing and ἀlling conditions ensure the
security of a slight pasteurization of beer without
hereby aḀecting the healthy components, for which
we have worked hard, in order not to change the
beer taste.
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Shpërndarja dhe rrjeti i shpërndarjes

Distribution

ITALIA • SHQIPËRIA • GREQIA • MAQEDONIA • KOSOVA • MALI I ZI

ITALY • ALBANIA • GREECE • MAQEDONIA • KOSOVO • MONTENEGRO

Shpërndarja dhe rrjeti i shpërndarjes
Birra Stela di t’ju qëndrojë pranë!Kompania ka një ekip të fortë distributorësh që mbulon të gjithë teritorin
e Shqipërisë. Në momentin që produktet kanë arritur tek distributorët, ato më pas shpërndahen në katër
pika shitjesh: shitësit me shumicë, pikat mesatare të shitjeve, bare & pub, shitësat me pakicë. Falë
shpërndarjes së produkteve në çdo orë, falë aktivitetit promocional të pandalshëm, ngjarjet e gëzueshme
mes miqsh ose orët e relaksit pas pune për çdo klient, ose çaste të paharrueshme të një koncerti, janë
gjithmonë të sigurta me shijimin e birrës Stela.Amatori i saj e di mirë se nuk do të zhgënjehet as nga shija
e përsosur as nga shërbimi i kujdesur, as nga gjendja e gatshme për konsum e këtij produkti që mbahet
gjithnjë i freskët falë numrit më të madh të pikave frigoriferike në vend, që të ndjell gëzueshëm me
çadrat tri ngjyrëshe në çdo hapësirë tregtimi dhe shërbimi.Kompania ka një ekip të fortë distributorësh
që mbulon të gjithë teritorin e Shqipërisë.

Distribution Stela Beer knows how to stand by you!
The company has a strong team of distributors covering the whole territory of
Albania. As soon as products reach the distributors, they are distributed to four
sale points: wholesalers, average sale points, bars & pubs, retailers. Thanks to
hourly distribution of products and the ongoing promotional activities, exciting
events with friends, after work relaxing hours or the unforgettable moments of
a concert are always assured with the taste of Stela beer. Stela beer admirer
knows very well that they will not be disappointed by the perfect taste of the
beer, or by the care of the distribution service, or by our readiness to serve a
product which always is kept fresh thanks to the great number of the company
coolers in the bars across the country, which cluck happily with the three color
umbrellas in every selling and serving areas. The company has a strong team
of distributors covering the whole territory of Albania.

Pikat e forta të rrjetit të shpërndarjes:
• Fleksibilitet maksimal në reflektim de përshtatje të situatave që
• tregu imponon. Vendimarrja këtu është e pakrahasueshme me atë të konkurentëve.
• Korrektësi, përgjegjësi dhe shpejtësi maksimale në shërbim të tregut
• dhe klientëve.
• Implementim të politikave dhe çmimeve shumë më atraktive për
• bashkpuntorët dhe distributorët.
• Zgjerimi i gamës, si prodhimet në tre lloje birrash: Stela, Çek-Pilsner
• dhe Strong për të zgjeruar gjeografinë dhe grupmoshat konsumatore.
• Përmirësimi dhe forcimi i imazhit të brandit të produkteve tona.
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Strong points of distribution network:
• maximal flxibility and conformity reflectig the market situation. Decision
• making here is incomparable to that of competitors,
• correctness, responsibility and maximal speed in market and customer
• service,
• implementation of much more attractive policies and prices for
• distributors and collaborators, expansion of the products range in three
types of beer: Stela, Cek -Pilsner and Strong to expand its geography
and consumers age groups,
• improving and strengthening the image of our product brand,
27
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Eksperienca Stela

Stela Experience

Ka çelur “Te Stela”
Prej 18 Dhjetorit 2009 Çelet Beergarden. 15-vjetori i Stefani & Co
shënon çeljen e të parit beergarden në Shqipëri. Në gjirin e një parku
të lulëzuar, është konceptuar në trajtë resort-i duke ofruar: pishinë të
kombinuar për fëmijë e të rritur, hotel, kënd lojrash për fëmijët dhe të
parën fushë tenisi në vendin tonë me parametra olimipikë.

“Te Stela” has been opened
Since December18, 2009 beer garden has been opened. The 15th
anniversary of Stefani&Co. marks the opening of the first beer garden
in Albania. In the midst of a thriving park, it was conceived in the form
of resort - offering: the combined pool for children and adults, hotel,
playground for children and the first tennis court of Olympic parameters
in our country.

Përveç të tjerash restoranti ofron një kuzhinë të specializuar për
amatorët e birrës dhe “delikatesat” e saj. Larg zhurmave të metropolit
por fare pranë tij, për një udhëtim të shkurtër, “Te Stela” përbën një
destinacion të lehtë drejt të cilit vihet hareshëm, pa iu druajtur mungesës
së parkingut, trafikut e zhurmave të metropolit.
Tek “Te Stela” ju mund të gjeni një kuzhinë të specializuar për amatorët
ë birrës dhe delikatesat e saj një përzgjedhje e hollë elementësh
të larmishme nga kuzhina të ndryshme që i përgjigjet më së miri
kombinimit me birrat e freskëta e të sapoardhura nga fabrika e birrës
Stela, vetëm pak hapa larg.
Përveç birrave Lager, Pilsner në formate të reja, risi në tregun shqipëtar
birra krudo super e freskët më jëtëgjatësi vetëm 24 orë. Çdo fundjavë
“Te Stela” zbresin në skenë artistët më të mirë të skenës shqiptare,
ndërsa gjatë javës degustimi i birrës bëhet nën tingujt e ëmbël të një
atmosfere pianobari.

What is more, the restaurant offers a specialized cuisine for beer
amateurs and its “delicacies”. Away from the noise of the metropolis
but very close to it, only a short trip: “ Te Stela “ is an easy destination
to which you come blissfully, without fearing the lack of parking, trafic
and noise of the metropolis .
“Te Stela “ you can find a specialized cuisine, an exquisite selection of
diverse elements from different cuisines that make a perfect pairing for
the fresh Stela beer, newly produced in “Stefani & Co” Brewery, a few
steps further.
Apart from Lager beer and Pilsner in new formats, super fresh beer,
unfiltered with just 24 hours shelflife, comes as newness in the Albanian
market. Live music and the most beloved Albanian singers are on
stage “Te Stela” every weekend and during the week beer tasting goes
perfectly under the sweet sounds of the piano bar atmosphere. Beer
tastings are one of the favorite things to attend.

Ju mirëprësim!
You are welcome!
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Birra Stela dhe shëndeti

Stela Beer and health

Ardit Gjebrea
Me Stelën njihemi prej kohësh, dhe sic ndodh përherë me miqtë kemi plot gjëra të përbashkëta. Të dy
jemi të pranishëm në familjet shqiptare, në drekat dhe gëzimet e tyre, të mëdha e të vogla. Na njohin të
gjithë, flasin për ne, na duan sepse jemi spontanë, të gëzueshëm dhe të sinqertë. Gëzuar! Me një Stela.

Ardit Gjebrea
I’ve known Stela for a long time, and as it always happens, with friends we have lots of things in common.
Both of us are present in Albanian families, in their lunches and joys, large and small. We are well known.
All talk about us, love us ... because we are spontaneous, cheerful and sincere. Cheers! With a Stela!

Birra është një shoqëruese e mirë e vakteve dhe pjesë e pandarë e kalimit të kohës së lirë në
praninë e familjes dhe miqve. Birra përmison oreksin, nxit sekretimin e lëngut gastrik, ndihmon tretjen dhe
zvogëlon rrezikun e ulçerës të stomakut të shkaktuar nga infeksioni bakterial.

Beer is best known as meal companion and an integral part of the leisure time spent in the presence of
family and friends. Beer improves appetite, stimulates the secretion of gastric juice, helps digestion and
reduces the risk of stomach ulcers caused by bacterial infection.

Një gotë birrë para gjumit është një gjysëm qetësues. Birra e mirë, ushqimi i duhur dhe aktiviteti fizik
është dieta më e mirë për trupin tuaj. Ka shumë studime të cilat tregojnë që, që në kohët e lashta konsumi
i birrës ka ndikuar pozitivisht në shëndetin dhe jetëgjatësinë e njerëzve atribut ky kryesisht i vitaminave
dhe akolit të birrës.

A glass of beer before bedtime is half sedative. Good beer, proper nutrition and physical activity is the
best diet for your body. There are many studies which have shown that in ancient times the consumption
of beer had a positive impact on the health and lifespan of people mainly because of beer vitamins and
alcohol.

Alkoli i birrës rrit nivelin e kolesterolit të mirë, ndihmon në hollimin e gjakut dhe mbron zemrën nga ishemia.
Birra futet në pijet me aktivitet antioksidues të lartë të cilat e kanë origjinën nga malti dhe lupolo. Lupolo
përveç se i jep birrës karakterin e hidhur vepron dhe si antibiotik natyral.

Beer alcohol increases the level of good cholesterol HLD, helps blood dilution and protects heart from
ischemia.Beer belongs to the highest antioxidant activity drinks, originated from malt and hop. Apart from
giving beer the bitterness, hop acts as a natural antibiotic. The hop is an anti-stress and anti-insomnia
sedative component and at the same time it is a source of diuretic activity components and helps the
urinary bladder and tract health. Hops contains estrogenic components which help women health in
menopause as well.

Ajo është një komponent qetësues kundër stresit dhe pagjumësisë dhe është burim i komponenteve me
aktivitet diuretik si dhe ndihmon në shëndetin e fshikëzës dhe rrugëve urinare. Lupolo gjithashtu përmban
komponente estrogjenike të cilët ndihmojnë shëndetin e grave në menopauzë.
Kur të shijoni birrën të dini se në të njëjtën kohë po merrni dhe disa vitamina të rëndësishme. Një litër birrë
furnizon trupin me përqindjen e mëposhtme të kërkesës ditore për vitamina: Vitaminë B6 17%, Niacinë
13%, B2 (riboavinë) 17 %, Biotinë 17%, Acid pantotenik 8 %, Folat 10 - 45 %. Sasia e folatit të marrë nga
birra siguron një mbrojtje të mirë ndaj sëmundjeve kardiovaskulare dhe kancerit. Duke ju siguruar se ne
prodhojmë një birrë 100% natyrale dhe të shëndetshme, ju rekomandojmë të pini 1-2 birra të vogla në
ditë. Ju bëftë mirë!
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When you taste beer, you should know that at the same time, you get some important vitamins. A liter
of beer supplies the body with the following percentage of the daily demand for vitamins: Vitamin B6
17 % , Niacin 13 % , B2 (riboffavin) 17 % , Biotin 17 % , Pantothenic Acid 8 % , Folate (folic acid) 1045 %. The amount of folate, taken from beer, provides a good protection against cardiovascular and
cancer diseases. While ensuring thatweproduce100% natural and healthy beer, we recommend that you
drink1-2 small beers a day.Enjoy it!
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Stefani&Co dhe mjedisi

Stefan&Co and environment

Stefani & Co është një nga kompanitë pionere në drejtim të kujdesit dhe përpjekjeve që ajo bën për të
zbatuar dhe implementuar programet bashkëkohore europoiane në lidhje me mjedisin dhe këtë politikë
ajo e sheh si një domosdoshmëri për kontrollin, stabilitetin dhe mbarëvajtjen e problematikës mjedisore
shqiptare në tërësi.

Stefan & Co is one of the pioneering companies in terms of care and efforts it makes to implement contemporary, European programs related to environment, considering this policy as a necessity of control,
stability and progress of the whole Albanian environmental issue.

Në shtator të vitit 2006, Stefani & Co implementoi ISO 140001-2004 në bashkëpunim me projektin
italian A.D.A. Gjatë gjithë kësaj kohe, eksperiencës sonë modeste në këtë drejtim iu shtua një investim i
nevojshëm dhe i domosdoshëm, i cili më pas vazhdoi të maturohet dhe më tej, për të siguruar mbarëvajtjen
e proçesit.
Duke vlerësuar ndihmën dhe konsulencën e ofruar nga projektet e ndryshme, për të zbutur sado pak
gropat e krijuara në mungesën e specialisteve, informacionit dhe mbi të gjitha të eksperiencës në
vitin 2010 në bashkëpunim me programin UNIDO dhe UNEP dhe Ministrisë së Mjedisit u punua për
implementimin e programit për prodhimin e pastër (Resource Efficient and Cleaner Production) dhe
pas dy vjetësh u çertifikuam. Çdo ditë e më shumë bëhemi më të besueshëm ndaj konsumatorit dhe
kemi plotësuar jo vetëm kërkesat e vetë kompanisë, tregut dhe shtetit, por mund të krahasohemi me
kompanitë simotra europiane.

32

In September 2006, Stefan & Co, in cooperation with the Italian design ADA, implemented ISO 1400012004. Throughout this time, in order to ensure the progress of the process, our modest experience was
supported by every necessary progressive investment.
Appreciating the assistance and consultancy offered by different projects, to soften a bit difficulties
caused by the lack of experts, information and above all the experience, in 2010, in cooperation with
UNIDO & UNEP Program and the Albanian Ministry of Environment, the clean production program was
implemented (Resource Efficient and Cleaner production) and in two years we were certified.
Every day we become more reliable and we have met not only the requirements of the company itself,
market and state, but we can compare with European companies.
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Stefani & Co, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7,
Tirana, Albania
Tel: +355 4 236 4063, Fax: +335 4 234 2575
E-mail: birrastela@gmail.com
www.stefani-co.al
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