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An original Italian recipe passed from generation to generation, 
solely natural ingredients, and unique toppings combine into de-
licious homemade ice cream from the Piccolina Gelateria brand.  
The chain’s flagship store in Melbourne was conceived by the ac-
complished interior design firm Hecker Guthrie. The owner, Sandra 
Fonti, was particular about a style relating to the Italian ice cream 
parlors of 1950s. Hence the square tiles, the orb-shaped lamps, and 
the menu bringing to mind a railroad timetable. The color green is 
a visual reference to the Italian flag, and the centrally placed long 
counter, showcasing the different flavors, is meant to resemble the 
family table in an Italian home.

The decoration of the walls is a remainder of the previous owners 
– the architects preserved its original form, limiting themselves to 
removing the layers of old paint. The scope of renovation included 
also the terrazzo on the floor, the molded metal ceiling, and the stone 
arches. The vast window opening onto the kitchen allows for taking 
a peek at the confectioners at work. Extremely light, Scandinavian-
style furniture was designed with the premises specifically in mind, 
and they add a great deal to the bar-like feel of the parlor.

It is a true promised land for enthusiasts of Italian sweets and 
Italian style alike.

Oryginalna włoska receptura przekazywana z pokolenia na 
pokolenie, w stu procentach naturalne składniki i wyjątkowe 
dodatki – tak brzmi przepis na doskonałe lody domowej roboty 
australijskiej marki Piccolina Gelateria. Flagowy lokal sieci w Mel-
bourne został zaprojektowany przez renomowaną pracownię 
Hecker Guthrie. Właścicielce lodziarni Sandrze Fonti zależało 
na klimacie nawiązującym do włoskich gelaterii z lat 50. ‒ stąd 
kwadratowe płytki, lampy-kule i menu przypominające dworco-
wy rozkład jazdy. Zielony kolor to nawiązanie do włoskiej flagi, 
a umieszczona pośrodku długa lada z lodami imituje stół w ty-
powej włoskiej kuchni, przy którym spotyka się cała rodzina.

Dekoracja ścian to pozostałość po poprzednich lokatorach 
– architekci pozostawili je w oryginalnej formie, zdejmując je-
dynie warstwy starej farby. Odrestaurowano także lastryko na 
podłodze, tłoczony metalowy sufit i kamienne łuki. Przez duże 
okno przy kuchni goście mogą obserwować cukierników przygo-
towujących lody. Specjalnie do tego wnętrza stworzono bardzo 
lekkie, nawiązujące do skandynawskiego klimatu meble, które 
doskonale uzupełniają barowy klimat lodziarni.

Istny raj dla miłośników nie tylko włoskich słodkości, ale 
i włoskiego stylu!
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