Karta produktu Wawel Raczki Karmelki nadziewane 1000
g
Opis produktu
Karmelki nadziewane (30%) z nadzieniem orzechowo-kakaowym o aromacie rumowym.

Cechy
produkowane ręcznie! według sprawdzonej receptury

Opis produktu
Kruchy karmel kryje w sobie chrupiące orzechowo-kakaowe nadzienie z rumową nutą.
Ręcznie produkowane według sprawdzonych receptur to sekret naszych karmelków.
Kruchy karmel i delikatne nadzienie sprawiają, że są one naprawdę wyjątkowe.
Poczuj się dobrze, dzięki dobrej recepturze: bez dodatku substancji konserwujących, barwników i sztucznych aromatów.

O marce
Wawel
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze

O producencie
Nasze produkty tworzymy z tego, co najlepsze, bo jesteśmy przekonani, że dobre składniki wprawiają nas w dobry humor i nastrój.
A kiedy czujemy się dobrze, chcemy czynić dobrze!
Wszystkie receptury tworzymy w ścisłej współpracy z Radą Ekspertów. Dowiedz się więcej o jej roli na www.dobreskladniki.pl
Fundacja Wawel z Rodziną
Czy wiesz, że... Wawel od lat wspiera Fundację „Wawel z Rodziną", która od 2008 roku spełnia marzenia najmłodszych, inspirując
i dając motywację do działania.
Fundacja pomaga dzieciom ze wszystkich domów dziecka na terenie Polski. Dowiedz się więcej na: www.fundacjawawel.pl

Składniki
cukier, syrop glukozowy, orzeszki arachidowe 9%, tłuszcz palmowy, serwatka w proszku (z mleka), kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu 1,6%, naturalny aromat, koncentrat czarnej marchwi
Produkt zawiera: mleko, orzeszki ziemne.
Produkt może zawierać: jaja, orzechy, sezam, soja, pszenica.

Informacja o wartości odżywczej
100g produktu:
Wartość energetyczna:

1775 kJ/ 421 kcal

Tłuszcz:

10 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:

3,6 g

Węglowodany:

79 g

w tym cukry:

62 g

Białko:

3,0 g

Sól:

0,14 g

Informacje o produkcie
Pochodzenie
Wyprodukowano w Polsce

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Adres producenta
Wawel SA
ul. Władysława Warneńczyka 14
30-520 Kraków
Polska

Adres zwrotny
Wawel SA
ul. Władysława Warneńczyka 14
30-520 Kraków
Polska
www.wawel.com.pl
opinie@wawel.com.pl

Opakowanie
Wymiar liczbowy
1000

Jednostka
Nadające się do recyklingu

Rodzaj
Polska
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