Karta produktu Wawel 70% Cocoa Czekolada gorzka
klasyczna 100 g
Opis produktu
Czekolada gorzka

Cechy
bez oleju palmowego

Opis produktu
Kupując nasze produkty pomagasz
Fundacja Wawel z Rodziną
Wszystkie receptury tworzymy w ścisłej współpracy z Radą Ekspertów.
Dowiedz się więcej o jej roli na www.dobreskladniki.pl

O marce
17 g 389 kJ 94 kcal 5%*
100 g 2287 kJ 551 kcal
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

O producencie
Kupuj, pomagaj i odbieraj nagrody! Przyłącz się do akcji i spraw, aby aż 2 500 000 zł trafiło na cele społeczne!
1. W terminie 16.10.2017 - 31.12.2018 zarejestruj się na stronie sercerosnie.com.pl
Jeśli brałeś udział w Programie "Z Miłości do Radości", Twoje konto jest wciąż aktywne.
2. Kupuj produkty promocyjne Wawel oznaczone w specjalny sposób. Rejestruj kody znajdujące się wewnątrz opakowań na
sercerosnie.com.pl, kupując produkty na wagę rejestruj paragony. Zachowaj dowód zakupu wraz z opakowaniem.
3. Dzięki każdej rejestracji kodu / paragonu przeznaczasz określoną kwotę z produktu na wybrany cel społeczny, który wesprze
Wawel. Do przekazania na cele społeczne jest pula o maksymalnej wartości 2 500 000 zł.
4. Zbieraj serduszka na swoim koncie i wymieniaj je na nagrody gwarantowane.
Każda zarejestrowana złotówka to jedno serduszko dla Ciebie.
5. Za dokonanie rozszerzonej rejestracji otrzymasz dodatkowe serduszka.
Regulamin sprzedaży premiowej i lista organizacji dostępne są na stronie sercerosnie.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Organizatorem sprzedaży premiowej jest Wawel SA ul. W. Warneńczyka 14. 30-520 Kraków. Promocja trwa od 16.10.2017 do
31.12.2018.
Czujesz się dobrze, pomagasz dobrze!

Składniki
miazga kakaowa (miejsce pochodzenia: Afryka), cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator:
lecytyny (z soi), Masa kakaowa minimum 70%
Produkt zawiera: soja.
Produkt może zawierać: migdały, jaja, orzechy laskowe, mleko, orzeszki ziemne, sezam, pszenica.

Informacja o wartości odżywczej
100g produktu:
Wartość energetyczna:

2287 kJ/ 551 kcal

Tłuszcz:

39 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:

24 g

Węglowodany:

34 g

w tym cukry:

30 g

Białko:

10 g

Sól:

0,02 g

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Opakowanie zawiera 6 porcji x 17 g (2 kostki).

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
100

Jednostka
Gramów

Średnia miara
Średnia miara (e)

Rodzaj
Zgrzewane
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