Karta produktu Wawel Czarny Las Czekolada
nadziewana 300 g
Opis produktu
Czekolada z nadzieniem (57%) wiśniowo-czekoladowym.

Opis produktu
Wawel
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze

O marce
Robimy to dobrze.
Z dobrych składników.
Lecytyna z certyfikowanych nasion soi (bez GMO)
Bez barwników
Bez sztucznych aromatów
Bez emulgatora E476
Nasze produkty wprawiają nas w dobry humor i nastrój. A kiedy czujemy się dobrze, chcemy czynić dobrze!
Receptury tworzymy we współpracy z Radą Ekspertów. Dowiedz się więcej na: www.dobreskladniki.pl
Fundacja Wawel z Rodziną
Kupując nasze produkty pomagasz

O producencie
43 g 901 kJ / 216 kcal 11%*
100 g 2096 / kJ 502 kcal
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

Składniki
czekolada 43% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea), emulgator: lecytyny (z soi)], nadzienie wiśniowe
24% [syrop glukozowy, cukier, przecier wiśniowy 30%, koncentrat z czarnej marchwi, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy,
kwas winowy), przecier z aronii, aromat naturalny, substancja zagęszczająca: pektyny], cukier, tłuszcz roślinny (palmowy),
czekolada 5,4% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea), emulgator: lecytyny (z soi)], mleko w proszku
odtłuszczone, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 1,8%, emulgator: lecytyny (z soi), aromaty naturalne, Czekolada: masa
kakaowa minimum 43%, Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne
Produkt zawiera: mleko, soja.
Produkt może zawierać: migdały, jaja, orzechy laskowe, orzeszki ziemne, sezam, pszenica.

Informacja o wartości odżywczej
100g produktu:
wartość energetyczna:

2096 kJ/502 kcal

tłuszcz:

27 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:

17 g

węglowodany:

58 g

w tym cukry:

49 g

białko:

4,8 g

sól:

0,07 g

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Opakowanie zawiera 7 porcji x 43 g (2 kawałki).

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
300

Jednostka
Gramów

Średnia miara
Średnia miara (e)

Rodzaj
Karton
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