
 

 
 

Zestaw „Dla Dziadków od Serca” 

 

1.Bombonierka MALAGA (430g) 

 
Poznaj słodką naturę malagi i odkryj idealne proporcje doskonałych składników;Niepowtarzalny 

charakter malaga zawdzięcza płynnemu nadzieniu, które kryje wypełnione słonecznym blaskiem 

rodzynek. 

 

czekolada 50% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (palmowy, Shea), 

emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat], cukier, rodzynki 7,3%, tłuszcze i oleje roślinne (olej 

palmowy, olej rzepakowy, tłuszcz palmowy całkowicie utwardzony), syrop glukozowy, śmietanka 

kremowa (z mleka) 4,6%, mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), spirytus, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty. Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, 



 

 
 

sezam, pszenicę i jaja. Zawartość masy kakaowej w czekoladzie minimum 

43%. Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne. 

 

100 g produktu: 

wartość energetyczna:1952 kJ/466 kcal 

tłuszcz:22 g 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:13 g 

węglowodany:60 g 

w tym cukry:57 g 

białko:3,2 g 

sól:0,04 g 

 

 

2. Śliwki 300g:  

 
Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne. Śliwka kandyzowana 70% (cukier, śliwka, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu), czekolada 30% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz 

kakaowy, tłuszcz roślinny (palmowy, Shea), emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat]. Czekolada 

zawiera: masa kakaowa minimum 43%. Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, 

nasiona sezamu, mleko, jaja i pszenicę. 

Wartości odżywcze 100 g produktu: 

wartość energetyczna:1626 kJ/ 386 kcal 

tłuszcz:11 g 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:6,7 g 

węglowodany:68 g 

w tym cukry:60 g 



 

 
 

białko:1,9 g 

sól:0,01 g 

 

3. Pastylka miętowa 210g:  

 
cukier (mp UE), syrop glukozowy, czekolada 17% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz 

roślinny (palmowy, Shea), emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat), woda, substancja 

zagęszczająca: maltodekstryna, aromat naturalny: olejek miętowy. 

Wartości odżywcze 100 g produktu: 

wartość energetyczna:1584 kJ/375 kcal 

tłuszcz:6,4 g 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:4,0 g 

węglowodany:78 g 

w tym cukry:69 g 

białko:0,7 g 

sól:0,01 g 



 

 
 

4. Czekolada gorzka premium 90%: 

 
miazga kakaowa (miejsce pochodzenia: Afryka), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (z soi), Masa kakaowa minimum 90%. Tekst dotyczący alergenów. 

Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, mleko, pszenicę i 

jaja. 

Wartości odżywcze w 100g: 

Wartość energetyczna:2307 kJ/ 558 kcal 



 

 
 

Tłuszcz:44 g 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:28 g 

Węglowodany:17 g 

w tym cukry:11 g 

Białko:15 g 

Sól:0,02 g 

5. Konfitura śliwkowa: 

 
Składniki: wiśnie (82g zużyto na 100g produktu), cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 

czekolada 2,5%(cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (palmowy, Shea), 

emulgator: lecytyny ( z soi), aromat), substancja żelująca: pektyna, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy. W zakładzie produkcyjnym używane są również: jaja, soja, mleko, seler, gorczyca, nasiona 

sezamu. Produkt z owoców pestkowych, może zawierać drobny odłamek pestki wiśni. Oprócz 

tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne. 

Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna 822 kJ/ 196 kcal; tłuszcz 2,3g; w tym kwasy 

tłuszczowe nasycone 1,3g; węglowodany 42g; w tym cukry 30g, białko 1,9g; sól 0,01g 


