KOSZ „ALE SŁODZIAK!”

1. Czekolada Mleczna 100g

Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcz roślinny
(Shea), tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi). Masa kakaowa minimum 30%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, migdały, orzechy laskowe, nasiona sezamu, pszenicę i jaja.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna 2321 kJ/ 557 kcal; tłuszcz 35 g; w tym
kwasy tłuszczowe nasycone 21 g; węglowodany 53 g; w tym cukry 52 g, białko 6,4 g; sól 0,16 g

2. Czekolada Milkizz 100g

Czekolada mleczna z nadzieniem (47%) mlecznym.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada mleczna zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada mleczna 53% [cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa,
tłuszcz roślinny (palmowy, shea), tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi), aromat], tłuszcz
roślinny (palmowy), cukier, mleko w proszku odtłuszczone 12%, aromat, emulgator: lecytyny (z soi).
Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, pszenicę i
jaja. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 30%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2435 kJ/ 585 kcal; tłuszcz: 40 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 23 g; węglowodany: 48 g –w tym cukry: 47 g; białko: 7,6 g; sól: 0,23 g

3. Baton Milkizz 30g

Czekolada mleczna z nadzieniem (46%) mlecznym.
Składniki: czekolada mleczna 54% [cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa,
tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi), aromat], tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, mleko w
proszku odtłuszczone 12%; aromat, emulgator: lecytyny (z soi). Produkt może zawierać orzeszki
arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, pszenicę i jaja. Czekolada mleczna: masa
kakaowa minimum 30%.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 2417 kJ/ 580 kcal; tłuszcz: 39 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 23 g; węglowodany: 48 g –w tym cukry: 46 g; białko: 8,7 g; sól: 0,26 g.

4. Baton Krówkowy 48g

Czekolada mleczna z nadzieniem (51%) karmelowym.
Składniki: czekolada mleczna 49% (cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa,
emulgator: lecytyny (z soi); aromat), syrop glukozowy, mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier),
cukier, tłuszcz palmowy, cukier inwertowany, emulgator: lecytyny (z soi), aromat, sól. Produkt może
zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, jaja i pszenicę. Czekolada
mleczna: masa kakaowa minimum 30%.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 2066 kJ/ 494 kcal; tłuszcz: 28 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 18 g; węglowodany: 55 g –w tym cukry: 47 g; białko: 5,0 g; sól: 0,15 g.

5. Czekolada Fresh&Fruity 100g

Czekolada mleczna z galaretką
Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: Cukier, galaretka 20% (cukier, syrop glukozowy, woda, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancja żelująca: agar, koncentraty owocowe - 0,2%: cytrynowy i malinowy, aromaty,
barwnik E141), tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcz roślinny (palmowy,
Shea), tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi), aromat. Czekolada mleczna: masa kakaowa
minimum 30%. Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu,
pszenicę i jaja.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna 2157 kJ/ 516 kcal; tłuszcz 28 g; w tym
kwasy tłuszczowe nasycone 17 g; węglowodany 60 g; w tym cukry 56 g, białko 5,1 g; sól 0,14 g

6. Krówka Puszka 250 g

Pomadki niekrystaliczne mleczne.
Składniki: cukier, syrop glukozowy, mleko w proszku odtłuszczone (14%), masło (z mleka). Produkt
może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, jaja, nasiona sezamu, soję.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna 1598 kJ/ 377 kcal; tłuszcz 4,0g; w tym
kwasy tłuszczowe nasycone 2,3g; węglowodany 80g; w tym cukry 69g, białko 5,5g; sól 0,18g

7. Galaretka Fresh&Fruity 160g

Galaretki z nadzieniem (12%).
Składniki: cukier, syrop glukozowy, woda, substancja żelująca: pektyny; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; naturalne aromaty, soki owocowe 1,2% z zagęszczonych soków owocowych (ananas,
cytryna, pomarańcza, malina); ekstrakty roślinne (papryka, pokrzywa, szpinak, kurkuma), koncentrat
czarnej marchwi. Produkt może zawierać soję, orzeszki arachidowe i mleko.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 1349 kJ/ 318 kcal; tłuszcz: 0 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g; węglowodany: 78 g –w tym cukry: 63 g; białko: 0 g; sól: 0,25 g.

8. Galaretki Fresh&Fruity Kids 160g

Galaretki z nadzieniem (12%).
Składniki: cukier, syrop glukozowy, woda, substancja żelująca: pektyny; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; aromaty, koncentraty owocowe 0,2% (ananasowy, cytrynowy, malinowy,
pomarańczowy); koncentrat czarnej marchwi, ekstrakt korzenia kurkumy, syrop cukru
skarmelizowanego, barwniki: E160a. Produkt może zawierać soję, orzeszki arachidowe i mleko.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 1349 kJ/ 318 kcal; tłuszcz: 0 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g; węglowodany: 78 g –w tym cukry: 63 g; białko: 0 g; sól: 0,25 g.

9. Mieszanka Krakowska 280g

Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: cukier, syrop glukozowy, czekolada 20% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz
roślinny (palmowy, Shea), emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat), woda, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy; substancja żelująca: agar; koncentraty owocowe 0,2% (ananasowy, cytrynowy,
pomarańczowy, malinowy); aromaty. Czekolada zawiera: masa kakaowa minimum 43%. Produkt
może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, nasiona sezamu, mleko, jaja i pszenicę.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 1501 kJ/ 355 kcal; tłuszcz: 7,3 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 4,5 g; węglowodany: 70 g –w tym cukry: 56 g; białko: 0,8 g; sól: 0,02 g.

Informacja 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

