Wawel Figa z pomarańczą Czekolada nadziewana 100 g

EAN
5900102025275
Rynek / rynki docelowe
PL

Składniki
Składniki
czekolada 53 % [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea), emulgator lecytyny (ze słonecznika)]
nadzienie figowopomarańczowe 20 % (cukier, syrop glukozowy, figi 10 %, sok pomarańczowy 0,5 % z zagęszczonego soku
pomarańczowego, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat naturalny, syrop cukru skarmelizowanego, substancje
zagęszczające: pektyny, agar; koncentrat z marchwi, substancja wiążąca: cytryniany wapnia)
cukier
tłuszcz roślinny (palmowy)
czekolada 4,3 % [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea), emulgator: lecytyny (ze słonecznika)]
mleko w proszku odtłuszczone
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
emulgator: lecytyny (ze słonecznika)
aromat naturalny
Czekolada: masa kakaowa minimum 43 %
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać soję, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, pszenicę i jaja.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza: 100 g

Wartość odżywcza: 20 g %* /20 g

wartość energetyczna:

2102 kJ/ 503 kcal

420 kJ/ 101 kcal

5%

tłuszcz:

27 g

5,4 g

8%

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:

16 g

3,2 g

16 %

węglowodany:

58 g

12 g

5%

w tym cukry:

53 g

11 g

12 %

białko:

4,9 g

1,0 g

2%

sól:

0,04 g

<0,01 g

0%

* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Opakowanie zawiera 5 porcji x 20 g (3 kostki).
Obliczona wartość odżywcza
na 100g

Wartość odżywcza: 20 g

Wartość energetyczna (kJ)

2102

420

Wartość energetyczna (kcal)

503

101

Tłuszcz (g)

27

5.4
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Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Na porcję
20 g
Wartość energetyczna
420kJ
101kcal

5%
100 g 2102 kJ 503 kcal
Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 5 porcji x 20 g (3 kostki).

Opis produktu

Opis produktu
Marka
Wawel
Marka standaryzowana
Marka  Wawel
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Czekolada z nadzieniem (47 %) czekoladowym i figowopomarańczowym.

Marketing
Kontakt
Wawel SA
Adres kontaktowy
ul. Władysława Warneńczyka 14,
30520 Kraków,
Polska
O marce
Wawel
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
O producencie
Robimy to dobrze.
Z dobrych składników.
Bez barwników
Bez sztucznych aromatów
Bez emulgatora E476
Nasze produkty to słodka przyjemność, która wprawia w dobry humor i nastrój. A kiedy czujemy się dobrze, chcemy czynić
dobrze.
dobreskladniki.pl
Fundacja Wawel z Rodziną
Kupując produkty Wawel pomagasz!
fundacjawawel.pl
Dodatkowe informacje
Słodki Wawel.pl esklep
Kupuj produkty Wawel w sklepie internetowym
slodkiwawel.pl

Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
Migdały  Może zawierać
Jaja  Może zawierać
Orzechy laskowe  Może zawierać
Mleko  Zawiera
Orzeszki ziemne  Może zawierać
Sezam  Może zawierać
Soja  Może zawierać
Pszenica  Może zawierać
Dodatki
Sztuczne aromaty  Nie zawiera
Barwniki  Nie zawiera

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Opakowanie
Rozmiar opakowania
100g ℮
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy  100
Rodzaj materiału opakowania
Opakowanie  90  Plastik/aluminium

Wymiar
Wymagana wysokość na półce (mm) Wymagana szerokość na półce (mm) Wymagana głębokość na półce (mm)
80

162

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)
Rodzaj opakowania
Typ  Opakowanie
Waga
Waga brutto  108
Jednostka sprzedażowa
Wysokość  80
Szerokość  162
Głębokość  10
Liczba użyć
Liczba czynności użycia  Porcje
5
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Opakowanie zawiera 5 porcji x 20 g (3 kostki).

Obsługa klienta
Adres producenta
Wawel SA
ul. Władysława Warneńczyka 14,
30520 Kraków,
Polska
wawel.com.pl
opinie@wawel.com.pl
Adres zwrotny
Wawel SA
ul. Władysława Warneńczyka 14,
30520 Kraków,
Polska
wawel.com.pl
opinie@wawel.com.pl
Email kontaktowy
opinie@wawel.com.pl
Adres internetowy
wawel.com.pl
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Rozszerzone dane
Języki na opakowaniu
angielski
niemiecki
węgierski
polski
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna  Czekolada nadziewana
Wariant  Figa z pomarańczą

