KOSZ „CZEKOLADOWE SZALEŃSTWO”

1. Czekolada Całusy Truskawkowe 300g

Czekolada z nadzieniem (57%) truskawkowo-jogurtowym.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada 43% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea),
emulgator: lecytyny (z soi)], nadzienie truskawkowe 24% (syrop glukozowy, truskawka 14% , cukier,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: pektyny, substancja żelująca: agar),
tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, mleko w proszku odtłuszczone, proszek jogurtowy 3,9% (z mleka),
emulgator: lecytyny (z soi), aromat naturalny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Produkt może
zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, pszenicę i jaja.
Czekolada: masa kakaowa minimum 43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2105 kJ/ 504 kcal; tłuszcz: 27 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 17 g; węglowodany: 59 g –w tym cukry: 49 g; białko: 4,8 g; sól: 0,07 g.

2. Czekolada Całusy Tiramisu 290g

Czekolada z nadzieniem (58%) kawowo-mlecznym o smaku tiramisu.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada 42% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea),
emulgator: lecytyny (z soi)], cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), mleko w proszku odtłuszczone 9%,
wafle (mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, tłuszcz palmowy, sól), syrop glukozowy, śmietanka
kremowa, mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), serwatka w proszku (z mleka), kawa
naturalna 0,37%, żółtko jaja w proszku, emulgator: lecytyny (z soi), substancja utrzymująca wilgoć:
inwertaza, naturalne aromaty. Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe,
migdały i nasiona sezamu. Czekolada: masa kakaowa minimum 43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2167 kJ/ 519 kcal; tłuszcz: 30 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 20 g; węglowodany: 55 g –w tym cukry: 50 g; białko: 5,9 g; sól: 0,16 g.

3. Czekolada Crunchy Coco 278g

Czekolada mleczna z nadzieniem (50%) kokosowym z chrupkami ryżowymi.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada mleczna zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada mleczna 50% [cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa,
tłuszcz roślinny (shea), tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi)], tłuszcz roślinny (palmowy,
kokosowy), cukier, wiórki kokosowe 9,7%, mleko w proszku odtłuszczone, chrupki ryżowe 1,6%
(mąka ryżowa, cukier, sól), emulgator: lecytyny (z soi), aromat naturalny. 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: 2383 kJ/ 573 kcal; tłuszcz: 39 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 28 g; węglowodany: 47 g –w tym cukry: 46 g; białko: 6,8 g; sól: 0,2 g.

4. Czekolada Krówkowa 300g

Czekolada mleczna z nadzieniem (57%) karmelowo-mlecznym.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada mleczna zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada mleczna 43% [cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa,
tłuszcz roślinny (shea), tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi), aromat naturalny], tłuszcz
roślinny (palmowy, kokosowy), cukier, mleko w proszku odtłuszczone 8,5%, syrop glukozowy, mleko
zagęszczone słodzone (mleko, cukier) 6,5%, żółtko jaja w proszku, syrop cukru inwertowanego, syrop
cukru skarmelizowanego, emulgator: lecytyny (z soi), aromat naturalny, sól. Produkt może zawierać
orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu i pszenicę. Czekolada mleczna:
masa kakaowa minimum 30%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2242 kJ/ 537 kcal; tłuszcz: 33 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 20 g; węglowodany: 53 g –w tym cukry: 48 g; białko: 6,6 g; sól: 0,21 g.

5. Czekolada Gorzka Premium 90% 100g

Składniki: miazga kakaowa (miejsce pochodzenia: Afryka), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu,
cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z soi) i E476, aromat. Masa kakaowa minimum 90%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, mleko, pszenicę i
jaja.
Wartość odżywcza 100g produktu: 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

6. Czekolada Gorzka Premium 70% 100g

Składniki:
Miazga kakaowa (miejsce pochodzenia: Afryka), cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz
kakaowy, emulgator: lecytyny (z soi), aromat. Masa kakaowa minimum 70%. Może zawierać orzeszki
arachidowe, orzechy, nasiona sezamu, mleko, pszenicę i jaja.
Wartość odżywcza 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

7. Czekolada Premium Mleczna z wiórkami
kokosowymi 100g

Składniki: cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, wiórki kokosowe 5%,
emulgatory: lecytyny (z soi), aromat, Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 30%. Może
zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, nasiona sezamu, pszenicę i jaja.
Wartość energetyczna na 100 g produktu: wartość energetyczna 2318 kJ/556 kcal, tłuszcz 36 g,
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 23 g, węglowodany 48 g, w tym cukry 48 g, białko 8,4 g, sól 0,22 g

8. Czekolada Premium Mleczna 100g

Składniki: cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, emulgatory: lecytyny (z
soi), aromat. Masa kakaowa minimum 30%. Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, nasiona
sezamu, pszenicę i jaja.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna 2289 kJ/ 549 kcal; tłuszcz 34 g; w tym
kwasy tłuszczowe nasycone 21 g; węglowodany 51 g; w tym cukry 50 g, białko 8,5 g; sól 0,23 g

9. Czekolada Gorzka 100g

Składniki: miazga kakaowa (miejsce pochodzenia: Afryka), cukier, kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z soi). Masa kakaowa minimum 70%. Może zawierać
orzeszki arachidowe, migdały, orzechy laskowe, nasiona sezamu, mleko, pszenicę i jaja.
Wartość odżywcza 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 0,02g

10.

Czekolada Tiki Taki 100g

Czekolada z nadzieniem (47%) kokosowo-orzechowym.
Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada 53% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea),
emulgator: lecytyny (z soi)], cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), orzeszki arachidowe 11%, mleko w
proszku odtłuszczone, wiórki kokosowe 4,3%; emulgatory: lecytyny (z soi). Produkt może zawierać
inne orzechy, nasiona sezamu, pszenicę i jaja. Czekolada: masa kakaowa minimum 43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2311 kJ/ 555 kcal; tłuszcz: 36 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 22 g; węglowodany: 47 g –w tym cukry: 46 g; białko: 8,2 g; sól: 0,09 g.

11.

Czekolada Kasztanki 100g

Czekolada z nadzieniem (50%) kakaowym z wafelkami.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada 50% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (palmowy, shea),
emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat], cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), wafle 7,9% (mąka
pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, sól, substancje spulchniające: węglany sodu i
węglany amonu), mleko w proszku odtłuszczone, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 3,3%,
emulgator: lecytyny (z soi), aromaty. Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy,
nasiona sezamu i jaja. Czekolada: masa kakaowa minimum 43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2214 kJ/ 531 kcal; tłuszcz: 31 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 21 g; węglowodany: 56 g –w tym cukry: 50 g; białko: 4,7 g; sól: 0,12 g.

12.

Czekolada Malaga 100g

Czekolada z nadzieniem (40%) śmietankowo-rodzynkowym.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada 60% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (palmowy, shea),
emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat], cukier, rodzynki 5,8%; tłuszcz roślinny (palmowy), syrop
glukozowy, śmietanka kremowa (z mleka) 3,7%; mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier),
spirytus 0,8%; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty. Produkt może zawierać orzeszki
arachidowe, inne orzechy, nasiona sezamu, pszenicę i jaja. Czekolada: masa kakaowa minimum
43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2002 kJ/ 479 kcal; tłuszcz: 24 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 15 g; węglowodany: 59 g –w tym cukry: 56 g; białko: 3,0 g; sól: 0,03 g.

13.

Czekolada Peanut Butter 100g

Czekolada z nadzieniem (44%) z solonych orzeszków arachidowych.
Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada 56% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea),
emulgator: lecytyny (z soi)], orzeszki arachidowe solone 18,7% (orzeszki arachidowe 94%, olej
palmowy, sól, olej słonecznikowy), tłuszcz roślinny (palmowy), orzeszki arachidowe 5,2%,
maltodekstryna, glukoza, cukier, sól. Produkt może zawierać inne orzechy, nasiona sezamu, mleko,
jaja i pszenicę. Czekolada: masa kakaowa minimum 43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2312 kJ/ 555 kcal; tłuszcz: 37 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 18 g; węglowodany: 44 g –w tym cukry: 41 g; białko: 9,0 g; sól: 0,58 g.

14.

Czekolada Miętowa 100g

Czekolada z nadzieniem (50%) miętowym.
Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada 50% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea),
emulgator: lecytyny (z soi)], tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, mleko w proszku odtłuszczone 7,5%,
serwatka w proszku (z mleka), emulgator: lecytyny (z soi), naturalny olejek miętowy, mentol. Produkt
może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, pszenicę
i jaja. Czekolada: masa kakaowa minimum 43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2325 kJ/ 558 kcal; tłuszcz: 35 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 22 g; węglowodany: 53 g –w tym cukry: 52 g; białko: 6,1 g; sól: 0,2 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

