KOSZ „KARMELOWE SZCZĘŚCIA”

1. Bombonierka Kasztanki 430g

Czekolada z nadzieniem (58,4%) kakaowym z wafelkami. Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera
tłuszcze roślinne.
Składniki: Czekolada 41,6% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (Shea),
emulgator: lecytyny (z soi)], cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, kokosowy), wafle 9,2% (mąka pszenna,
cukier, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, sól), mleko w proszku odtłuszczone, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu 3,8%, emulgator: lecytyny (z soi), aromat naturalny. Produkt może zawierać
orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu i jaja. Czekolada: masa kakaowa
minimum 43%.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 2240 kJ/ 537 kcal; tłuszcz: 31 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 21 g; węglowodany: 57 g –w tym cukry: 49 g; białko: 5,3 g; sól: 0,14 g.

2. Czekolada Karmelowa 100g

Czekolada z nadzieniem (40%) karmelowym.
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], syrop glukozowy, mleko zagęszczone słodzone (mleko,
cukier), cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), syrop cukru inwertowanego, barwnik: karmel, emulgator:
lecytyny (z soi), sól, aromat. Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, nasiona
sezamu, pszenicę i jaja. Czekolada: masa kakaowa minimum 43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2075 kJ/ 497 kcal; tłuszcz: 28 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 18 g; węglowodany: 56 g –w tym cukry: 49 g; białko: 3,4 g; sól: 0,05 g.

3. Bombonierka Tofflairs KarmelowoCzekoladowy 260g

Pomadki mleczne niekrystaliczne z nadzieniem czekoladowym (15%).
Składniki: syrop glukozowy, mleko zagęszczone słodzone 23% (mleko, cukier), cukier, tłuszcz
palmowy, syrop cukru inwertowanego, czekolada 2,3% [miazga kakaowa, cukier, kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z soi), aromat], mleko w
proszku odtłuszczone, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, sól, aromat, emulgatory: guma
arabska, lecytyny (z soi). Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, jaja. Czekolada: masa
kakaowa min. 43%.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 1847 kJ/441 kcal; tłuszcz: 20g – w
tym kwasy tłuszczowe nasycone: 13g; węglowodany: 62g –w tym cukry: 55g; białko: 3g; sól:
0,36g.

4. Bombonierka Tofflairs CzekoladowoMleczny 260g

PL Pomadki niekrystaliczne czekoladowe z nadzieniem mlecznym (15%). Oprócz tłuszczu
kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: syrop glukozowy, mleko zagęszczone słodzone 23% (mleko, cukier), tłuszcz palmowy,
cukier, mleko w proszku odtłuszczone, czekolada 2,6% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy,
tłuszcz roślinny (palmowy, shea); emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat], kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu, syrop cukru inwertowanego, aromat, sól, emulgatory: guma arabska, lecytyny (z
soi). Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, jaja. Czekolada: masa kakaowa min. 43%.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 1879 kJ/449 kcal; tłuszcz: 22g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 15g; węglowodany: 59g –w tym cukry: 43g; białko: 3,8g; sól: 0,38g

5. Czekolada Całusy Karmelowe 295g

Czekolada z nadzieniem (56%) karmelowo-mlecznym.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: czekolada 44% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (palmowy, shea),
emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat], cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), syrop glukozowy,
mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier) 6,5%; mleko w proszku odtłuszczone 4,5%; serwatka w
proszku (z mleka), syrop cukru inwertowanego, barwnik: karmel, emulgator: lecytyny (z soi),
aromaty, sól. Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona
sezamu, pszenicę i jaja. Czekolada: masa kakaowa minimum 43%.
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna: 2178 kJ/ 522 kcal; tłuszcz: 31 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 19 g; węglowodany: 55 g –w tym cukry: 50 g; białko: 4,4 g; sól: 0,14 g.

6. Krówka puszka 250g

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. Trufle w czekoladzie 280g

Cukierki kakaowe o smaku rumowym w czekoladzie.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne.
Składniki: Cukier, czekolada 16,5% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz shea,
emulgator: lecytyny (z soi)], serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz palmowy, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu 6,3%, syrop glukozowy, śmietanka kremowa (z mleka), mleko zagęszczone
słodzone (mleko, cukier), orzeszki arachidowe, mleko w proszku pełne, spirytus, emulgator: lecytyny
(z soi); substancja utrzymująca wilgoć: inwertaza; nasiona sezamu, wafle [mąka pszenna, olej
rzepakowy, sól], aromat naturalny. Produkt może zawierać orzechy i jaja. Czekolada: masa kakaowa
minimum 43%.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 1845 kJ/441 kcal; tłuszcz: 16g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 10g; węglowodany: 66g –w tym cukry: 62g; białko: 4,4g; sól: 0,29g

8. 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

9. Baton Maciek Toffi 49g

Czekolada mleczna z nadzieniem (52%) toffi.
Składniki: czekolada mleczna 48% (cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa,
emulgator: lecytyny (z soi); aromat), cukier, mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), syrop
glukozowy, spirytus, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz palmowy, żółtko jaja w proszku, barwnik:
karmel, substancja utrzymująca wilgoć: inwertaza, aromat. Może zawierać orzeszki arachidowe,
orzechy, nasiona sezamu i pszenicę.
Wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna: 1936 kJ/ 462 kcal; tłuszcz: 19 g – w tym
kwasy tłuszczowe nasycone: 11 g; węglowodany: 62 g –w tym cukry: 56 g; białko: 5,4 g; sól: 0,18 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

