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Czekoladki Bieszczadzkie przewodnik po atrakcjach
regionu
Cena

36,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Opis produktu
A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?
Zapraszamy na słodką wycieczkę po najciekawszych miejscach i atrakcjach bieszczadzkich.
Czekoladki Bieszczadzkie powstały z pasji Mistrza Polski Cukierników Mirosława Pelczara do czekolady oraz z zamiłowania do
naturalnych składników. Do produkcji tych unikatowych czekoladek została użyta najwyższej jakości czekolada oraz owoce,
które dojrzewają w słońcu bieszczadzkich wzgórz. Jest to zestaw 20 małych czekoladek z czterech rodzajów czekolady z
dodatkami. Kosztując naszych czekoladek możecie Państwo poczytać na odwrocie opakowania o atrakcjach bieszczadzkich:
gdzie warto wstąpić, jakie miejsca odwiedzić, gdzie zatrzymać się na dłużej. To również wspaniała pamiątka po wyjątkowych
chwilach spędzonych na bieszczadzkich szlakach
Zawartość opakowania:
1. czekolada biała 25,9% z czarnym bzem
2. czekolada gorzka 70,4% z borówką brusznicą
3. czekolada mleczna 33,6% z maliną
4. czekolada RUBY z jarzębiną
Czekoladki bieszczadzkie - przewodnik po atrakcjach regionu
Składniki: czekolada biała 99,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, emulgator: lecytyna sojowa, wanilia
Bourbon), czarny bez suszony 0,5%. Masa kakaowa minimum 25,9%. Czekolada gorzka 99,5% (miazga kakaowa, cukier,
proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyna sojowa, wanilia Bourbon), borówka brusznica suszona
0,5%. Masa kakaowa minimum 70,4 %. Czekolada mleczna 99,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga
kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, wanilia Bourbon), malina liofilizowana 0,5%. Masa kakaowa minimum 33,4.%.
Czekolada różowa Ruby 99,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko odtłuszczone w proszku, mleko pełne w proszku, miazga
kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), jarzębina suszona 0,5%. Masa kakaowa
minimum 47,3%. Może zawierać orzechy.
Wartość odżywcza w 100g produktu:
Wartość energetyczna 2382 kJ / 569 kcal
Tłuszcz 45,82g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,46g
Węglowodany 46,9g
w tym cukry 46,5g
Białko 21g
Sól 0,5g
Kod EAN 5904139481684
Waga netto: 210 g
Wymiary opakowania: 25 x 21,5 x 2 cm
Termin przydatności do spożycia: 9 miesięcy
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