
TRUFLE NADZIEWANE MIX W POLEWIE 

Trufle: Mix cukierków z masy truflowej nadziewanych (10%) w polewie:
o smaku: truskawkowym, bananowym, marcepanowym, rumowym, kakaowym, orzechowym
z nadzieniem czekoladowym, truskawkowym,  o smaku orzechowym, i o smaku bananowym.
Mix w zmiennych proporcjach.

SKŁADNIKI: cukier,  polewa  16%  [cukier,  tłuszcze  roślinne  (palmowy, sojowy,  rzepakowy,  shea)
częściowo  utwardzone w  zmiennych  proporcjach;  kakao  o  obniżonej  zawartości  tłuszczu,  miazga
kakaowa, emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat]; serwatka w proszku z mleka; nadzienie 10%
wg asortymentu (czekoladowe, truskawkowe, o smaku orzechowym, o smaku bananowym);  woda,
syrop glukozowy, tłuszcze roślinne (częściowo utwardzony olej palmowy, olej palmowy); emulgator:
lecytyny   (z  soi);  błonnik  kakaowy,  kakao  o  obniżonej  zawartości  tłuszczu,  aromat,  substancja
utrzymująca wilgoć: sorbitol; mączka z orzeszka ziemnego; regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
stabilizator: inwertaza. 
Nadzienie  czekoladowe  (Trufle  o  smaku  marcepanowym,  rumowym,  kakaowym): tłuszcze
roślinne   (olej  palmowy,  częściowo  utwardzony  olej  palmowy,  olej  rzepakowy)  w  zmiennych
proporcjach, cukier, serwatka w proszku z mleka, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu; czekolada
(5,8%) [cukier,  miazga  kakaowa,  tłuszcz  roślinny(palmowy,  shea);  tłuszcz  kakaowy;  emulgatory:
lecytyny (ze słonecznika) i E476, aromat]; aromat, emulgator: lecytyny (z soi).
 Nadzienie o smaku orzechowym (Trufle o smaku orzechowym): cukier, tłuszcze roślinne (olej
palmowy, częściowo utwardzony olej palmowy, olej rzepakowy) w zmiennych proporcjach; serwatka w
proszku  z mleka,  kakao  o obniżonej  zawartości  tłuszczu,  mączka  z  orzeszka ziemnego (1,8%),
aromat, emulgator: lecytyny (z soi). 
Nadzienie truskawkowe (Trufle  o smaku truskawkowym):  cukier,  przecier  truskawkowy (33%);
woda,  syrop  glukozowy,  substancja  żelująca:  pektyna,  regulator  kwasowości:  kwas  cytrynowy;
stabilizator: cytrynian sodu. 
Nadzienie o smaku bananowym (Trufle o smaku bananowym):  cukier, woda, syrop glukozowy,
aromat, substancja żelująca: pektyna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: cytrynian
sodu. 

Polewa kakaowa zawiera 12,5 % kakao.
Czekolada: masa kakaowa minimum 44%. 
Czekolada oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne. 
Może zawierać: jaja, pszenicę, nasiona sezamu i inne orzechy.

Wartość odżywcza w 100 g produktu
w porcji ok. 20 g

 ( 1 sztuka)
% RWS w porcji*

Wartość 
energetyczna

1705 kJ 
405 kcal

341 kJ 
81 kcal 

4%

Tłuszcz 12,5 g 2,5 g 4%

w tym kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

4,2 g 0,8 g 4%

węglowodany 70g 14 g 5%

w tym cukry 67,4g 13,5 g 15%

Białko 2,9g 0,6g 1%

Sól 0,01 g 0 g 0%

*Dzienna referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej

osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).

 



Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Najlepiej spożyć przed (data jest numerem partii):

Wyprodukowano w UE

Masa netto: 200g

Zakład Produkcji Spożywczej „DOBOSZ“ Daniel Dobosz

ul. Kwiatkowskiego 3, 72-020 Trzebież, Polska

tel.0048 91 48 08 640, fax 0048 91 48 08 615

www.dobosz.pl, biuro@dobosz.pl

http://www.dobosz.pl/

