P?íslušenství: Sm?s cukrovinek Lonka, balení 1 kg

Sm?s cukrovinek Lonka, balení 1 kg

Datum minimální trvanlivosti do 1.8.2021. Vyzkoušejte jedine?nou chu? ne?okoládových cukrovinek od holandské firmy Lonka. Mix cukrovinek
Lonka obsahuje stejným dílem namíchané nugátové, cappuccinové a vanilkové kostky. Kostky Lonka jsou cukrovinkou typu "fudge". Fudge je
tradi?ní americká cukrovinka, která se vyrábí v mnoha r?zných variantách a p?íchutích. Fudge je n?co mezi fondánem, máslovým karamelem,
tureckým medem a marokánkem.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena209,00 K?
Sleva

Dotaz na produkt

Popis
Datum minimální trvanlivosti do 1.8.2021.
Vyzkoušejte jedine?nou chu? ne?okoládových cukrovinek od holandské firmy Lonka. Mix cukrovinek Lonka obsahuje stejným dílem namíchané
nugátové, cappuccinové a vanilkové kostky.
Kostky Lonka jsou cukrovinkou typu "fudge". Fudge je tradi?ní americká cukrovinka, která se vyrábí v mnoha r?zných variantách a p?íchutích.
Fudge je n?co mezi fondánem, máslovým karamelem, tureckým medem a marokánkem. Slovem "fudge" se p?vodn? v Anglii ozna?ovali m?kké
cukrovinky a recepty na n? se dají vysledovat už od 17. století.
Cukrovinky k namá?ení ve fontán? od Lonky mají jednu velkou nevýhodu. Pokud je ochutnáte p?edtím, než máte p?ipravenou ?okoládovou
fontánu, asi už nezjistíte, jak chutnají s ?okoládou. Je t?žké je p?estat jíst.
Mix cukrovinek Lonka obsahuje:
1/3 nugátových kostek s mandlemi
1/3 cappuccinových kostek
1/3 vanilkových kostek
Výrobce: Lonka
Zem? p?vodu: Holandsko
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Rozvažované balení: 1 kg - PE sá?ek.
Vanilkové kostky Duo Lonka.
Složení: cukr, glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk (palmový a kokosový), voda, sušené odst?ed?né mléko, kakaový prášek (1,7%), s?l,
emulgátor: sojový lecitin, p?írodní aromata, vanilkový extrakt. M?že obsahovat stopy: vajec, o?ech?, arašíd?.
Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1766 kJ (419 kcal); tuky 13 g (z toho nasycené mastné kyseliny 11 g); sacharidy 74 g (z toho
cukry 67 g); bílkoviny 1,9 g; s?l 0,43 g.
Nugátové kostky s mandlemi – Lonka.
Složení: cukr, glukózový sirup, mandle (15%), ztužený rostlinný tuk (palmový, kokosový), voda, vaje?ný bílek v prášku, p?írodn? identické
aroma. Stopové množství: sója, mléko, arašídy, o?echy.
Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1864 kJ (444 kcal); tuky 17 g (z toho nasycené mastné kyseliny 8 g); sacharidy 68 g (z toho
cukry 58 g); bílkoviny 3,6 g; s?l 0,03 g.
Cappuccino kostky Lonka.
Složení: cukr, glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk (palmový a kokosový), voda, sušené odst?ed?né mléko, s?l, p?írodní kávové aroma,
emulgátor: sojový lecitin. M?že obsahovat stopy: vajec, o?ech?, arašíd?.
Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1764 kJ (419 kcal); tuky 13 g (z toho nasycené mastné kyseliny 11 g); sacharidy 75 g (z toho
cukry 68 g); bílkoviny 1,6 g; s?l 0,61 g.
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