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Productdetails

CHOCO TRAY ARANCIA
2 kg

Categories: Chocolade, Zoetwaren, Zuivelhoeve
Tag: Chocolade

Chocoladetaart met sinaasappel
De Choco Tray Arancia lijkt weinig geheimen te hebben; kijk en je ziet de opvallende oranje kleur en de gekonﬁjte
sinaasappel. Wat je niet ziet, is wat die buitenkant verhult en daar kom je pas achter als je er eens ﬂink je tanden in zet.
Dan proef je de intens lekkere mix van chocolade met Italiaanse zongerijpte sinaasappel. Dat kunnen we wel zo schrijven
maar dat moet je natuurlijk gewoon zelf ervaren.
Kies onze Choco Tray Arancia als verrukkelijke traktatie bij elk vers kopje koﬃe, cappuccino of thee als je van chocolade
en sinaasappel houdt. Of presenteer deze chocoladetaart als dessert na een heerlijke Italiaanse maaltijd.
De 14 voorgesneden chocoladepunten met sinaasappel Choco Tray Arancia zijn door cellofaan van elkaar gescheiden. Ze
worden op een goudkleurige tray van 2 kilogram geleverd.
Italiaanse chocoladetaart met sinaasappel Choco Tray Arancia
Van 10% pure chocolade, witte chocolade, cacaoboter, 6% gekonﬁjte sinaasappel, melk, chocoladepasta,
amandelcrème, natuurlijke sinaasappelsmaak en caroteen
14 voorgesneden punten op een tray van 2 kg
Glutenvrij
Leverancier: Antiche Passioni

Artikelnummer

31110142

Land

Italië

Gewicht

2 kg

Verpakking

1 stuk

Producent zoetwaren

Antiche Passioni

Bewaarwijze zoetwaren

Droog
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INGREDIËNTEN EN VOEDINGSWAARDEN
Ingrediënten
Cacao vulpasta (suiker, plantaardig vet in variabele verhoudingen (palm, zonebloem, koolzaad), magere cacaopoeder 12%,
weipoeder, emulgator: sojalecithine), witvulpasta (plantaardig vet in variabele verhoudingen (palm, zonnebloem, koolzaad),
suiker, mager melkpoeder, lactose, emulgator: sojalecithine, natuurlijk vanillearoma), witte chocolade (suiker, cacaoboter,
melkpoeder, emulgator: zonnebloemlecithine, natuurlijk vanillearoma), gekonﬁjte sinaasappel 6% (sinaasappelschil,
glucose-fructosestroop, sucrose, zuurteregelaar: E330, conserveermiddel: E220), melkeiwitten, chocoladepasta ( proteins,
chocolate paste (chocolade in poedervorm (cacao, suiker), plantaardige oliën (zonnebloem, kokos), magere cacaopoeder,
aroma’s, emulgator: sojalecithine), gepelde amandelspijs (amandelen), cacaoboter, natuurlijk sinaasappelaroma, kleurstof:
E160c.
Gemiddelde voedingswaarden per 100 g product
Energie – 2332 kj / 558 kcal
Eiwitten – 6 g
Koolhydraten – 42 g
Waarvan suikers – 40 g
Vetten – 40 g
Waarvan verzadigde vetzuren – 19 g
Vezels – 4 g
Zout – 0.125 g

ALLERGENEN INFORMATIE
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