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Tablete de chocolate ao leite com 34% de sólidos de cacau                                                                    

Informação Nutricional: Porção de 25g (5 unidade) Valor Energético 140kcal = 588kj 

(7%Vd); Carboidratos 13g (4%Vd); Proteínas 1,8g (2%Vd); Gorduras Totais 9g (16%Vd); 

Gorduras Saturadas 5,6g (25%Vd); Gorduras Trans 0g (**); Fibra Alimentar 0,6g (2%Vd); 

Sódio 21mg (1%Vd). Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. (**) VD não estabelecido.        

Tablete de chocolate ao leite com 41% de sólidos de cacau                                                                      

Informação Nutricional: Porção de 25g (5 unidade)  Valor Energético 136kcal = 571kj 

(7%Vd); Carboidratos 13g (4%Vd); Proteínas 1,4g (2%Vd); Gorduras Totais 8,7g (16%Vd); 

Gorduras Saturadas 5,4g (24%Vd); Gorduras Trans 0g (**); Fibra Alimentar 1,1g (4%Vd); 

Sódio 12mg (1%Vd). Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. (**) VD não estabelecido.

INTENSIDADE PREMIUM 350G

Tablete de chocolate branco                          Informação Nutricional: Porção de 25g (5 

unidade)  Valor Energético 145kcal = 609kj (7%Vd); Carboidratos 13g (4%Vd); Proteínas 

1,6g (2%Vd); Gorduras Totais 9,4g (17%Vd); Gorduras Saturadas 5,9g (27%Vd); Gorduras 

Trans 0g (**); Fibra Alimentar 0g (0%Vd); Sódio 36mg (2%Vd). Valores Diários com base 

em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.

Tablete de chocolate ao leite com 28% de sólidos de cacau                                                                    

Informação Nutricional: Porção de 25g (5 unidade)  Valor Energético 140kcal = 588kj 

(7%Vd); Carboidratos 12g (4%Vd); Proteínas 2,1g (3%Vd); Gorduras Totais 9,2g (17%Vd); 

Gorduras Saturadas 5,7g (26%Vd); Gorduras Trans 0g (**); Fibra Alimentar 0g (0%Vd); 

Sódio 25mg (1%Vd). Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. (**) VD não estabelecido.

Peso líquido 350 g

Chocolate branco, Chocolate ao leite com 28% de sólidos de cacau, 

Chocolate ao leite com 34% de sólidos de cacau, Chocolate ao leite com 41% de sólidos 

de cacau, Chocolate meio amargo com 55% de sólidos de cacau, Chocolate amargo com 

70% de sólidos de cacau, Chocolate amargo com 85% de sólidos de cacau.
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Informação Nutricional: Porção de 25g (5 unidade)            Valor Energético 134kcal = 

563kj (7%Vd); Carboidratos 13g (4%Vd); Proteínas 1,2g (2%Vd); Gorduras Totais 9g 

(16%Vd); Gorduras Saturadas 5,6g (25%Vd); Gorduras Trans 0g (**); Fibra Alimentar 

1,9g (7%Vd); Sódio 0mg (0%Vd). Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.

Tablete de chocolate ao leite 28% de cacau  Ingredientes: Açúcar, leite integral em pó, 

manteiga de cacau, massa de cacau, creme de leite em pó, emulsificantes lecitina de 

soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificados com poliglicerol e aromatizante.

Tablete de chocolate ao leite com 34% de cacau 

Ingredientes: Açúcar, leite integral em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, creme 

de leite em pó, emulsificantes lecitina de soja, ésteres de ácido ricinoleico 

interesterificados com poliglicerol e aromatizante. 

Tablete de chocolate meio amargo com 70% de sólidos de cacau                                                

Informação Nutricional: Porção de 25g (5 unidade)                               Valor Energético 

133kcal = 559kj (7%Vd); Carboidratos 9,2g (3%Vd); Proteínas 1,9g (3%Vd); Gorduras 

Totais 10g (19%Vd); Gorduras Saturadas 6,4g (29%Vd); Gorduras Trans 0g (**); Fibra 

Alimentar 2,8g (11%Vd); Sódio 14mg (1%Vd). Valores Diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 

de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.

Tablete de chocolate meio amargo com 85% de sólidos de cacau                                                   

Informação Nutricional: Porção de 25g (5 unidade)                              Valor Energético 

128kcal = 538kj (6%Vd); Carboidratos 6g (2%Vd); Proteínas 2,8g (4%Vd); Gorduras Totais 

11g (20%Vd); Gorduras Saturadas 6,7g (31%Vd); Gorduras Trans 0g (**); Fibra Alimentar 

4g (16%Vd); Sódio 27mg (1%Vd). Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.

Tablete de chocolate branco                            Ingredientes: Açúcar, manteiga de cacau, 

leite integral em pó, soro de leite em pó,  creme de leite em pó,  extrato de malte, 

emulsificante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificados com 

poliglicerol e aromatizante. 
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Armazenamento

Consumo após aberto 

Tablete de chocolate ao leite com 41% de cacau  Ingredientes: Açúcar, massa de cacau, 

manteiga de cacau, leite integral em pó , creme de leite em pó, emulsificantes lecitina 

de soja, ésteres de ácido ricinoleico interesterificados com poliglicerol e aromatizante.

Após aberto consumir no máximo em 7 dias. 

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE,DERIVADOS DE LEITE E DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER: 

OVO E DERIVADOS, AMENDOIM,  AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-

DO-BRASIL, NOZES, PISTACHE E DERIVADOS DE TRIGO.                                                                                        

(Tablete de chocolate branco,tablete de chocolate ao leite com 28%de cacau,tablete  

de chocolate ao leite com 34% de cacau e tablete  de chocolate ao leite com 41% de 

cacau )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tablete de chocolate meio amargo com 55% de cacau                                                                        

Ingredientes: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, emulsificante lecitina de soja 

e aromatizante. 

Tablete de chocolate meio amargo com 70% de cacau                                                                       

Ingredientes: Massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau em pó,  emulsificante 

lecitina de soja e aromatizante. 

Tablete de chocolate amargo com 85% de cacau Ingredientes: Massa de cacau, cacau 

em pó, açúcar,  manteiga de cacau, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.

CONTÉM GLÚTEN  (Todos os tabletes)

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER: OVO E DERIVADOS, LEITE E 

DERIVADOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-

BRASIL, NOZES, PISTACHE E DERIVADOS DE TRIGO.                                         (Tablete meio 

amargo com 55% de cacau, tablete amargo com 70% de cacau e tablete amargo com 

85% de cacau  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Conservar em temperaturas entre 18ºC e 24ºC, em local fresco, seco, limpo e inodoro, 

evitando exposição à luz e umidade.


