
Descrição técnica 

Peso líquido

%VD(*)

Valor Energético  155kcal = 651kJ 8%

Carboidratos 14g 5%

Proteínas 1,9g 3%

Gorduras totais 10g 18%

Gorduras saturadas 6,4g 29%

Gorduras trans 0g **

Fibra alimentar 0,6g 2%

Sódio 24mg 1%

Lista de Ingredientes

Informação sobre alergênicos

Informação sobre álcool 

Armazenamento

Consumo após aberto 

Trufa de chocolate ao leite.

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 

8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL                                                                                                      

Quantidade por porção

30g

Porção de 30g (01 unidade)

Informações Nutricionais

Ingredientes: chocolate ao leite (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), 

recheio de trufa tradicional (chocolate ao leite, creme vegetal, extrato de 

conhaque, umectante glicerina, conservante sorbato de potássio, enzima 

invertase).

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

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

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

ESTE PRODUTO CONTÉM ÁLCOOL EM SUA COMPOSIÇÃO

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

inodoro, evitando exposição à luz e umidade.

CONTÉM GLÚTEN

Após aberto, consumir imediatamente. 

GRANEL TRUFFON TRADICIONAL 30G



Descrição técnica 

Peso líquido

Informações Nutricionais

Lista de Ingredientes

Informação sobre alergênicos

Informação sobre álcool 

Armazenamento

Consumo após aberto 

 GRANEL TRUFFON PACOCA 30G

Após aberto, consumir imediatamente. 

Ingredientes: chocolate ao leite (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), recheio sabor paçoca (pasta de amendoim, açúcar, gordura 

vegetal, sal e emulsificantes ésteres de ácido ricinoleico interesterificados 

com poliglicero e lecitina de soja) e recheio trufa de chocolate ao leite 

(chocolate ao leite, creme vegetal, extrato de conhaque, umectante 

glicerina, conservante sorbato de potássio e enzima invertase). 

ALÉRGICOS: CONTÉM  LEITE E  AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. 

PODE CONTER: OVOS E DERIVADOS, AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA-DE-

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

Informação Nutricional: Porção de 30g (1 unidade). Valor energético 

158kcal=662kJ (8%VD); Carboidratos  14g (5%VD); Proteínas 2,6g (3%VD); 

Gorduras totais 10g (18%VD); Gorduras saturadas 4,9g (22%VD); Fibra 

alimentar 1g (4%); Sódio 17mg (1%VD). Não contém quantidade significativa 

de gordura trans. (*) % 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.

ESTE PRODUTO CONTÉM ÁLCOOL EM SUA COMPOSIÇÃO

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

e inodoro, evitando exposição à luz e umidade.

CONTÉM GLÚTEN

30g

Trufa de chocolate ao leite com recheio sabor paçoca.



Descrição técnica 

Informação sobre aromatizantes

Peso líquido

%VD(*)

Valor Energético  157kcal = 659kJ 8%

Carboidratos 13g 4%

Proteínas 2,1g 3%

Gorduras totais 11g 20%

Gorduras saturadas 5,9g 27%

Gorduras trans 0g **

Fibra alimentar 0,8g 3%

Sódio 22mg 1%

Lista de Ingredientes

Informação sobre alergênicos

Informação sobre álcool 

Armazenamento

Consumo após aberto 

Trufa de chocolate ao leite com recheio sabor avelâ

Contém aromatizante sintético idêntico ao natural 

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 

8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL                                                                                                      

Quantidade por porção

30g

Porção de 30g (01 unidade)

Informações Nutricionais

Ingredientes: chocolate ao leite (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), 

recheio sabor avelã (chocolate ao leite, creme vegetal, pasta de avelã, extrato 

de conhaque, álcool de cereais, umectante glicerina, emulsificante lecitina de 

soja, enzima invertase, conservante sorbato de potássio e aromatizante.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, AVELÃ E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE 

CONTER: OVOS E DERIVADOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, CASTANHA-DE-CAJU, 

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

ESTE PRODUTO CONTÉM ÁLCOOL EM SUA COMPOSIÇÃO

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

inodoro, evitando exposição à luz e umidade.

CONTÉM GLÚTEN

Após aberto, consumir imediatamente. 

GRANEL TRUFFON AVELA 30G



Descrição técnica 

Peso líquido

%VD(*)

Valor Energético  159kcal = 668kJ 8%

Carboidratos 15g 5%

Proteínas 1,8g 2%

Gorduras totais 10g 19%

Gorduras saturadas 6,5g 30%

Gorduras trans 0g **

Fibra alimentar 0g 0%

Sódio 39mg 2%

Lista de Ingredientes

Informação sobre alergênicos

Informação sobre álcool 

Armazenamento

Consumo após aberto 

Trufa de chocolate branco 

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 

8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL                                                                                                      

Quantidade por porção

30g

Porção de 30g (01 unidade)

Informações Nutricionais

CONTÉM GLÚTEN

Ingredientes:  chocolate branco (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) e recheio de trufa de chocolate branco (chocolate branco, 

creme vegetal, extrato de conhaque, extrato de malte, álcool de cereais, 

umectante glicerina, enzima invertase e conservante sorbato de potássio).

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

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

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

ESTE PRODUTO CONTÉM ÁLCOOL EM SUA COMPOSIÇÃO

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

inodoro, evitando exposição à luz e umidade.

Após aberto, consumir imediatamente. 

GRANEL TRUFFON BRANCO 30G



Descrição técnica 

Peso líquido

Lista de Ingredientes

Informação sobre alergênicos

Informação sobre álcool 

Armazenamento

Consumo após aberto 

GRANEL TRUFFON PURO CACAU 30G

Após aberto, consumir imediatamente. 

Ingredientes:  chocolate meio amargo (açúcar, massa de cacau, manteiga 

de cacau, emulsificante lecitina de soja e aromatizante) e recheio meio 

amargo (chocolate meio amargo, creme vegetal, extrato de conhaque, 

álcool de cereais, umectante glicerina, enzima invertase e conservante 

sorbato de potássio).

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER: OVOS E 

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

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

Informação Nutricional: Porção de 30g (01 unidade). Valor energético 

147kcal = 617kJ (7%VD); Carboidratos 13g (4%VD); Proteínas 1,3g (2%VD); 

Gorduras totais 9,8g (18%VD); Gorduras saturadas 6,2g (28%VD); Fibra 

alimentar 1,9g (8%VD). Não contém quantidades significativas de gorduras 

trans e sódio. (*) % 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.

ESTE PRODUTO CONTÉM ÁLCOOL EM SUA COMPOSIÇÃO

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

e inodoro, evitando exposição à luz e umidade.

CONTÉM GLÚTEN

30G

Trufa de chocolate meio amargo



Descrição técnica 

Peso líquido

Lista de Ingredientes

Informação sobre alergênicos

Informação sobre álcool 

Armazenamento

Consumo após aberto 

GRANEL TRUFFON PURO CACAU 30G

Após aberto, consumir imediatamente. 

Ingredientes:  chocolate meio amargo (açúcar, massa de cacau, manteiga 

de cacau, emulsificante lecitina de soja e aromatizante) e recheio meio 

amargo (chocolate meio amargo, creme vegetal, extrato de conhaque, 

álcool de cereais, umectante glicerina, enzima invertase e conservante 

sorbato de potássio).

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER: OVOS E 

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

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

Informação Nutricional: Porção de 30g (01 unidade). Valor energético 

147kcal = 617kJ (7%VD); Carboidratos 13g (4%VD); Proteínas 1,3g (2%VD); 

Gorduras totais 9,8g (18%VD); Gorduras saturadas 6,2g (28%VD); Fibra 

alimentar 1,9g (8%VD). Não contém quantidades significativas de gorduras 

trans e sódio. (*) % 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.

ESTE PRODUTO CONTÉM ÁLCOOL EM SUA COMPOSIÇÃO

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

e inodoro, evitando exposição à luz e umidade.

CONTÉM GLÚTEN

30G

Trufa de chocolate meio amargo



Descrição técnica 

Peso líquido

Informações Nutricionais

Lista de Ingredientes

Informação sobre alergênicos

Armazenamento

Consumo após aberto 

TABLETE CASTANHA DE CAJU 20G

Após aberto, consumir imediatamente. 

Ingredientes: chocolate ao leite (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) e castanha-de-cajú granulada.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E CASTANHA-DE-CAJU E DERIVADOS DE LEITE E 

SOJA. PODE CONTER: OVOS E DERIVADOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, 

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

Informação Nutricional: Porção de 20g (1 unidade). Valor energético 

112kcal = 470kJ (6%VD); Carboidratos 10g (3%VD); Proteínas 1,5g (2%VD); 

Gorduras totais 7,3g (13%VD); Gorduras saturadas 4,3g (20%VD); Gorduras 

trans 0g (**); Fibra alimentar 0g (0%VD); Sódio 16mg (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.

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

e inodoro, evitando exposição à luz e umidade.

CONTÉM GLÚTEN

Peso Líquido 20g

Tablete de chocolate ao leite com castanha de caju


