Výroba pravé čokolády od bobů až po tabulku…

Složení výrobků
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Čokoláda bílá 40%, 45 g
EDICIÓN NUEVA
Složení: Kakaové máslo, sušené mléko, panela.
Čokoláda obsahuje 40% kakaového másla, které
je přirozenou součástí kakaových bobů a je
nositelem výrazné typické vůně čokolády.
Čokoláda je slazena panelou - ztuhlou třtinovou
šťávou v bio kvalitě, která není rafinovaná a
přirozeně obsahuje melasu.
Bez lepku.
Neobsahuje lecitin ani konzervanty.
Ruční výroba z ekvádorských kakaových bobů.
Hmotnost: 45 g

Čokoláda mléčná 51%, 45 g
EDICIÓN NUEVA
Složení: Kakaové boby, kakaové máslo, panela,
sušené mléko. Obsah kakaové sušiny nejméně
51%.
Mléčná čokoláda jemné chuti s příjemně sladkým
podtónem a výraznou čokoládovou vůní. Tato
mléčná čokoláda je zajímavá vyšším kakaovým
podílem, než je běžné u mléčných čokolád, přesto
si zachovává jemnou chuť s opojnou vůní.
Čokoláda je slazena panelou - ztuhlou třtinovou
šťávou v bio kvalitě, která není rafinovaná a
přirozeně obsahuje melasu.
Bez lepku.
Neobsahuje lecitin ani konzervanty.
Ruční výroba z ekvádorských kakaových bobů.
Hmotnost: 45 g
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Čokoláda hořká 75%, 45 g
EDICIÓN NUEVA
Složení: Kakaové boby, kakaové máslo, panela.
Obsah kakaové sušiny nejméně 75%.
Hořká čokoláda je čokoláda velmi jemné chuti
s příjemně hořkým podtónem, přestože je
kakaový podíl 75%.
Čokoláda je slazena panelou - ztuhlou třtinovou
šťávou v bio kvalitě, která není rafinovaná a
přirozeně obsahuje melasu.
Čokoláda je vhodná i pro vegany.
Bez lepku.
Neobsahuje lecitin ani konzervanty.
Ruční výroba z ekvádorských kakaových bobů.
Hmotnost: 45 g

Čokoládová slast mléčná, 190 g
Složení: lískové ořechy, kakaové boby minimálně
18%, třtinová šťáva panela, sušené mléko.
Obsahuje alergen: lískové ořechy, mléko. Může
obsahovat stopy ostatních skořápkových plodů.
Spojení lískových ořechů a čokolády v lahodném
krému. Vychutnat si ji můžete přímo ze skleničky,
na pečivu, k přípravě dezertů.
Skladujte v temnu a suchu. Spotřebujte do
jednoho měsíce po otevření. Uchovávejte při
pokojové teplotě.
Bez lepku.
Hmotnost: 190 g
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Čokoládová slast hořká, 190 g
Složení: lískové ořechy, kakaové boby minimálně
29%, třtinová šťáva panela. Obsahuje alergen:
lískové ořechy. Může obsahovat stopy ostatních
skořápkových plodů.
Spojení lískových ořechů a čokolády v lahodném
krému. Vychutnat si ji můžete přímo ze skleničky,
na pečivu, k přípravě dezertů.
Skladujte v temnu a suchu. Spotřebujte do
jednoho měsíce po otevření. Uchovávejte při
pokojové teplotě.
Bez lepku.
Hmotnost: 190 g

Kakaový nápoj v dóze, 500 g

Složení: Směs kakaa se sníženým obsahem tuku s
panelou - kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku (obsah kakaového másla minimálně 10%),
třtinová šťáva panela Bio. Kakao nejméně 35%.
Naše kakao slazené panelou vám dodá potřebnou
energii a dobrou náladu! Ekvádorské kakao je
označováno za jedno z nejkvalitnějších, má
výjimečnou chuť i aroma. Je vyrobeno z
nepražených ekvádorských kakaových bobů.
Při smíchání s mlékem dostanete lahodný nápoj.
Lze použít i na posypání různých kaší, dezertů a
podobně.
Doporučený způsob přípravy: 250 ml mléka
ohřejeme na teplotu cca 40°C a vyšší, přidáme dle
chuti 2-3 kávové lžičky kakaa a pečlivě
rozmícháme.
Bez lepku.
Hmotnost: 500 g
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Kakaový prášek natural 10/12, 200 g

Složení: Kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku. Obsah kakaového másla minimálně 10%.
Ekvádorské kakao je označováno za jedno z
nejkvalitnějších, má výjimečnou chuť i aroma. Je
vyrobeno z nepražených ekvádorských kakaových
bobů v RAW kvalitě. Obsahuje minimálně 10%
kakaového másla.
Nepražené kakao lze použít na pečení nebo do
mléka k přípravě nápoje.
Bez lepku.
Hmotnost: 200 g
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