
BOCI NAGYTÁBLÁS CSOKOLÁDÉK 
Termékinformációs adatlap 

 
 

Áfonyás és sajttorta ízű krémmel töltött tejcsokoládé 
 
Összetevők: cukor, zsíros TEJPOR, kék áfonyás töltelék 15% (cukor, áfonyapüré koncentrátum 19%, glükóz-
fruktózszörp, aróniapüré, étkezési sav: citromsav; sűrítőanyag: karragén; természetes aroma), növényi zsírok 
(pálma-pálmamag), kakaómassza, kakaóvaj, TEJSAVÓPOR-készítmény, aszalt vörös áfonya 2% (áfonya 57%, 
cukor, rizsliszt, napraforgóolaj), TEJZSÍR, MOGYORÓPASZTA, friss SAJTPOR 0,4%, emulgeálószer (lecitinek), 
természetes aromák. 
Tartalmazhat FÖLDIMOGYORÓT, egyéb DIÓFÉLÉKET és SZÓJÁT. Kakaó szárazanyag tejcsokoládéban legalább 
32%. 

 

Átlagos tápérték  100 g-ban 
Adagonként 

2 osztásban (22,9 g) 
RI*% 

Energia  2144 kJ / 513 kcal 492 kJ / 118 kcal 6 

Zsír  28,4 g 6,5 g 9 

  amelyből telített zsírsavak  17,2 g 3,9 g 20 

Szénhidrát  57,5 g 13,2 g 5 

  amelyből cukrok  55,9 g 12,8 g 14 

Rost  1,7 g 0,4 g - 

Fehérje  6,1 g 1,4 g 3 

Só  0,15 g 0,03 g <1 

 
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) 
 10 adagot tartalmaz. Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. 

 
 

Pisztáciaízű és mogyorós krémmel töltött tejcsokoládé pisztácia darabokkal 240g 
 
Összetevők: cukor, növényi zsírok (pálma, pálmamag), zsíros TEJPOR, kakaómassza, kakaóvaj, TEJSAVÓPOR-
készítmény, MOGYORÓPASZTA (2,5%), aprított karamellizált pisztácia 1,5 % (PISZTÁCIA 69%, cukor, dextróz, 
méz), zsírszegény kakaópor, TEJZSÍR, emulgeálószer (lecitinek), természetes aromák (DIÓT tartalmaz), étkezési 
só, színezékek (klorofillok és klorofillinek rézkomplexei, kurkumin).  
Tartalmazhat FÖLDIMOGYORÓT, egyéb DIÓFÉLÉKET és SZÓJÁT. 
Kakaó szárazanyag a tejcsokoládéban legalább 32%.  
 

Átlagos tápérték  100 g-ban 
Adagonként 

2 osztásban (22,9 g) 
RI*% 

Energia   2285 kJ / 548 kcal 523 kJ/125 kcal 6 

Zsír  33 g 7,5 g 11 

  amelyből telített zsírsavak  20 g 4,6 g 23 

Szénhidrát  56 g 13 g 5 

  amelyből cukrok  51 g 12 g 13 

Rost  2,3 g 0,5 g - 

Fehérje  6,2 g 1,4 g 3 

Só  0,15 g 0,03 g 1 
 

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)    
 10 adagot tartalmaz. Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. 

 
 



Meggyes töltelékkel és kakaós-mogyorós krémmel töltött étcsokoládé 
Az étcsokoládé kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz. 
 
Összetevők: cukor, növényi zsírok (pálma, pálmamag, shea), kakaómassza, meggyes töltelék 15% (cukor, 
glükózszirup, meggy 8,5%, meggylékoncentrátum 8,5%, nedvesítőszer: glicerin, víz, stabilizátor: karragén; 
étkezési sav: citromsav; savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-citrát; feketerépalé koncentrátum, 
természetes aroma), sovány TEJPOR, zsírszegény kakaópor 2,9%, kakaóvaj, TEJZSÍR, MOGYORÓPASZTA 1%, 
emulgeálószer (lecitin, poliglicerin-poliricinoleát), étkezési sav (citromsav), természetes aroma. 
Tartalmazhat FÖLDIMOGYORÓT, egyéb DIÓFÉLÉKET és SZÓJÁT.  Kakaó szárazanyag az étcsokoládéban 
legalább 40% 

  

Átlagos tápérték  100 g-ban 
Adagonként 

2 osztásban (22,9 g) 
RI*% 

Energia  2100 kJ / 503 kcal 481 kJ/115 kcal 6 

Zsír  28 g 6,4 g 9 

  amelyből telített zsírsavak  20 g 4,9 g 25 

Szénhidrát  55 g 13 g 5 

  amelyből cukrok  48 g 11 g 12 

Rost  4,0 g 0,9 g - 

Fehérje  5,0 g 1,1 g 2 

Só  0,12 g 0,03 g 1 
 

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) 
10 adagot tartalmaz. Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. 

 


