
 

Lignot Café 
 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, unt, unt de cacao, alune, lapte praf integral, sirop de glucoză, emulsifiant (lecitină de soia), 
cafea, conservant (sorbat de potasiu), aromă 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (29g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2139 kJ 25 620 kJ 7 
Energie 511 kcal 25 148 kcal 7 
Grăsimi 33 g 47 9 g 13 

din care acizi grași saturați 19 g 96 5 g 28 
Carbohidrați 44 g 17 12 g 4 

din care zaharuri 41 g 45 11 g 13 
Fibră dietetică 6 g 21 1 g 6 
Proteină 4 g 9 1 g 2 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
====================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Lignot Vanille 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, unt, masă de cacao, alune, sirop de glucoză, emulsifiant (lecitină de soia), arome, 
conservant (sorbat de potasiu) 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (29g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2186 kJ 26 633 kJ 7 
Energie 523 kcal 26 151 kcal 7 
Grăsimi 33 g 47 9 g 13 

din care acizi grași saturați 19 g 96 5 g 28 
Carbohidrați 49 g 18 14 g 5 

din care zaharuri 47 g 52 13 g 15 
Fibră dietetică 1 g 5 0 g 1 
Proteină 5 g 11 1 g 3 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 

===================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 

Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 

Urme conținute în produs : 

Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Mystère 

Mystèrere 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, unt, unt de cacao, sirop de glucoză, lapte praf integral, emulgator (lecitină de soia), 
aromă, conservant (sorbat de potasiu), colorant (complex clorofil cupru) 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (17g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2119 kJ 25 360 kJ 4 
Energie 507 kcal 25 86 kcal 4 
Grăsimi 33 g 47 5 g 8 

din care acizi grași saturați 20 g 102 3 g 17 
Carbohidrați 43 g 16 7 g 2 

din care zaharuri 39 g 44 6 g 7 
Fibră dietetică 6 g 21 1 g 3 
Proteină 4 g 9 0 g 1 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Désirée 

 

=========== 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, unt, sirop de glucoză, alcool (etanol), emulgator (lecitină de soia), ananas, aromă, 
conservant (sorbat de potasiu), acidifiant (acid citric), pectină, amidon modificat. 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao în substanță uscată): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: 

lecitină de soia, aromă naturală de vanilie. 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g  
 

DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (17g) 

DV (%) 
================================ 

=============================== 
Energie 2187 kJ 26 371 kJ 4 
Energie 523 kcal 26 88 kcal 4 
Grăsimi 32 g 46 5 g 7 

din care acizi grași saturați 19 g 99 3 g 16 
Carbohidrați 52 g 20 8 g 3 

din care zaharuri 50 g 56 8 g 9 
Fibră dietetică 0 g 0 0 g 0 
Proteină 4 g 9 0 g 1 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

========================================= 
===================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Eve banane 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt, unt de cacao, masă de cacao, sirop de glucoză, emulgator (lecitină de soia), arome, 
conservant (sorbat de potasiu), colorant : curcumină 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (28g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2156 kJ 25 603 kJ 7 
Energie 515 kcal 25 144 kcal 7 
Grăsimi 33 g 47 9 g 13 

din care acizi grași saturați 20 g 103 5 g 28 
Carbohidrați 47 g 18 13 g 5 

din care zaharuri 45 g 50 12 g 14 
Fibră dietetică 1 g 4 0 g 1 
Proteină 5 g 10 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
===================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 

 

Fabricat în Belgia de Confiserie Leonidas SA. Bd Jules Graindorlaan 41-43 B-1070 Bruxelles Belgia +32 2 522 19 57 

57 www.leonidas.com 

http://www.leonidas.com/


I Love You 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, unt de cacao, smântână de lapte, lapte praf integral, sirop de glucoză, lapte condensat 
îndulcit, emulgator (lecitină de soia), arome, invertază, conservant (sorbat de potasiu), acidifiant (acid citric). 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (27g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2046 kJ 24 552 kJ 6 
Energie 489 kcal 24 132 kcal 6 
Grăsimi 28 g 40 7 g 10 

din care acizi grași saturați 16 g 83 4 g 22 
Carbohidrați 50 g 19 13 g 5 

din care zaharuri 47 g 52 12 g 14 
Fibră dietetică 6 g 20 1 g 5 
Proteină 5 g 10 1 g 2 
Sare 0 g 1 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Délice 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, smântână de lapte, nucă de cocos mărunțită, sirop de glucoză, 
emulgator (lecitină de soia), lapte condensat îndulcit, arome, invertază, conservant (sorbat de potasiu) 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (27g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2139 kJ 25 577 kJ 6 
Energie 511 kcal 25 138 kcal 6 
Grăsimi 29 g 42 8 g 11 

din care acizi grași saturați 18 g 91 4 g 24 
Carbohidrați 53 g 20 14 g 5 

din care zaharuri 51 g 57 14 g 15 
Fibră dietetică 1 g 6 0 g 1 
Proteină 6 g 12 1 g 3 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Ganache 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, smântână de lapte, alcool (etanol), lapte condensat îndulcit, 
alune, emulgator (lecitină de soia), conservant (sorbat de potasiu), aromă 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (16g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2100 kJ 25 336 kJ 4 
Energie 502 kcal 25 80 kcal 4 
Grăsimi 31 g 44 4 g 7 

din care acizi grași saturați 18 g 90 2 g 14 
Carbohidrați 45 g 17 7 g 2 

din care zaharuri 44 g 49 7 g 7 
Fibră dietetică 2 g 9 0 g 1 
Proteină 6 g 12 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (migdale, fistic, nuci) 

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Tosca 

 

 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, smântână de lapte, unt de cacao, lapte praf integral, alcool (rom), emulsifiant (lecitină de 
soia), conservant (sorbat de potasiu), aromă 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (15g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2067 kJ 24 310 kJ 3 
Energie 494 kcal 24 74 kcal 3 
Grăsimi 31 g 45 4 g 6 

din care se saturează 18 g 93 2 g 14 
Carbohidrați 41 g 15 6 g 2 

din care zaharuri 38 g 43 5 g 6 
Fibre 7 g 25 1 g 3 
Proteină 5 g 11 0 g 1 
Sare 0.0 g 0 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Cerise 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, alcool (etanol), sirop de glucoză, vișine, unt de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă, invertază 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (16g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 1863 kJ 22 298 kJ 3 
Energie 445 kcal 22 71 kcal 3 
Grăsimi 18 g 27 3 g 4 

din care acizi grași saturați 11 g 56 1 g 9 
Carbohidrați 54 g 21 8 g 3 

din care zaharuri 49 g 55 7 g 8 
Fibră dietetică 5 g 17 0 g 2 
Proteină 3 g 6 0 g 1 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia 
Urme conținute în produs : 

Ouă, lapte, fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Alexandre Le Grand New 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, cremă de lapte, sirop de glucoză, unt, unt de cacao, emulgator (lecitină de soia), conservant (sorbat 

de potasiu) 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 
 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (27g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 1994 kJ 23 538 kJ 6 
Energie 477 kcal 23 128 kcal 6 
Grăsimi 27 g 39 7 g 10 

din care acizi grași saturați 16 g 81 4 g 22 
Carbohidrați 50 g 19 13 g 5 

din care zaharuri 44 g 49 11 g 13 
Fibră dietetică 5 g 18 1 g 5 
Proteină 3 g 7 1 g 2 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
====================== 

 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================== 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Louise  

 

                                                           DARK 

Lista de ingrediente : 

zahăr, masă de cacao, alune de pădure, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator (lecitină de soia), arome. 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (30g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2231 kJ 26 669 kJ 7 
Energie 533 kcal 26 160 kcal 8 
Grăsimi 33 g 47 10 g 14 

din care acizi grași saturați 16 g 83 4 g 24 
Carbohidrați 48 g 18 14 g 5 

din care zaharuri 45 g 50 13 g 15 
Fibră dietetică 7 g 24 2 g 7 
Proteină 6 g 12 1 g 3 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Louise  

 

                                                                                                                LAIT 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, alune, masă de cacao, emulsifiant (lecitină de soia), arome 

 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia. 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (30g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2279 kJ 27 683 kJ 8 
Energie 545 kcal 27 163 kcal 8 
Grăsimi 33 g 47 10 g 14 

din care acizi grași saturați 16 g 82 4 g 24 
Carbohidrați 53 g 20 16 g 6 

din care zaharuri 51 g 57 15 g 17 
Fibră dietetică 2 g 8 0 g 2 
Proteină 7 g 14 2 g 4 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Louise noisettes 

 

=========== 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, alune, masă de cacao, emulsifiant (lecitină de soia), arome 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao în substanță uscată): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: 

lecitină de soia, aromă naturală de vanilie. 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g 
 
 

DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (15g) 

DV (%) 
================================ 

=============================== 
Energie 2283 kJ 27 342 kJ 4 
Energie 546 kcal 27 81 kcal 4 
Grăsimi 32 g 46 4 g 6 

din care acizi grași saturați 16 g 80 2 g 12 
Carbohidrați 57 g 21 8 g 3 

din care zaharuri 56 g 62 8 g 9 
Fibră dietetică 1 g 3 0 g 0 
Proteină 6 g 12 0 g 1 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

========================================= 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Carré croquant 

 

                                                                     LAIT 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, alune, unt de cacao, lapte praf integral, făină de orez, emulgator (lecitină de soia), malț de 
grâu, dextroză, aromă, sare 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (15g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2228 kJ 26 334 kJ 3 
Energie 533 kcal 26 79 kcal 3 
Grăsimi 33 g 47 4 g 7 

din care acizi grași saturați 16 g 83 2 g 12 
Carbohidrați 48 g 18 7 g 2 

din care zaharuri 45 g 50 6 g 7 
Fibră dietetică 7 g 24 1 g 3 
Proteină 6 g 12 0 g 1 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Gluten (grâu), Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Gluten (orz), Nuci (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Carré croquant 

 

                                                                  DARK 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, alune, masă de cacao, făină de orez, emulgator (lecitină de soia), aromă, 
malț de grâu, dextroză, sare 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (15g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2276 kJ 27 341 kJ 4 
Energie 544 kcal 27 81 kcal 4 
Grăsimi 33 g 47 4 g 7 

din care acizi grași saturați 16 g 83 2 g 12 
Carbohidrați 53 g 20 8 g 3 

din care zaharuri 51 g 57 7 g 8 
Fibră dietetică 2 g 8 0 g 1 
Proteină 7 g 14 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Gluten (grâu), Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Gluten (orz), Nuci (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Marron noisettes 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, alune de pădure, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator (lecitină de soia), arome. 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (16g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2232 kJ 26 357 kJ 4 
Energie 533 kcal 26 85 kcal 4 
Grăsimi 33 g 47 5 g 7 

din care acizi grași saturați 15 g 78 2 g 12 
Carbohidrați 49 g 19 7 g 3 

din care zaharuri 47 g 52 7 g 8 
Fibră dietetică 6 g 22 1 g 3 
Proteină 6 g 12 0 g 1 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Marron café 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, alune, masă de cacao, emulsifiant (lecitină de soia), arome 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (16g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2283 kJ 27 365 kJ 4 
Energie 546 kcal 27 87 kcal 4 
Grăsimi 33 g 47 5 g 7 

din care acizi grași saturați 15 g 79 2 g 12 
Carbohidrați 53 g 20 8 g 3 

din care zaharuri 51 g 57 8 g 9 
Fibră dietetică 2 g 8 0 g 1 
Proteină 6 g 13 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Fruits de mer  

 

=========== 

                                                                      DARK 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, alune de pădure, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator (lecitină de soia), arome. 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao) : masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator : lecitină de soia 
ciocolată albă (min. 25% cacao): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, 
aromă naturală de vanilie. 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g 
=========== Pe porție =========== 

2 bucăți (27g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2242 kJ 26 605 kJ 7 
Energie 536 kcal 26 144 kcal 7 
Grăsimi 33 g 47 8 g 12 

din care acizi grași saturați 14 g 72 3 g 19 
Carbohidrați 51 g 19 13 g 5 

din care zaharuri 48 g 53 13 g 14 
Fibră dietetică 5 g 18 1 g 5 
Proteină 6 g 12 1 g 3 
Sare 0 g 1 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Fruits de mer  

 

                                                                     LAIT 

Lista de ingrediente : 
zahăr, alune, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulsifiant (lecitină de soia), arome 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

ciocolată albă (min. 25% cacao): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, 
aromă naturală de vanilie. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (27g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2271 kJ 27 613 kJ 7 
Energie 543 kcal 27 146 kcal 7 
Grăsimi 33 g 47 8 g 12 

din care acizi grași saturați 14 g 72 3 g 19 
Carbohidrați 53 g 20 14 g 5 

din care zaharuri 52 g 57 14 g 15 
Fibră dietetică 2 g 9 0 g 2 
Proteină 6 g 13 1 g 3 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Dressé noisette 

 

 

Lista de ingrediente : 
smântână de lapte, zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, alune, lapte condensat îndulcit, anhidru 
grăsime din lapte, conservant (sorbat de potasiu), emulgator (lecitină de soia), aromă 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (19g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 1886 kJ 22 358 kJ 4 
Energie 451 kcal 22 85 kcal 4 
Grăsimi 31 g 44 5 g 8 

din care acizi grași saturați 16 g 82 3 g 15 
Carbohidrați 33 g 12 6 g 2 

din care zaharuri 32 g 35 6 g 6 
Fibră dietetică 1 g 6 0 g 1 
Proteină 7 g 14 1 g 2 
Sare 0.2 g 4 0 g 0 

 
===================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (migdale, fistic, nuci) 

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Gianduja 
 

 

Lista de ingrediente : 

zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 
 
 

Declarație 
nutrițională =========== Pentru 100 g 

=========== 

 
 
 
 
 

DV (%) 

 
 
 

=========== Pe porție =========== 
2 bucățele 

(21g) 
DV (%) 

=============================== ================================ 
Energie 2269 kJ 27 476 kJ 5 
Energie 542 kcal 27 114 kcal 5 
Grăsimi 34 g 48 7 g 10 

din care acizi grași saturați 11 g 56 2 g 11 

Carbohidrați 53 g 20 11 g 4 
din care zaharuri 50 g 56 10 g 11 

Fibră dietetică 3 g 12 0 g 2 
Proteină 6 g 12 1 g 2 
Sare 0 g 1 0 g 0 

===================================== 
========================= 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Fructe cu coajă lemnoasă (migdale) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Bûche noir 

 

 

Lista de ingrediente : 

zahăr, masa de cacao, alune, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator (lecitină de soia), aromă 

   

 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

 
========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

1 bucată (15g) 

DV%)DV (%) 

===================================== 
=============== 

Energie 2267 kJ 26 340 kJ 4 

Energie 542 kcal 27 81 kcal 4 

Grăsimi 34 g 49 5 g 7 

din care acizi grași saturați 14 g 74 2 g 11 

Carbohidrați 50 g 19 7 g 2 

din care zaharuri 47 g 52 7 g 7 

Fibră dietetică 5 g 18 0 g 2 

Proteină 6 g 12 0 g 1 

Sare 0.0 g 1 0.0 g 0 

===================================== 
=============== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă 
lemnoasă (alune) Urme 
conținute în produs : 

Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci), Ouă, Gluten (grâu, 
orz)  

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 
manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 
produsului pentru informații complete. 
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Bûche lait 

 

 

Lista de ingrediente : 

zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf integral, masa de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 

   

 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

 
========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

1 bucată (15g) 

DV%)DV (%) 

===================================== 
=============== 

Energie 2295 kJ 27 344 kJ 4 

Energie 549 kcal 27 82 kcal 4 

Grăsimi 34 g 49 5 g 7 

din care acizi grași saturați 14 g 74 2 g 11 

Carbohidrați 52 g 20 7 g 3 

din care zaharuri 50 g 56 7 g 8 

Fibră dietetică 2 g 9 0 g 1 

Proteină 6 g 13 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0.0 g 0 

===================================== 
=============== 

 
 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă 
lemnoasă (alune) Urme 
conținute în produs : 

Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci), Ouă, Gluten 
(grâu,orz)  

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 
manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 
produsului pentru informații complete. 
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Noisette masquée  

 

                                                                           DARK 

Lista de ingrediente : 

zahăr, masă de cacao, alune de pădure, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator (lecitină de soia), aromă 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (21g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2289 kJ 27 480 kJ 5 
Energie 547 kcal 27 115 kcal 5 
Grăsimi 35 g 51 7 g 10 

din care acizi grași saturați 14 g 74 3 g 15 
Carbohidrați 48 g 18 10 g 3 

din care zaharuri 45 g 50 9 g 10 
Fibră dietetică 6 g 20 1 g 4 
Proteină 6 g 13 1 g 2 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Noisette masquée  

 

                                                                               LAIT 

Lista de 
ingrediente : 
zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 

 
Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia. 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (21g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2320 kJ 27 487 kJ 5 
Energie 555 kcal 27 116 kcal 5 
Grăsimi 35 g 50 7 g 10 

din care acizi grași saturați 14 g 74 3 g 15 
Carbohidrați 51 g 19 10 g 4 

din care zaharuri 49 g 54 10 g 11 
Fibră dietetică 3 g 10 0 g 2 
Proteină 7 g 14 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Noisette masquée  

 

                                                                                   BLANC 

Lista de ingrediente : 

zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao) : zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulsifiant: lecitină de soia, aromă 

naturală de vanilie. 

Declarație nutrițională=========== per 100 g =========== 

DV (%) 
=============================== 

 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (21g) 

DV (%) 
================================ 

Energie 2320 kJ 27 487 kJ 5 
Energie 555 kcal 27 116 kcal 5 
Grăsimi 35 g 50 7 g 10 

din care acizi grași saturați 14 g 72 3 g 15 
Carbohidrați 53 g 20 11 g 4 

din care zaharuri 51 g 57 10 g 12 
Fibră dietetică 2 g 7 0 g 1 
Proteină 6 g 13 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Manon 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt, lapte praf integral, unt de cacao, alune, sirop de glucoză, masă de cacao, cafea, emulgator (lecitină de 
soia), aromă, conservant (sorbat de potasiu). 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, 

aromă naturală de vanilie. 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (27g) 

 

DV (%) 
=============================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

======================= 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

DV (%) 
================================ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Energie 2160 kJ 25 583 kJ 6 
Energie 516 kcal 25 139 kcal 6 
Grăsimi 33 g 48 9 g 12 

din care acizi grași saturați 18 g 94 5 g 25 
Carbohidrați 48 g 18 13 g 5 

din care zaharuri 46 g 51 12 g 13 
Fibră dietetică 0 g 2 0 g 0 
Proteină 4 g 9 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 

http://www.leonidas.com/


Casaleo 

 

                                                                         LAIT 

Lista de ingrediente : 
zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, făină de orez, emulgator (lecitină de soia), malț de grâu, 
dextroză, aromă, sare 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (15g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2279 kJ 27 341 kJ 4 
Energie 545 kcal 27 81 kcal 4 
Grăsimi 33 g 48 5 g 7 

din care acizi grași saturați 14 g 73 2 g 11 
Carbohidrați 53 g 20 8 g 3 

din care zaharuri 49 g 55 7 g 8 
Fibră dietetică 2 g 9 0 g 1 
Proteină 6 g 13 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Gluten (grâu), Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Gluten (orz), Nuci (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Manon café 

 

=========== 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt, lapte praf integral, unt de cacao, alune, sirop de glucoză, masă de cacao, cafea, emulgator (lecitină de 
soia), aromă, conservant (sorbat de potasiu). 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, 

aromă naturală de vanilie. 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g  
 

DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată 

(19g) 
DV (%) 

=============================== ================================ 
Energie 2188 kJ 26 415 kJ 4 
Energie 523 kcal 26 99 kcal 4 
Grăsimi 34 g 49 6 g 9 

din care acizi grași saturați 18 g 91 3 g 17 
Carbohidrați 47 g 18 9 g 3 

din care zaharuri 44 g 49 8 g 9 
Fibră dietetică 1 g 3 0 g 0 
Proteină 4 g 9 0 g 1 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

======================================= 
======================= 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 

 

Fabricat în Belgia de Confiserie Leonidas SA. Bd Jules Graindorlaan 41-43 B-1070 Bruxelles Belgia +32 2 522 19 57 57 

www.leonidas.com 

http://www.leonidas.com/


Casaléo 

 

                                                                      DARK 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, alune, unt de cacao, lapte praf integral, făină de orez, emulgator (lecitină de soia), malț de grâu, 
dextroză, aromă, sare 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (15g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2250 kJ 26 337 kJ 4 
Energie 538 kcal 26 80 kcal 4 
Grăsimi 33 g 48 5 g 7 

din care acizi grași saturați 14 g 73 2 g 11 
Carbohidrați 50 g 19 7 g 2 

din care zaharuri 46 g 51 6 g 7 
Fibră dietetică 5 g 19 0 g 2 
Proteină 6 g 12 0 g 1 
Sare 0 g 1 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Gluten (grâu), Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Nuci (migdale, fistic, nuci), Gluten (orz) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Casaléo 

 

                                                                       BLANC 

Lista de ingrediente : 
zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, făină de orez, emulgator (lecitină de soia), malț de grâu, 
dextroză, aromă, sare 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao) : zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: soia. 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g 
=========== 

 
 
 

DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată 

(15g) 
DV (%) 

=============================== ================================ 
Energie 2279 kJ 27 341 kJ 4 
Energie 545 kcal 27 81 kcal 4 
Grăsimi 33 g 47 4 g 7 

din care acizi grași saturați 14 g 72 2 g 10 
Carbohidrați 55 g 21 8 g 3 

din care zaharuri 52 g 58 7 g 8 
Fibră dietetică 1 g 6 0 g 0 
Proteină 6 g 12 0 g 1 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

======================================= 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Gluten (grâu), Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Nuci (migdale, fistic, nuci), Gluten (orz) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Manon café 

 

                                                                    DARK 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, unt, alune, unt de cacao, lapte praf integral, sirop de glucoză, cafea, emulgator (lecitină de 
soia), conservant (sorbat de potasiu), aromă 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (19g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2159 kJ 25 410 kJ 4 
Energie 516 kcal 25 98 kcal 4 
Grăsimi 35 g 50 6 g 9 

din care acizi grași saturați 18 g 93 3 g 17 
Carbohidrați 42 g 16 8 g 3 

din care zaharuri 38 g 42 7 g 8 
Fibră dietetică 4 g 16 0 g 3 
Proteină 4 g 9 0 g 1 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului 

pentru informații complete. 
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Manon café 

 

                                                                      LAIT 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt, lapte praf integral, unt de cacao, alune, masă de cacao, sirop de glucoză, cafea, emulgator (lecitină de 
soia), aromă, conservant (sorbat de potasiu). 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 
 

 
DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (19g) 

DV (%) 
================================ 

=============================== 
Energie 2188 kJ 26 415 kJ 4 
Energie 523 kcal 26 99 kcal 4 
Grăsimi 35 g 50 6 g 9 

din care acizi grași saturați 18 g 93 3 g 17 
Carbohidrați 45 g 17 8 g 3 

din care zaharuri 42 g 46 8 g 8 
Fibră dietetică 1 g 6 0 g 1 
Proteină 5 g 10 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

======================================= 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Mendiant Noir 

 

 

Lista de ingrediente : 
masa de cacao, zahar, stafide, migdale (8%), nuci pecan (8%), alune (7%), unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, 
sirop de glucoza, miere. Poate contine urme de lapte si gluten (orz, grau). Ciocolata neagra (min. 54% substante solide 
de cacao).   

 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

 
========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

2 bucăți (26g) 

 
 

=============== 

DV%)DV (%) 

===================================== 

Energie 2148 kJ 25 558 kJ 6 

Energie 514 kcal 25 133 kcal 6 

Grăsimi 32 g 46 8 g 12 

din care acizi grași saturați 12 g 62 3 g 16 

Carbohidrați 40 g 15 10 g 4 

din care zaharuri 35 g 39 9 g 10 

Fibră dietetică 8 g 27 2 g 7 

Proteină 7 g 15 1 g 3 
Sare 0.0 g 0 0.0 g 0 

 
=============== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, nuci (migdale, nuci pecan, alune) 
Urme conținute în produs : 
Lapte 

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

===================================== 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Mendiant lait 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahar, stafide, lapte praf integral, unt de cacao, migdale (8%), nuci pecan (8%), alune (7%), emulgator: lecitină de soia, 
sirop de glucoza, aroma, miere 

 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia. 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

 
========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

2 bucăți (26g) 

 
 

=============== 

DV%)DV (%) 

===================================== 

Energie 2194 kJ 26 570 kJ 6 

Energie 525 kcal 26 136 kcal 6 

Grăsimi 32 g 46 8 g 12 

din care acizi grași saturați 12 g 62 3 g 16 

Carbohidrați 45 g 17 11 g 4 

din care zaharuri 41 g 45 10 g 11 

Fibră dietetică 4 g 13 1 g 3 

Proteină 8 g 16 2 g 4 

Sare 0.1 g 2 0.0 g 0 

 
=============== 

 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, nuci pecan, 
alune), Lapte  
 
Urme conținute în produs : 

/ 

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

===================================== 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna 

ambalajul produsului pentru informații complete. 
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Mendiant Blanc 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahar, stafide, lapte praf integral, unt de cacao, migdale (8%), nuci pecan (8%), alune (7%), emulgator: lecitină de soia, 
sirop de glucoza, aroma, miere 

   

 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao) : zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulsifiant: lecitină de soia, aromă 

naturală de vanilie. 

Declarație nutrițională 
 

 
========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

2 bucăți (26g) 

 
 

=============== 

DV%)DV (%) 

===================================== 

Energie 2223 kJ 26 578 kJ 6 

Energie 532 kcal 26 138 kcal 6 

Grăsimi 32 g 47 8 g 12 

din care acizi grași saturați 12 g 63 3 g 16 

Carbohidrați 47 g 18 12 g 4 

din care zaharuri 44 g 49 11 g 12 

Fibră dietetică 2 g 9 0 g 2 

Proteină 7 g 15 1 g 3 
Sare 0.1 g 2 0.0 g 0 

 
=============== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, nuci pecan, 
alune), Lapte Urme conținute în produs : 

/ 

 
 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

===================================== 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Forever praliné 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, alune, masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 

 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia. 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (26g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2279 kJ 27 592 kJ 7 
Energie 545 kcal 27 141 kcal 7 
Grăsimi 33 g 47 8 g 12 

din care acizi grași saturați 16 g 81 4 g 21 
Carbohidrați 53 g 20 13 g 5 

din care zaharuri 51 g 57 13 g 14 
Fibră dietetică 2 g 8 0 g 2 
Proteină 6 g 13 1 g 3 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Forever café 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, lapte condensat îndulcit, smântână de lapte, sirop de glucoză, 
cafea, emulgator (lecitină de soia), invertază, aromă, conservant (sorbat de potasiu). 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (25g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2077 kJ 24 519 kJ 6 
Energie 497 kcal 24 124 kcal 6 
Grăsimi 27 g 38 6 g 9 

din care acizi grași saturați 16 g 81 4 g 20 
Carbohidrați 55 g 21 13 g 5 

din care zaharuri 52 g 58 13 g 14 
Fibră dietetică 1 g 4 0 g 1 
Proteină 6 g 12 1 g 3 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 
manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 
produsului pentru informații complete. 
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Orange trempée 

Lista de ingrediente : 
felii de portocale, sirop de glucoză-fructoză, zahăr, masă de cacao, unt de cacao, emulgator (lecitină de 

soia), acidifiant (acid citric) 

Cu: ciocolată neagră (min. 54% cacao în substanță uscată): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de 
soia. 

 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 
 

 
DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucăți (22,5 g) 

DV (%) 
================================ 

=============================== 
Energie 1622 kJ 19 365 kJ 4 
Energie 387 kcal 19 87 kcal 4 
Grăsimi 12 g 17 3 g 4 

din care acizi grași saturați 7 g 34  g 8 
Carbohidrați 52 g 19 12 g 4 

din care zaharuri 43 g 48 10 g 11 
Fibră dietetică 4 g 16 1 g 4 
Proteină 2 g 4 0 g 1 

Sare 0 g 0,3 0 g 0,1 

========================================= 
===================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia 
Urme conținute în produs : 
Lapte, Nuci 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Truffe classique 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, sirop de glucoză, smântână de lapte, unt anhidru, unt de cacao, lapte praf integral, zahăr 
invertit, pudră de cacao degresată, emulgator (lecitină de soia), aromă 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2085 kJ 24 500 kJ 5 
Energie 498 kcal 24 119 kcal 5 
Grăsimi 34 g 48 8 g 11 

din care acizi grași saturați 20 g 103 4 g 24 
Carbohidrați 41 g 15 9 g 3 

din care zaharuri 35 g 39 8 g 9 
Fibră dietetică 4 g 13 0 g 3 
Proteină 4 g 8 1 g 2 
Sare 0 g 1 0 g 0 

 
===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Nuci (alune, migdale, fistic, nuci), Gluten (grâu, orz) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Truffe noire 

 

 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, sirop de glucoză, smântână de lapte, unt anhidru, zahăr, pudră de cacao, zahăr invertit, unt de cacao, 
emulgator (lecitină de soia) 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 

DV (%) 
=============================== 

 
 
 
 

 

 
 
 

===================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Nuci (alune, migdale, fistic, nuci), Gluten (grâu, orz) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

DV (%) 
================================ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

========================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Energie 2170 kJ 25 520 kJ 6 
Energie 519 kcal 25 124 kcal 6 
Grăsimi 41 g 59 9 g 14 

din care acizi grași saturați 25 g 125 6 g 30 
Carbohidrați 25 g 9 6 g 2 

din care zaharuri 18 g 20 4 g 4 
Fibră dietetică  g 28 2 g 6 
Proteină 5 g 11 1 g 2 

Sare 0 g 0 0 g 0 

 

http://www.leonidas.com/


 

   
 

 

 

 

Lista de ingrediente : 
îndulcitori (maltitol), lapte praf integral, unt de cacao, alune, masa de cacao, arome, emulgator (lecitină de soia). 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 31 % cacao) : îndulcitor: maltitol, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, 

emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie. 

 

Declarație nutrițională 
 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

========= Pe porție ========= 
 

2 bucăți (19g) 

DV (%) DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 2039 kJ 24 387 kJ 4 

Energie 487 kcal 24 92 kcal 4 

Grăsime 35 g 50 6 g 9 

din care se saturează 17 g 87 3 g 16 

Carbohidrați 51 g 19 9 g 3 

din care zaharuri 7 g 7 1 g 1 

Fibre 2 g 8 0 g 1 

Proteină 7 g 14 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 

Urme conținute în produs : 

Nuci (migdale) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații au doar un caracter orientativ și insistăm asupra faptului că toate ciocolatele sunt produse într-o 

fabrică în care se folosesc nuci, grâu, orz, lapte și soia. Prin urmare, pot fi găsite urme acolo. Vă rugăm să consultați 

ambalajul produsului pentru mai multe informații. 
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Lista de ingrediente : 
îndulcitori (maltitol), masa de cacao, alune, unt de cacao, bucati de caca coapte, lapte praf integral, aroma,lecitina de 
soia 

 
 

Cu : Ciocolată neagră (min. 52% cacao) : masă de cacao, îndulcitor: maltitol, unt de cacao, emulsifiant: soia 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

 

Declarație nutrițională 
 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

 
 

 
DV (%) 

========= Pe porție ========= 
 

2 bucăți (19g) 
DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 1982 kJ 23 376 kJ 4 

Energie 474 kcal 23 90 kcal 4 

Grăsime 34 g 49 6 g 9 

din care se saturează 17 g 88 3 g 16 

Carbohidrați 46 g 18 8 g 3 

din care zaharuri 1 g 1 0 g 0 

Fibră 7 g 24 1 g 4 

Proteină 6 g 12 1 g 2 
Sare 0.0 g 0 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 

Soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 

Urme conținute în produs : 

Nuci (migdale) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații au doar un caracter orientativ și insistăm asupra faptului că toate ciocolatele sunt produse într-o 

fabrică în care se folosesc nuci, grâu, orz, lapte și soia. Prin urmare, pot fi găsite urme acolo. Vă rugăm să consultați 

ambalajul produsului pentru mai multe informații. 
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Lista de ingrediente : 
îndulcitori (maltitol), masa de cacao, unt de cacao, lapte praf integral, umectant (sorbitol), inulina, aroma, emulgator 
(lecitină de soia), conservant (sorbat de potasiu). 

Cu : Ciocolată neagră (min. 52% cacao) : masă de cacao, îndulcitor: maltitol, unt de cacao, emulsifiant: soia 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

 

Declarație nutrițională 
 

========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

2 bucăți (18g) 

 
 

=============== 

DV%)DV (%) 

===================================== 

Energie 1693 kJ 20 304 kJ 3 

Energie 405 kcal 20 72 kcal 3 

Grăsime 27 g 39 4 g 7 

din care se saturează 16 g 83 3 g 15 

Carbohidrați 46 g 17 8 g 3 

din care zaharuri 3 g 3 0 g 0 

Fibră 7 g 24 1 g 4 

Proteină 5 g 11 1 g 2 
Sare 0.0 g 1 0.0 g 0 

===================================== 
=============== 

 
 

 

Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Nuci (alune, migdale) 

 
 
 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Lista de ingrediente : 
zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf, masa de cacao, lecitina de soia, aroma 

 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao) : zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulsifiant: lecitină de soia, aromă 

naturală de vanilie. 

 

Declarație nutrițională 
 

 
========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

1 bucată (15g) 

DV%)DV (%) 

===================================== 
=============== 

Energie 2295 kJ 27 344 kJ 4 

Energie 549 kcal 27 82 kcal 4 

Grăsimi 33 g 48 5 g 7 

din care acizi grași saturați 14 g 72 2 g 10 

Carbohidrați 55 g 21 8 g 3 

din care zaharuri 53 g 59 8 g 8 

Fibre 
dietetice 
Proteine 
Sare 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz), Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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1 g 6 0 g 0 
6 g 12 0 g 1 

0.1 g 2 0.0 g 0 
========================== =========================== 
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Advocaat 
 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, unt de cacao, sirop de glucoză, alcool (etanol), unt, emulgator (lecitină de soia), 
aromă, invertază, colorant (curcumină). 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (30g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2046 kJ 24 613 kJ 7 
Energie 489 kcal 24 146 kcal 7 
Grăsimi 25 g 35 7 g 10 

din care acizi grași saturați 15 g 75 4 g 22 
Carbohidrați 54 g 20 16 g 6 

din care zaharuri 49 g 55 14 g 16 
Fibră dietetică 6 g 23 2 g 6 
Proteină 4 g 8 1 g 2 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
========================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

===================================== 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Lista de ingrediente : 
indulcitori (maltitol), unt de cacao, lapte praf integral, alune, faina de orez, masa de cacao, aroma, emulgator 
(lecitină de soia). 

 

Cu: ciocolată albă (min. 27% cacao): îndulcitor: maltitol, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: 

lecitină de soia, aromă naturală de vanilie 

 

Declarație nutrițională 
 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

========= Pe porție ========= 
 

2 bucăți (18g) 

DV (%) DV (%) 
========================== =========================== 

Energie 2051 kJ 24 369 kJ 4 

Energie 490 kcal 24 88 kcal 4 

Grăsime 34 g 49 6 g 8 

din care se saturează 17 g 88 3 g 15 

Carbohidrați 54 g 20 9 g 3 

din care zaharuri 7 g 8 1 g 1 

Fibră 1 g 3 0 g 0 

Proteină 6 g 13 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 

Alergeni prezenți în ingrediente : 

Soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 

Urme conținute în produs : 

Nuci (migdale) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații au doar un caracter orientativ și insistăm asupra faptului că toate ciocolatele sunt produse într-o 

fabrică în care se folosesc nuci, grâu, orz, lapte și soia. Prin urmare, pot fi găsite urme acolo. Vă rugăm să consultați 

ambalajul produsului pentru mai multe informații. 
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Lista de ingrediente : 
 
îndulcitori (maltitol, sorbitol), masa de cacao, lapte praf integral, unt, alune, masa de cacao, cafea, 
aroma, emulgator (lecitină de soia), conservant (sorbat de potasiu). 

Cu: ciocolată albă (min. 27% cacao): îndulcitor: maltitol, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: 

lecitină de soia, aromă naturală de vanilie 

 

Declarație nutrițională 
 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

========= Pe porție ========= 
 

2 bucăți (18g) 

DV (%) DV (%) 
========================== =========================== 

Energie 1858 kJ 22 334 kJ 3 

Energie 444 kcal 22 80 kcal 4 

Grăsime 31 g 45 5 g 8 

din care se saturează 18 g 90 3 g 16 

Carbohidrați 51 g 19 9 g 3 

din care zaharuri 6 g 7 1 g 1 

Fibră 0 g 1 0 g 0 

Proteină 5 g 10 0 g 1 
Sare 0.1 g 3 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 

Alergeni prezenți în ingrediente : 

Soia, Lapte, Nuci (alune de pădure) 

Urme conținute în produs : 

Nuci (migdale) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații au doar un caracter orientativ și insistăm asupra faptului că toate ciocolatele sunt produse într-o 

fabrică în care se folosesc nuci, grâu, orz, lapte și soia. Prin urmare, pot fi găsite urme acolo. Vă rugăm să consultați 

ambalajul produsului pentru mai multe informații. 
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Petit coeur vanille 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, smântână de lapte, umectant (sorbitol), dextroză, lapte condensat îndulcit, 
masă de cacao, zahăr invertit, emulgator (lecitină de soia), aromă, sare 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (20g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 1999 kJ 23 399 kJ 4 
Energie 478 kcal 23 95 kcal 4 
Grăsimi 27 g 38 5 g 7 

din care acizi grași saturați 16 g 80 3 g 16 
Carbohidrați 54 g 21 10 g 4 

din care zaharuri 47 g 52 9 g 10 
Fibră dietetică 0 g 2 0 g 0 
Proteină 5 g 10 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Truffe Speculoos 
 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, smântână de lapte, unt anhidru, masă de cacao, lapte praf integral, unt de cacao, pudră de cacao 
degresată, spéculoos (făină de grâu, zahăr din trestie, unt, miere, făină de soia, bicarbonat de sodiu, 
scorțișoară, nucșoară), zahăr invertit, sirop de glucoză, apă, emulgator: lecitină de soia, sâmburi de caise, 
sâmburi de caise amare, condimente, albumină (ou), migdale, aromă 

 
Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2080 kJ 24 499 kJ 5 
Energie 497 kcal 24 119 kcal 5 
Grăsimi 32 g 46 7 g 11 

din care acizi grași saturați 19 g 99 4 g 23 
Carbohidrați 43 g 16 10 g 4 

din care zaharuri 39 g 43 9 g 10 
Fibră dietetică 3 g 11 0 g 2 
Proteină 5 g 10 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Gluten (grâu), Ouă, Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic, nuci), Gluten (orz) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Truffe Marc de Champagne 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt anhidru, unt de cacao, lapte praf integral, smântână de lapte, alcool (Marc de Champagne), masă 
de cacao, pudră de ciocolată albă (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, proteine din lapte praf, emulgator 
(lecitină de soia), aromă naturală de vanilie), zahăr invertit, sirop de glucoză, emulgator (lecitină de soia), 
aromă 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (21g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2357 kJ 28 494 kJ 5 
Energie 563 kcal 28 118 kcal 5 
Grăsimi 41 g 58 8 g 12 

din care acizi grași saturați 25 g 128 5 g 27 
Carbohidrați 37 g 14 7 g 3 

din care zaharuri 36 g 40 7 g 8 
Fibră dietetică 1 g 3 0 g 0 
Proteină 3 g 7 0 g 1 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Nuci (alune, migdale, fistic, nuci), Gluten (grâu, orz) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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 Bretagne              
 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, smântână de lapte, sirop de glucoză, zahăr invertit, unt, unt de cacao, emulgator (lecitină de 
soia), sare de Guerande, aromă, conservant (sorbat de potasiu) 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 
 
 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2024 kJ 24 485 kJ 5 
Energie 484 kcal 24 116 kcal 5 
Grăsimi 29 g 41 6 g 9 

din care acizi grași saturați 17 g 87 4 g 20 
Carbohidrați 47 g 18 11 g 4 

din care zaharuri 41 g 45 9 g 11 
Fibră dietetică 6 g 22 1 g 5 
Proteină 4 g 8 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 

 

Fabricat în Belgia de Confiserie Leonidas S.A. Bd Jules Graindorlaan 41-43 B-1070 Bruxelles Belgia +32 2 522 19 57 57 

www.leonidas.com 

http://www.leonidas.com/


 

  Bergamote         

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, cremă de lapte, sirop de glucoză, unt, emulgator (lecitină de 
soia), arome, conservant (sorbat de potasiu) 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2025 kJ 24 486 kJ 5 
Energie 484 kcal 24 116 kcal 5 
Grăsimi 27 g 38 6 g 9 

din care acizi grași saturați 16 g 81 3 g 19 
Carbohidrați 54 g 20 12 g 4 

din care zaharuri 48 g 54 11 g 12 
Fibră dietetică 2 g 6 0 g 1 
Proteină 4 g 8 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Floranger 
 

 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, smântână de lapte, dextroză, unt anhidru, umectant: sorbitol 
sirop, sirop de glucoză, unt de cacao, zahăr invertit, emulgator (lecitină de soia), aromă, conservant (sorbat de 
potasiu) 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (28g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2007 kJ 23 562 kJ 6 
Energie 480 kcal 24 134 kcal 6 
Grăsimi 29 g 42 8 g 11 

din care acizi grași saturați 17 g 89 5 g 25 
Carbohidrați 45 g 17 12 g 4 

din care zaharuri 39 g 43 10 g 12 
Fibră dietetică 6 g 21 1 g 6 
Proteină 4 g 8 1 g 2 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Lista de ingrediente : 

 
zahar, lapte praf integral, crema de lapte, unt de cacao, alune, sirop de glucoza, masa de cacao, lapte de 
migdale (lapte de migdale (migdale, zahăr, maltodextrină, boabe de soia, antioxidant: palmitat de ascorbil, 
agent antiaglomerant: oxid de siliciu), umectant (sorbitol), emulgator (lecitină de soia), arome, conservant 
(sorbat de potasiu). 
Contine: lapte, soia, nuci, urme de ouă.) 

 

 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : 
soia 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

 
 
 
DV (%) 

========= Pe porție ========= 
 

2 bucăți (28g) 
DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 2064 kJ 24 577 kJ 6 

Energie 493 kcal 24 138 kcal 6 

Grăsimi 28 g 40 8 g 11 

din care acizi grași saturați 14 g 70 3 g 19 

Carbohidrați 52 g 20 14 g 5 

din care zaharuri 47 g 52 13 g 14 

Fibră dietetică 2 g 7 0 g 2 

Proteină 5 g 11 1 g 3 
Sare 0.1 g 2 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente : 

Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă 

(alune, migdale)  

Urme conținute în produs: 

Ouă, nuci (fistic, nuci) 

 
 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Noir de noir 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, smântână de lapte, miere, umectanți (sirop de sorbitol, xilitol), zahăr invertit, unt de cacao, 
emulgator : 
lecitină de soia, sare, conservant : sorbat de potasiu 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

========= Per porție ========= 
2 bucăți (30g) 

DV (%) 
DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 1899 kJ 22 569 kJ 6 
Energie 454 kcal 22 136 kcal 6 
Grăsime 27 g 39 8 g 11 

din care se saturează 16 g 81 4 g 24 
Carbohidrați 44 g 16 13 g 5 

din care zaharuri 34 g 38 10 g 11 
Fibră 7 g 25 2 g 7 
Proteină 5 g 10 1 g 3 
Sare 0.0 g 0 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 

Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Nuci (alune, migdale, fistic, nuci), Ouă 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Giantina 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, alune de pădure, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, făină de grâu, emulgator (lecitină de soia), 
grăsime de lapte anhidră, aromă, lactoză, proteine din lapte, sare, făină de orz maltezat, agent de creștere (bicarbonat 
de sodiu). 

 

 

Declarație nutrițională 
 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 
=========== Pe porție =========== 

1 bucată (11g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2250 kJ 26 247 kJ 2 
Energie 538 kcal 26 59 kcal 2 
Grăsimi 32 g 46 3 g 5 

din care acizi grași saturați 10 g 52 1 g 5 
Carbohidrați 54 g 21 6 g 2 

din care zaharuri 51 g 56 5 g 6 
Fibră dietetică 3 g 10 0 g 1 
Proteină 6 g 12 0 g 1 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
======================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Gluten (grâu, orz), Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune) 
Urme conținute în produs : 
Nuci (migdale) 

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

====================================== 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Giamanda 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, alune, unt de cacao, migdale, lapte praf integral, masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 

 

 
Declarație nutrițională 

 
=========== Pentru 100 g 
=========== 

 
 

 
DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (11g) 

DV (%) 
================================ 

=============================== 
Energie 2286 kJ 27 251 kJ 2 
Energie 546 kcal 27 60 kcal 3 
Grăsimi 34 g 49 3 g 5 

din care acizi grași saturați 9 g 49 1 g 5 
Carbohidrați 52 g 20 5 g 2 

din care zaharuri 49 g 54 5 g 5 
Fibră dietetică 3 g 12 0 g 1 
Proteină 7 g 14 0 g 1 
Sare 0 g 1 0 g 0 

====================================== 
======================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale) 
Urme conținute în produs : 
Gluten (grâu, orz) 

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Petit coeur framboise 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, sirop de glucoză, smântână de lapte, sirop de glucoză-fructoză, unt anhidru, 

zmeură, zahăr invertit, suc concentrat de zmeură, emulgator (lecitină de soia), arome, 

acidifiant (acid citric), suc concentrat de lămâie, concentrat de legume (morcov, hibiscus), pectină 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao) : zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: soia. 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (20g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2086 kJ 24 417 kJ 4 
Energie 499 kcal 24 99 kcal 4 
Grăsimi 28 g 40 5 g 8 

din care acizi grași saturați 17 g 85 3 g 17 
Carbohidrați 56 g 21 11 g 4 

din care zaharuri 52 g 58 10 g 11 
Fibră dietetică 0 g 2 0 g 0 
Proteină 4 g 8 0 g 1 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
======================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 

Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

====================================== 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Mozaïque speculoos 
 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf integral, speculoos (făină de grâu, zahăr din trestie, unt, miere, făină de soia, 
bicarbonat de sodiu, scorțișoară), masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), arome. 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao): zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator: soia. 
lecitină, aromă naturală de vanilie 
ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (23g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2237 kJ 26 514 kJ 6 
Energie 535 kcal 26 123 kcal 6 
Grăsimi 32 g 46 7 g 10 

din care acizi grași saturați 13 g 69 3 g 15 
Carbohidrați 53 g 20 12 g 4 

din care zaharuri 49 g 54 11 g 12 
Fibră dietetică 2 g 9 0 g 2 
Proteină 6 g 12 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
======================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Gluten (grâu), Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, Nuci (migdale, fistic, nuci), Gluten (orz) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

====================================== 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Mosaique feuilletine 

Lista de ingrediente : 
zahăr, alune, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, făină de grâu, grăsime lactată anhidră, 
emulgator (lecitină de soia), lactoză, proteine din lapte, aromă, sare, făină de orz maltezat, agent de creștere 
(bicarbonat de sodiu). 

 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: soia. 
lecitină, aromă naturală de vanilie 
ciocolată cu lapte (min. 30% cacao): zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, 
emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie. 

Declarație 
nutrițională =========== Pentru 100 g 

=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2254 kJ 26 540 kJ 6 
Energie 539 kcal 26 129 kcal 6 
Grăsimi 32 g 46 7 g 11 

din care acizi grași saturați 13 g 67 3 g 16 
Carbohidrați 55 g 21 13 g 5 

din care zaharuri 51 g 56 12 g 13 
Fibră dietetică 2 g 9 0 g 2 
Proteină 6 g 13 1 g 3 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

=============================================================== 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Gluten (grâu, orz), Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune) 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (migdale, fistic, nuci) 

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Orangettes 
 

Lista de ingrediente : 

zahăr, masă de cacao, felii de portocala, sirop glucoza-fructoza, unt de cacao, dextroza, emulgator (lecitină de soia, 
acizi saturati), acid citric, amidon modificat, ulei de palmier. 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

========= Pe porție ========= 
 

2 bucăți (20g) 

DV (%) DV (%) 
========================== =========================== 

Energie 1805 kJ 21 361 kJ 4 

Energie 432 kcal 21 86 kcal 4 

Grăsimi 17 g 24 3 g 4 

din care acizi grași saturați 10 g 52 2 g 10 

Carbohidrați 63 g 24 12 g 4 

din care zaharuri 50 g 55 10 g 11 
Fibră dietetică 5 g 17 1 g 3 

Proteină 3 g 6 0 g 1 

Sare 0.0 g 1 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia 
Urme conținute în produs : 
Ouă, lapte, fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic, nuci) 

 
 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Finesse 

 

 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant (lecitină de soia) 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (9g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2257 kJ 26 203 kJ 2 
Energie 540 kcal 27 48 kcal 2 
Grăsimi 35 g 50 3 g 4 

din care acizi grași saturați 21 g 105 1 g 9 
Carbohidrați 44 g 17 4 g 1 

din care zaharuri 41 g 46 3 g 4 
Fibră dietetică 9 g 31 0 g 2 
Proteină 5 g 11 0 g 1 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia 
Urme conținute în produs : 

Ouă, lapte, fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Finesse 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 

 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia. 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (9g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2328 kJ 27 209 kJ 2 
Energie 557 kcal 27 50 kcal 2 
Grăsimi 35 g 50 3 g 4 

din care acizi grași saturați 21 g 105 1 g 9 
Carbohidrați 51 g 19 4 g 1 

din care zaharuri 50 g 56 4 g 5 
Fibră dietetică 2 g 7 0 g 0 
Proteină 7 g 14 0 g 1 
Sare 0.2 g 4 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Tutti frutti 

Lista de 
ingrediente : 
zahăr, migdale, fructe confiate (portocală, pepene galben) (sulfiți), unt de cacao, lapte praf integral, umectant (sirop 
de sorbitol), zahăr invertit, sirop de glucoză, arome, emulgator (lecitină de soia), conservant (sorbat de potasiu), 
invertază 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao) : zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: soia. 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g 
=========== 

 
 
 

DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată 

(15g) 
DV (%) 

=============================== ================================ 
Energie 1898 kJ 22 284 kJ 3 
Energie 454 kcal 22 68 kcal 3 
Grăsimi 18 g 26 2 g 3 

din care se saturează 5 g 29 0 g 4 
Carbohidrați 65 g 25 9 g 3 

din care zaharuri 62 g 68 9 g 10 
Fibră 3 g 10 0 g 1 
Proteină 5 g 11 0 g 1 
Sare 0 g 1 0 g 0 

======================================= 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (migdale), Sulfiți 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, fistic, nuci) 

 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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                             Alexandre Le Grand Orange milk New  
 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, smântână de lapte, sirop de glucoză, unt, sirop de glucoză-
fructoză, coajă de orz, emulgator (lecitină de soia), arome, dextroză, acidifiant (acid citric), conservant (sorbat de 
potasiu). 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : 

soialecitină, aromă naturală de vanilie 

 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (27g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2068 kJ 24 558 kJ 6 
Energie 494 kcal 24 133 kcal 6 
Grăsimi 27 g 38 7 g 10 

din care acizi grași saturați 16 g 81 4 g 22 
Carbohidrați 56 g 21 15 g 5 

din care zaharuri 52 g 57 14 g 15 
Fibră dietetică 1 g 5 0 g 1 
Proteină 5 g 10 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
======================= 

 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Irrésistible pêche  

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, miere, unt de cacao, unt anhidru, masă de cacao, umectant (sirop de sorbitol), sirop de 
glucoză, piure de piersici, apă, emulgator (lecitină de soia), arome, acidifiant (acid citric), colorant : roșu de sfeclă 
roșie, pectină, extract de paprica 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : 
soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 

========= Per 100 g ==================Per porție 
========= 

 
DV (%) 

1 bucată (15g) 
DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 2026 kJ 24 304 kJ 3 
Energie 484 kcal 24 72 kcal 3 
Grăsime 27 g 38 4 g 5 

din care se saturează 16 g 83 2 g 12 
Carbohidrați 55 g 21 8 g 3 

din care zaharuri 50 g 56 7 g 8 
Fibră 1 g 3 0 g 0 
Proteină 4 g 8 0 g 1 
Sare 0.1 g 3 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 

 
Confiserie Leonidas S.A. Bd Jules Graindorlaan 41-43 B-1070 Bruxelles Belgia +32 2 522 19 57 57 
www.leonidas.com 

http://www.leonidas.com/


Irrésistible capsune 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, unt anhidru, sirop de glucoză-fructoză, miere, umectant: 
sirop de sorbitol, căpșuni, 
arome, emulgator (lecitină de soia), colorant (roșu de sfeclă roșie), suc concentrat de lămâie, acidifiant (acid citric), 
concentrat de fructe, pectină 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, 

aromă naturală de vanilie. 

Declarație 
nutrițională =========== Pentru 100 g 

=========== 

 
 
 

DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată 
(15g) 

DV (%) 

=============================== ================================ 
Energie 2175 kJ 25 326 kJ 3 
Energie 520 kcal 26 78 kcal 3 
Grăsimi 31 g 44 4 g 6 

din care acizi grași saturați 19 g 97 2 g 14 
Carbohidrați 55 g 21 8 g 3 

din care zaharuri 38 g 42 5 g 6 
Fibră dietetică 0 g 0 0 g 0 
Proteină 3 g 7 0 g 1 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

======================================= 
======================= 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Duetto fraise & balsamique 

 

 

Lista de 
ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, unt de cacao, sirop de glucoză-fructoză, zahăr invertit, sirop de glucoză, umectant : 
sirop de sorbitol, căpșuni, smântână de lapte, aromă, emulgator (lecitină de soia), suc concentrat de lămâie, oțet 
balsamic, acidifiant (acid citric), concentrat de fructe, pectină, busuioc 

 
Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 1997 kJ 23 479 kJ 5 
Energie 477 kcal 23 114 kcal 5 
Grăsimi 27 g 38 6 g 9 

din care acizi grași saturați 16 g 80 3 g 19 
Carbohidrați 50 g 19 12 g 4 

din care zaharuri 35 g 39 8 g 9 
Fibră dietetică 6 g 22 1 g 5 
Proteină 4 g 8 1 g 2 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
======================= 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Duetto Nougat Sésame 
 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, sirop de glucoză, umectant: 
sirop de sorbitol, unt anhidru, smântână de lapte, lapte condensat îndulcit, zahăr invertit, ulei de nucă de cocos, susan, 
migdale, emulgator (lecitină de soia), miere, ulei de susan, arome, albuș de ou 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2165 kJ 25 519 kJ 6 
Energie 518 kcal 25 124 kcal 6 
Grăsimi 31 g 45 7 g 10 

din care acizi grași saturați 18 g 93 4 g 22 
Carbohidrați 52 g 20 12 g 4 

din care zaharuri 47 g 53 11 g 12 
Fibră dietetică 1 g 5 0 g 1 
Proteină 6 g 12 1 g 2 
Sare 0.1 g 3 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 

Soia, Semințe de susan, Lapte, Nuci (migdale), Ouă 

Urme conținute în produs : 

Fructe cu coajă lemnoasă (alune, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Duetto yuzu & fruit du dragon 
Lista de 
ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, cremă de lapte, umectant: 

sirop de sorbitol, dextroză, sirop de glucoză, zahăr invertit, 

arome, acidifiant (acid citric), emulgator (lecitină de soia), suc de yuzu 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: soia. 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
2 bucăți (24g) 

 
DV (%) 

=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2015 kJ 23 483 kJ 5 
Energie 482 kcal 24 115 kcal 5 
Grăsimi 26 g 37 6 g 9 

din care acizi grași saturați 15 g 78 3 g 18 
Carbohidrați 55 g 21 13 g 5 

din care zaharuri 49 g 55 11 g 13 
Fibră dietetică 1 g 6 0 g 1 
Proteină 5 g 10 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Irrésistible Pink Grapefruit 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, smântână de lapte, masă de cacao, sirop de glucoză, unt anhidru, apă, 
zahăr invertit, miere, arome, acidifiant (acid citric), emulgator (lecitină de soia), suc concentrat de grapefruit, agenți 
de îngroșare (agar-agar, pectină, gumă de xantan), coloranți (roșu de sfeclă roșie, antocianină) 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

ciocolată albă (min. 25% cacao): zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, 
aromă naturală de vanilie. 

 

Declarație nutrițională 

========= Per 100 g ==================Per porție 
========= 

1 bucată (16g) 
DV (%) DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 2084 kJ 24 333 kJ 3 
Energie 498 kcal 24 79 kcal 3 
Grăsime 29 g 42 4 g 6 

din care se saturează 17 g 87 2 g 14 
Carbohidrați 51 g 19 8 g 3 

din care zaharuri 48 g 53 7 g 8 
Fibră 0 g 3 0 g 0 
Proteină 5 g 10 0 g 1 
Sare 0.1 g 3 0.0 g 0 

================================= 
=================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete 
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Irrésistible noir Cassis 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, unt de cacao, smântână de lapte, lapte praf integral, sirop de glucoză, zahăr invertit, unt 
anhidru, apă, miere, acidifianți (acid citric, acid malic), arome, suc concentrat de afine negre, emulgator (lecitină de 
soia), agent de îngroșare (pectină), colorant: antocianină 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 

========= Per 100 g ==================Per porție 
========= 

1 bucată (15g) 
DV (%) DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 2029 kJ 24 304 kJ 3 
Energie 485 kcal 24 72 kcal 3 
Grăsime 28 g 41 4 g 6 

din care se saturează 17 g 86 2 g 13 
Carbohidrați 48 g 18 7 g 2 

din care zaharuri 45 g 50 6 g 7 
Fibră 4 g 13 0 g 2 
Proteină 4 g 9 0 g 1 
Sare 0.0 g 1 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete 
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Napolitain milk 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 

 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia. 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (6g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2328 kJ 27 139 kJ 1 
Energie 557 kcal 27 33 kcal 1 
Grăsimi 35 g 50 2 g 3 

din care acizi grași saturați 21 g 105 1 g 6 
Carbohidrați 51 g 19 3 g 1 

din care zaharuri 50 g 56 3 g 3 
Fibră dietetică 2 g 7 0 g 0 
Proteină 7 g 14 0 g 0 
Sare 0.2 g 4 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Napolitain dark 

 

 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant (lecitină de soia) 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (6g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2257 kJ 26 135 kJ 1 
Energie 540 kcal 27 32 kcal 1 
Grăsimi 35 g 50 2 g 3 

din care acizi grași saturați 21 g 105 1 g 6 
Carbohidrați 44 g 17 2 g 1 

din care zaharuri 41 g 46 2 g 2 
Fibră dietetică 9 g 31 0 g 1 
Proteină 5 g 11 0 g 0 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
======================= 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia 
Urme conținute în produs : 
Ouă, lapte, fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Napolitain white 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulsifiant (lecitină de soia), aromă 

Cu : ciocolată albă (min. 25% cacao) : zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: soia. 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație 

nutrițională =========== Pentru 100 g 
=========== 

 
 
 

DV (%) 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată 

(6g) 
DV (%) 

=============================== ================================ 
Energie 2328 kJ 27 139 kJ 1 
Energie 557 kcal 27 33 kcal 1 
Grăsimi 33 g 48 2 g 2 

din care acizi grași saturați 20 g 101 1 g 6 
Carbohidrați 57 g 22 3 g 1 

din care zaharuri 56 g 63 3 g 3 
Fibră dietetică 0 g 0 0 g 0 
Proteină 6 g 12 0 g 0 
Sare 0.2 g 4 0 g 0 

======================================= 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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=========== 

 
 
 
 
 

 

Napolitain ciocolată cu lapte cu 
bucăți 

de biscuite crocant 
 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, făină de grâu, emulgator (lecitină de soia), grăsime lactată 
anhidră, aromă, lactoză, proteine din lapte, sare, făină de orz maltezat, agent de creștere (bicarbonat de sodiu). 

 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia. 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

 

Declarație 
nutrițională =========== Pentru 100 g 

 

 
=========== Pe porție =========== 

1 bucată (6g) 

 
DV (%) 

=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2299 kJ 27 137 kJ 1 
Energie 550 kcal 27 33 kcal 1 
Grăsimi 33 g 48 2 g 2 

din care acizi grași saturați 20 g 101 1 g 6 
Carbohidrați 53 g 20 3 g 1 

din care zaharuri 50 g 56 3 g 3 
Fibră dietetică 2 g 6 0 g 0 
Proteină 6 g 13 0 g 0 
Sare 0.2 g 4 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Gluten (grâu, orz), Soia, Lapte Urme 
conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Napolitain ciocolată neagră cu o notă 
de 

de portocală 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant (lecitină de soia), aromă 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (6g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2245 kJ 26 134 kJ 1 
Energie 537 kcal 26 32 kcal 1 
Grăsimi 35 g 50 2 g 3 

din care acizi grași saturați 20 g 104 1 g 6 
Carbohidrați 44 g 17 2 g 1 

din care zaharuri 41 g 45 2 g 2 
Fibră dietetică 9 g 30 0 g 1 
Proteină 5 g 11 0 g 0 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Soia 
Urme conținute în produs : 
Ouă, lapte, fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Napolitain ciocolată neagră cu 
boabe de cacao 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, unt de cacao, bucăți de boabe de cacao prăjite, emulgator (lecitină de soia). 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (6g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 2262 kJ 26 135 kJ 1 
Energie 541 kcal 27 32 kcal 1 
Grăsimi 36 g 51 2 g 3 

din care acizi grași saturați 21 g 108 1 g 6 
Carbohidrați 42 g 16 2 g 0 

din care zaharuri 39 g 43 2 g 2 
Fibră dietetică 10 g 33 0 g 2 
Proteină 6 g 12 0 g 0 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
======================= 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Soia 
Urme conținute în produs : 
Ouă, lapte, fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic, nuci) 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

======================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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                                           Napolitain noir 72%                                               
Lista de ingrediente: 

masă de cacao, zahăr, unt de cacao, aroma 
 

Cu : ciocolată neagră (min. 72% cacao în stare solidă): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, aromă naturală de vanilie. 

 

Declarație nutrițională 
 

 
========= Per 100 g ==================Per porție 
========= 

 
 
 

=================== 

1 bucată (6g) 

DV%)DV (%) 

================================= 

Energie 2365 kJ 28 141 kJ 1 

Energie 566 kcal 28 33 kcal 1 

Grăsimi 43 g 61 2 g 3 

din care se saturează 26 g 130 1 g 7 

Carbohidrați 28 g 10 1 g 0 

din care zaharuri 24 g 27 1 g 1 

Fibre dietetice 13 g 43 0 g 2 

Proteină 8 g 16 0 g 0 
Sare 0.0 g 0 0.0 g 0 

 
=================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente : 

/ 

Urme conținute în produs : 

Ouă, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă (alune, migdale, fistic, nuci), Soia 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

================================= 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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Lista de ingrediente : 
masă de cacao,  zahar,  sirop de glucoza, smântână de lapte, unt de cacao, unt anhidru, lapte praf integral, zahar invertit, 
aroma, emulgator (lecitină de soia) 

 

 
 

Cu : ciocolată neagră (min. 72% cacao în stare solidă): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, aromă naturală de vanilie. 

Declarație nutrițională 
 

 
========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

2 bucăți (20g) 
 
 
 
Energie 
Grăsimi 

din care se saturează 

Carbohidrați 

din care zaharuri 

Fibre dietetice 

Proteină 

Sare 

 
 

================= 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
================= 

DV%)DV(%) 
=================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
=================================== 

 
 

 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 

Ouă, Nuci (alune, migdale, fistic, nuci)  

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete. 
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2185 kJ 26 437 kJ 5 
522 kcal 26 104 kcal 5 
38 g 55 7 g 11 
23 g 116 4 g 23 
32 g 12 6 g 2 
26 g 29 5 g 5 
9 g 31 1 g 6 
6 g 12 1 g 2 
0 g 0 0 g 0 
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Sète 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, smântână de lapte, sirop de glucoză, unt de cacao, unt anhidru, lapte praf integral, emulgator 
(lecitină de soia), colorant: roșu de sfeclă roșie, sare de Camargue, arome 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

========= Pentru 100 g ========= Per porție ========= 

========= 
 

DV (%) 

2 bucăți (28g) 
DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 1987 kJ 23 556 kJ 6 
Energie 475 kcal 23 133 kcal 6 
Grăsime 26 g 37 7 g 10 

din care se saturează 15 g 78 4 g 21 
Carbohidrați 52 g 20 14 g 5 

din care zaharuri 45 g 50 12 g 14 
Fibră 5 g 16 1 g 4 
Proteină 4 g 8 1 g 2 
Sare 0.0 g 0 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Gaspé 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, sirop de arțar, lapte praf integral, unt de cacao, sirop de glucoză, masă de cacao, zahăr invertit, smântână de 
lapte, emulgator (lecitină de soia), aromă 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : 
soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

========= Per porție ========= 
2 bucăți (28g) 

DV (%) 
DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 1930 kJ 22 540 kJ 6 
Energie 461 kcal 23 129 kcal 6 
Grăsime 20 g 29 5 g 8 

din care se saturează 12 g 60 3 g 17 
Carbohidrați 64 g 24 17 g 6 

din care zaharuri 55 g 61 15 g 17 
Fibre 1 g 4 0 g 1 
Proteină 4 g 9 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 

Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Coeur Dulce de leche 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, pudră de caramel cu grăsime din lapte (lapte praf degresat, zer praf (lapte), zahăr, grăsime din 
lapte anhidră, aromă naturală de vanilie), lapte praf integral, lapte integral, umectant (sirop de sorbitol), smântână de 
lapte, lapte praf degresat, pudră de cacao, zahăr caramelizat, sirop de glucoză, masă de cacao, emulgator (lecitină de 
soia), aromă, sare, cafea, agent de îngroșare (agar-agar) 

Cu :  Ciocolată albă cu caramel (min. 26% substanță uscată de cacao) : zahăr, unt de cacao, pudră de caramel cu 
grăsime din lapte (lapte praf degresat, zer praf (lapte), zahăr, grăsime de lapte anhidră, aromă naturală de 
vanilie), lapte praf integral, zahăr caramelizat, emulgator : lecitină de soia, sare, aromă naturală de vanilie. 

Declarație nutrițională 

========= Per 100 g ==================Per porție 
========= 

2 bucăți (20g) 
DV%)DV(%) 

================================ 
==================== 

Energie 2041 kJ 24 408 kJ 4 
Energie 488 kcal 24 97 kcal 4 
Grăsime 28 g 40 5 g 8 

din care se saturează 17 g 85 3 g 17 
Carbohidrați 51 g 19 10 g 3 

din care zaharuri 46 g 51 9 g 10 
Fibre 0 g 1 0 g 0 
Proteină 7 g 14 1 g 2 
Sare 0.4 g 9 0.0 g 1 

================================ 
==================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Coeur Noir de Noir 

 

 

Lista de ingrediente : 
masă de cacao, zahăr, smântână de lapte, miere, umectanți (sirop de sorbitol, xilitol), unt de cacao, dextroză, 
emulgator (lecitină de soia), zahăr invertit, sare 

Cu : ciocolată neagră (min. 54% cacao): masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. 

Declarație nutrițională 
 

========= Pentru 100 g 
========= 

========= Per porție ========= 
2 bucăți (20g) 

DV (%) 
DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 2008 kJ 23 401 kJ 4 
Energie 480 kcal 24 96 kcal 4 
Grăsime 30 g 42 6 g 8 

din care se saturează 17 g 88 3 g 17 
Carbohidrați 44 g 17 8 g 3 

din care zaharuri 37 g 41 7 g 8 
Fibră 7 g 26 1 g 5 
Proteină 5 g 10 1 g 2 
Sare 0.0 g 0 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Crousty 

 

 

Lista de ingrediente : 
zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, alune, masă de cacao, făină de grâu, făină de malț de grâu, amidon de grâu, 
emulgator: lecitină de soia, extract de malț de orz, lapte praf degresat, aromă, sare 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 
lecitină, aromă naturală de vanilie 

Declarație nutrițională 

========= Per 100 g ==================Per porție 
========= 

2 praline (16g) 
DV (%) DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 2290 kJ 27 366 kJ 4 
Energie 547 kcal 27 87 kcal 4 
Grăsime 34 g 48 5 g 7 

din care se saturează 16 g 81 2 g 13 
Carbohidrați 52 g 20 8 g 3 

din care zaharuri 48 g 54 7 g 8 
Fibră 2 g 8 0 g 1 
Proteină 6 g 13 1 g 2 
Sare 0.1 g 2 0.0 g 0 

========================== =========================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 

Fructe cu coajă lemnoasă (alune), Gluten (grâu, 
orz), Lapte, Soia Urme conținute în produs : 
Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, fistic, nuci), Ouă 

 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 
Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete 
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Cerisette 
 

Lista de ingrediente : 
zahăr, masă de cacao, cireșe (18%), unt de cacao, alcool (4%), glucoză, pudră de cacao cu conținut redus 
de grăsime, grăsime din lapte, lapte praf integral, aromă naturală de vanilie, emulgator (lecitină de soia). 

Cu : ciocolată neagră (min. 56% cacao în stare solidă) 

Declarație nutrițională 
 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (19g) 

 

=============================== ================================ 
Energie 1670 kJ 317 kJ 

Energie 400 kcal 76 kcal 
Grăsimi 19 g 4 g 

din care acizi grași saturați 12 g 2 g 
Carbohidrați 51 g 10 g 

din care zaharuri 45 g 9 g 

Proteină 4 g 1 g 

Sare 0 g 0 g 

=============================================================== 

 
 

 

Alergeni prezenți în ingrediente : 
Boabe de soia, Lapte 
Urme conținute în produs : 
Sulfiți 

 
 
 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna 

ambalajul produsului pentru informații complete. 
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=========== 

 

Pâtes de fruits 

Lista de ingrediente : 
fructe, zahăr, sirop de glucoză, pectină, acidifiant: acid citric, regulator de aciditate: citrat de sodiu, coloranți 
(curcumină, carmin, complecși de cupru ai clorofilei, caramel), arome. 

 
 

Declarație nutrițională 

 
========== Pentru 100 g 

 

 
=========== Pe porție =========== 

1 bucată (25g) 

 

DV (%) 
=============================== 

DV (%) 
================================ 

Energie 1399 kJ 17 350 kJ 4 
Energie 334 kcal 17 84 kcal 4 
Grăsime 0 g 0 0 g 0 

din care acizi grași saturați 0 g 0 0 g 0 
Carbohidrați 79 g 29 20 g 7 

din care zaharuri 55 g 62 14 g 15 
Fibră 0 g 2 0 g 0 
Proteină 0 g 0 0 g 0 

Sare 0 g 0 0 g 0 

 

========================= 
===================================== 

 
 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente : 
/ 
Urme conținute în produs : 
Nuci 

 

 
Produse care nu sunt compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul 

produsului pentru informații complete. 
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Lichioruri pure 

Lista de ingrediente : 
zahăr, ciocolata neagra (masa de cacao, zahar, unt de cacao, pudra de cacao, lecitina de soia) (28%), apa, 
lichior (5%) (Rhum Saint James®, Eau de vie Poire William®, Curaçao®, Gin, Amaretto® (alune, migdale), 
Cointreau®, blended Scotch Whisky, Limoncello) 
 
Cu : ciocolata neagra (min. 60% cacao) 

 

Declarație nutrițională 
 
 

========= Per 100 g ==================Per porție ========= 

2 piese (27g) 

 
 

============== 

AJR%)AJR(%) 

====================================== 

Energie 1532 kJ 19 413 kJ 5 

Energie 364 kcal 19 98 kcal 5 

Grasimi 11 g 15 2 g 4 

Din zare acizi saturati 6 g 35 1 g 9 

Glucide 63 g 24 17 g 6 

Din care zaharuri 62 g 68 16 g 18 

Fibre alimentare 0 g 0 0 g 0 

Proteine 2 g 4 0 g 1 
Sare 0 g 0 0 g 0 

 
============== 

 
 

 
Alergeni prezenți în produs : 

Soia, alune, migdale 

Urme conținute în produs : 

Lapte 

 

Produs compatibil cu o alimentare vegetariană 

====================================== 

 
Aceste informații sunt doar cu titlu indicativ și insistăm asupra faptului că toate ciocolatele sunt produse într-o fabrică în care 

se folosesc fructe de cocos, grâu, orz, lapte și soia. Încă de atunci se pot găsi urme. 

Vă rugăm să vă referiți la ambalajul produsului pentru mai multe informații. 
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Amande massepain 

Lista de ingrediente : 
migdale, zahăr, sirop de glucoză, dextroză, migdale amare, umectant (sorbitol), conservant (sorbat de 
potasiu), acidifiant (acid citric), invertază 

 

 
Declarație nutrițională 

 

=========== Pentru 100 g 
=========== 

=========== Pe porție =========== 
1 bucată (16g) 

DV (%) 
DV (%) 

=============================== 
 

================================ 
Energie 1939 kJ 23 310 kJ 3 
Enrgie 464 kcal 23 74 kcal 3 
Grăsime 22 g 32 3 g 5 

din care acizi grași saturați 1 g 8 0 g 1 
Carbohidrați 43 g 16  g 2 

din care zaharuri 40 g 44 6 g 7 
Fibră 4 g 15 0 g 2 

Proteină 9 g 18 1 g 2 
Sare 0 g 0 0 g 0 

=============================== ================================ 

 
 
 
 

Alergeni prezenți în ingrediente: 
Nuci (migdale) 
Urme conținute în produs : 
Lapte 

 
Produse compatibile cu o dietă vegetariană 

 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care 

manipulează "nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna 

ambalajul produsului pentru informații complete. 
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Monede de ciocolată cu lapte    

Lista de ingrediente : 
zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masa de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă 

Cu : ciocolată cu lapte (min. 30% cacao) : zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masă de cacao, emulgator : soia 

lecitină, aromă naturală de vanilie 

 
Declarație nutrițională 

 

 
========= Per 100 g ==================Per porție 
========= 

1 porție (25g) 
DV (%) DV (%) 

========================== =========================== 
Energie 2328 kJ 27 582 kJ 6 

Energie 557 kcal 27 139 kcal 6 

Grăsime 35 g 50 8 g 12 

din care se saturează 21 g 105 5 g 26 

Carbohidrați 51 g 19 12 g 4 

din care zaharuri 50 g 56 12 g 14 

Fibră 2 g 7 0 g 1 

Proteină 7 g 14 1 g 3 
Sare 0.2 g 4 0.0 g 1 

================================= 
=================== 

 
 

 
Alergeni prezenți în ingrediente: 

Soia, Lapte 

Urme conținute în produs : 

Ouă, nuci (alune, migdale, fistic, nuci) 

 
 

Produse compatibile cu o dietă vegetariană 
 

Aceste informații sunt doar orientative și subliniem faptul că toate ciocolata este produsă într-o fabrică care manipulează 

"nuci, grâu, orz, lapte și soia" și, prin urmare, poate conține urme. Consultați întotdeauna ambalajul produsului pentru 

informații complete 
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