
CHOCOLADEPOEDER 

 
Ingrediënten: 
Cacaopoeder (64%), suiker. Ten minste 64 % cacaobestanddelen 

Allergeneninformatie: 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook melk, noten, soja, gluten en pinda's verwerkt. 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1480 kJ / 351 kcal, Vetten 13 g (waarvan verzadigde vetzuren 8.5 g), Koolhydraten 45 g 
(waarvan suikers 36 g), Eiwitten 12 g, Zout 0.03 g 

 

HUISHOUDCHOCOLADEPOEDER MET CARAMEL 
 
Ingrediënten: 
Caramel (45 %) (suiker, glucosesiroop, room (melk), boter (melk)), suiker, cacaopoeder (30 %), Fleur 
de Sel (0.2 %). Ten minste 30 % cacaobestanddelen. 

Allergeneninformatie: 
Bevat melk. 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook noten, soja, gluten en pinda's verwerkt. 

Koel en droog bewaren. 
Porties : 12 (21 g) 
Portie : 21 g 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1815 kJ / 432 kcal, Vetten 15 g (waarvan verzadigde vetzuren 8.3 g), Koolhydraten 62 g 
(waarvan suikers 60 g), Eiwitten 6 g, Zout 0.21 g 

 

CHOCOLADEPOEDER MET CHOCOLADE FIGUURTJES 
 
Ingrediënten: 
Suiker, cacaopoeder, donkere chocolade (10 %) (cacaomassa, suiker, cacaoboter, 
emulgator: sojalecithine, natuurlijk aroma: vanille). 
Donkere chocolade bevat min. 53 % cacaobestanddelen. 
 
Allergeneninformatie: 
Bevat soja. 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook melk, noten, gluten en pinda's verwerkt. 
 
Koel en droog bewaren. 
Porties : 12 (21 g) 
Portie : 21 g 
 
Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1902 kJ / 452 kcal, Vetten 18 g (waarvan verzadigde vetzuren 16 g), Koolhydraten 73 g 
(waarvan suikers 45 g), Eiwitten 1.2 g, Zout 0.51 g 

 

 



CHOCOLADEPOEDER MET KOFFIE EN CHOCOLADE FIGUURTJES 
 
Ingrediënten: 
Suiker, cacaopoeder (25 %), donkere chocolade met koffiepasta (8 %) (suiker, cacaomassa, 
cacaoboter, koffiepasta (koffie, natuurlijk aroma: koffie, cacaoboter), emulgator: 
zonnebloemlecithine, natuurlijk aroma: vanille, schellak, arabische gom), gevriesdroogde instant 
koffie, natuurlijk aroma: koffie. Donkere chocolade bevat min. 49 % cacaobestanddelen. 

Allergeneninformatie: 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook melk, noten, soja, gluten en pinda's verwerkt. 

Koel en droog bewaren. 
Porties : 12 (21 g) 
Portie : 21 g 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1631 kJ / 386 kcal, Vetten 7.7 g (waarvan verzadigde vetzuren 4.6 g), Koolhydraten 68 g 
(waarvan suikers 65 g), Eiwitten 5.7 g, Zout 0.01 g 

 

WITTE CHOCOLADE LATTE POEDER MET CHOCOLADE FIGUURTJES 
 
Ingrediënten: 
Suiker, witte chocoladepoeder (30 %) (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder), 
magere melkpoeder, witte chocolade (10 %) (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, 
emulgator: sojalecithine, natuurlijk aroma: vanille). 
Witte chocolade bevat min. 23 % cacaobestanddelen en 26 % melkbestanddelen. 

Allergeneninformatie: 
Bevat melk en soja. 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook noten, gluten en pinda's verwerkt. 

Koel en droog bewaren. 
Porties : 12 (21 g) 
Portie : 21 g 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 2122 kJ / 533 kcal, Vetten 23 g (waarvan verzadigde vetzuren 15 g), Koolhydraten 71 g 
(waarvan suikers 71 g), Eiwitten 4.3 g, Zout 0.16 g 

 

CHOCOLADEPOEDER MET VEGAN MARSHMALLOWS 
 
Ingrediënten: 
Suiker, cacaopoeder (32 %), marshmallows (10 %) (suiker, glucose fructosesiroop, water, 
maïszetmeel, dextrose, geleermiddel: carrageen, gehydrolyseerd rijsteiwit, natuurlijk aroma: vanille). 
Ten minste 32 % cacaobestanddelen. 

Allergeneninformatie: 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook melk, noten, soja, gluten en pinda's verwerkt. 

Koel en droog bewaren. 
Porties : 12 (21 g) 
Portie : 21 g 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1628 kJ / 385 kcal, Vetten 6.8 g (waarvan verzadigde vetzuren 4.1 g), Koolhydraten 69 g 
(waarvan suikers 65 g), Eiwitten 6.5 g, Zout 0.03 g 



CHAI THEE POEDER 
 
Ingrediënten: 
Suiker, glucosesiroop, ongehard plantaardig vet: kokosolie, zwarte theepoeder (4 %), specerijen (2 
%), stabilisator: E 452 en E 340, melkeiwit, emulgator: E 471, antiklontermiddel: E 551, natuurlijke 
kleur: beta-caroteen. 

Allergeneninformatie: 
Bevat melk. 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook noten, soja, gluten en pinda's verwerkt. 

Koel en droog bewaren. 
Porties : 12 (21 g) 
Portie : 21 g 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1902 kJ / 452 kcal, Vetten 18 g (waarvan verzadigde vetzuren 16 g), Koolhydraten 73 g 
(waarvan suikers 45 g), Eiwitten 1.2 g, Zout 0.51 g 

 

 


