
MARSHMALLOW REEP IN MELKCHOCOLADE MET HAZELNOOTPRALINÉ EN GEROOSTERDE CASHEWS 
 
Ingrediënten: 
Marshmallow (48 %) (glucose fructosesiroop, suiker, water, dextrose, gelatine, maïszetmeel, honing, 
gemalen vanillestokjes, zuurteregelaar: melkzuur), melkchocolade (40 %) (suiker, volle melkpoeder, 
cacaoboter, cacaomassa, emulgator: sojalecithine, natuurlijk aroma: vanille), vulling (12 %) 
(suiker, hazelnoten, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, geconcentreerde boter (melk), 
geroosterde cashews (1 %), lactose, zonnebloemolie, rijstmeel, emulgator: sojalecithine, natuurlijk 
aroma: vanille, zout). 
Cacaobestanddelen: melkchocolade min. 30 %. Melkbestanddelen: melkchocolade min. 23 %. 

Allergeneninformatie : 
Bevat melk, lactose, soja, hazelnoten en cashews. 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook andere noten, gluten, sesam en ei verwerkt. 

Koel en droog bewaren. 
Portie : 30 g 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1854 kJ / 443 kcal, Vetten 17 g (waarvan verzadigde vetzuren 9.8 g), Koolhydraten 66 g 
(waarvan suikers 64 g), Eiwitten 4.7 g, Zout 0.2 g 

 

 

MARSHMALLOW REEP IN DONKERE CHOCOLADE MET FLEUR DE SEL CARAMEL 
 
Ingrediënten: 
Marshmallow (47 %) (glucose fructosesiroop, suiker, water, dextrose, gelatine, maïszetmeel, honing, 
gemalen vanillestokjes, zuurteregelaar: melkzuur), donkere chocolade (40 %) (cacaomassa, suiker, 
cacaoboter, boterolie (melk), emulgator: sojalecithine, natuurlijk aroma: vanille), Fleur de Sel caramel 
(13 %) (glucose fructosesiroop, suiker, gecondenseerde melk, gezouten boter (melk), 
volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, water, zout, emulgator: sojalecithine, natuurlijk aroma: 
vanille, Fleur de Sel (0.2 %)). 
Donkere chocolade bevat min. 54 % cacaobestanddelen. 

Allergeneninformatie : 
Bevat melk en soja. 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook noten, gluten, sesam en ei verwerkt. 

Koel en droog bewaren. 
Portie : 30 g 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1763 kJ / 421 kcal, Vetten 16 g (waarvan verzadigde vetzuren 10 g), Koolhydraten 64 g 
(waarvan suikers 62 g), Eiwitten 3.8 g, Zout 0.11 g 

 

 

  



MARSHMALLOW REEP IN MELKCHOCOLADE MET CHAI LATTE GANACHE 
 
Ingrediënten: 
Marshmallow (43 %) (glucose fructosesiroop, suiker, water, dextrose, gelatine, maïszetmeel, honing, 
gemalen vanillestokjes, zuurteregelaar (melkzuur)), melkchocolade (38 %) (suiker, cacaoboter, 
volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator (sojalecithine), natuurlijk aroma (vanille)), chai latte 
ganache (18 %) (suiker, glucosesiroop, volle melkpoeder, gecondenseerde melk, cacaoboter, 
geconcentreerde boter (melk), zwarte thee (0,2 %), specerijen (0,2 %), emulgator (sojalecithine), 
natuurlijk aroma (vanille)). 
Cacaobestanddelen: melkchocolade min. 32 %. Melkbestanddelen: melkchocolade min. 18 % 

Allergeneninformatie : 
Bevat melk en soja. 
Geproduceerd in een bedrijf dat ook noten, gluten, sesam en ei verwerkt. 

Voedingswaardevermelding per 100g: 
Energie 1794 kJ / 426 kcal, Vetten 16 g (waarvan verzadigde vetzuren 9.4 g), Koolhydraten 66 g 
(waarvan suikers 64 g), Eiwitten 3.4 g, Zout 0.13 g 


