
Ginduja Block INTENS 

Lieskovo-oriešková gianduja v mliečnej čokoláde 

Zloženie: Mliečna čokoláda: cukor, kakaové maslo, 
plnotučné sušené mlieko, kakaová masa, prírodná 
vanilka, emulgátor: sójový lecitín. Náplň (60%): 
cukor, kakaové maslo, plnotučné sušené mlieko, 
kakaová masa, emulgátor: sójový lecitín, prírodná 
vanilka, pasta praline (lieskové orechy 50%, cukor, 
sójový lecitín), lieskové orechy, lieskovo-oriešková 
pasta. Obsah kakaovej sušiny najmenej 39%. 
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. 

Energetická hodnota (100g): 2421kj  (578kcal), Tuky 41g, 
z toho nasýtené mastné kyseliny 19g, Bielkoviny 9g, 
Sacharidy 43g, z toho cukry 40g, Vláknina 4g, Soľ 53mg.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o. 
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, Slovensko 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

HMOTNOSŤ: 30g 

Ginduja Block TONKA 

Mandľová gianduja s bôbom tonka  
v horkej čokoláde 

Zloženie: Horká čokoláda: kakaová masa, cukor, 
kakaové maslo, prírodná vanilka, emulgátor: sójový 
lecitín. Náplň (60%): cukor, kakaové maslo, plnotuč-
né sušené mlieko, kakaová masa, emulgátor: sójový 
lecitín, prírodná vanilka, mandľová pasta, mandle, 
bôb tonka. Obsah kakaovej sušiny najmenej 70%. 
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. 

Energetická hodnota (100g): 2365kj  (565kcal), Tuky 43g, 
z toho nasýtené mastné kyseliny 19g, Bielkoviny 11g, 
Sacharidy 35g, z toho cukry 30g, Vláknina 8g, Soľ 40mg.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o. 
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, Slovensko 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

HMOTNOSŤ: 30g 

Ginduja Block ORANGE 

Mandľová gianduja s pomarančom v horkej čokoláde 

Zloženie: Horká čokoláda: kakaová masa, cukor, 
kakaové maslo, prírodná vanilka, emulgátor: sójový 
lecitín. Náplň (60%): cukor, kakaové maslo, sušené 
plnotučné mlieko, emulgátor: sójový lecitín, prírodná 
vanilka, mandľová pasta, kešu orechy, dezertná pasta 
pomaranč (cukor, glukózovo-fruktózový sirup, invertný 
cukor, pomarančový koncentrát, pomaranč, kyselina 
citrónová, pektín). Obsah kakaovej sušiny najmenej 
70%. Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. 

Energetická hodnota (100g): 2365kj  (565kcal), Tuky 43g, z 
toho nasýtené mastné kyseliny 19g, Bielkoviny 11g, 
Sacharidy 35g, z toho cukry 30g, Vláknina 8g, Soľ 40mg.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o. 
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, Slovensko 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

HMOTNOSŤ: 30g 

Ginduja Block FOREST FRUIT 

Gianduja s lesným ovocím v mliečnej čokoláde 

Zloženie: Mliečna čokoláda: cukor, kakaové maslo, 
sušené plnotučné mlieko, kakaová masa, prírodná 
vanilka, emulgátor: sója lecitín. Náplň (60%): cukor, 
kakaové maslo, plnotučné sušené mlieko, kakaová 
masa, emulgátor: sójový lecitín, prírodná vanilka, 
lieskovo-oriešková pasta, sušené maliny, sušené 
jahody, sušené čierne ríbezle. Obsah kakaovej 
�sušiny najmenej 39%. Skladujte v suchu, chráňte 
pred teplom. 

Energetická hodnota (100g): 2411kj  (576kcal), Tuky 40g, 
z toho nasýtené mastné kyseliny 20g, Bielkoviny 9g, 
Sacharidy 44g, z toho cukry 41g, Vláknina 4g, Soľ 64mg. 

Výrobca: DP chocolate, s.r.o. 
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, Slovensko 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

HMOTNOSŤ: 30g 

Ginduja Block COCOA BEANS 

Gianduja s kakaovým bôbom v mliečnej čokoláde 

Zloženie: Mliečna čokoláda: cukor, kakaové maslo, 
sušené plnotučné mlieko, kakaová masa, prírodná 
vanilka, emulgátor: sója lecitín. Náplň (60%): cukor, 
kakaové maslo, plnotučné sušené mlieko, kakaová 
masa, emulgátor:  sójový lecitín, prírodná vanilka, 
drvený kakaový bôb, lieskovo-oriešková pasta. 
Obsah kakaovej sušiny najmenej 39%. Skladujte v 
suchu, chráňte pred teplom. 

Energetická hodnota (100g): 2468kj  (590kcal), Tuky 44g, 
z toho nasýtené mastné kyseliny 23g, Bielkoviny 8g, 
Sacharidy 40g, z toho cukry 38g, Vláknina 4g, Soľ 59mg.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o. 
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, Slovensko 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

HMOTNOSŤ: 30g 

Ginduja Block FEULLETINE 

Gianduja s francúzskou palacinkou v mliečnej čokoláde 

Zloženie: Mliečna čokoláda: cukor, kakaové maslo, sušené 
plnotučné mlieko, kakaová masa, prírodná vanilka, 
emulgátor: sója lecitín. Náplň (60%): cukor, kakaové maslo, 
plnotučné sušené mlieko, kakaová masa, emulgátor: sójový 
lecitín, prírodná vanilka, mandľová pasta, lieskovo-oriešková 
pasta, francúzska palacinka (pšeničná múka, cukor, rastlinný 
tuk, bezvodý mliečny tuk, mliečny cukor, mliečne proteíny, 
soľ, sladový výťažok, kypriaca látka E500ii, emulgátor: 
slnečnicový lecitín). Obsah kakaovej sušiny najmenej 39%. 
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. 

Energetická hodnota (100g): 2399kj  (573kcal), Tuky 41g,  
z toho nasýtené mastné kyseliny 18g, Bielkoviny 10g, 
Sacharidy 44g,� z toho cukry 38g, Vláknina 4g, Soľ  85mg.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o. 
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, Slovensko 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

HMOTNOSŤ: 30g 


