
Gianduja s drveným kakaovým bôbom v mliečnej čokoláde 

Zloženie: Mliečna čokoláda: cukor, kakaové maslo, sušené 
plnotučné mlieko, kakaová masa, prírodná vanilka, emulgá-
tor: sója lecitín. Náplň (60%): cukor, kakaové maslo, plnotučné 
sušené mlieko, lieskovo-oriešková pasta, kakaová masa, 
drvený kakaový bôb (4%), emulgátor: sójový lecitín, prírodná 
vanilka. Obsah kakaovej sušiny najmenej 39%. 

Energetická hodnota (100g): 2466kj (589kcal), Tuky 44g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 22g, Bielkoviny 8g, Sacharidy 40g, z toho cukry 37g, Vláknina 5g, Soľ 59mg. 

Creativ Line Cocoa Beans 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 

Lieskovo-oriešková gianduja v horkej čokoláde 

Zloženie: Horká čokoláda: kakaová masa, cukor, kakaové maslo, 
prírodná vanilka, emulgátor: sójový lecitín. Náplň (60%): cukor, 
kakaové maslo, plnotučné sušené mlieko, kakaová masa, emulgá-
tor: sójový lecitín, prírodná vanilka, lieskovo-oriešková pas-
ta, lieskové orechy (6%), sušené višne (4%), brusnice (4%) (brusnice 
65%, cukor, kyselina citrónová, koncentrovaná bazová šťava, 
slnečnicový olej). Obsah kakaovej sušiny najmenej 72%. 

Energetická hodnota (100g): 2402kj (574kcal), Tuky 42g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 21g, Bielkoviny 6g, Sacharidy 39g, z toho cukry 34g, Vláknina 6g, Soľ 42mg. 

Creativ Line Intens 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 

Lieskovo-oriešková gianduja s ovocím v mliečnej čokoláde 

Zloženie: Mliečna čokoláda: cukor, kakaové maslo, sušené 
plnotučné mlieko, kakaová masa, prírodná vanilka, emulgá-
tor: sója lecitín. Náplň (60%): cukor, kakaové maslo, plnotučné 
sušené mlieko, kakaová masa, lieskovo-oriešková pasta, 
sušené ovocie (5%) (maliny, jahody a čierne ríbezle), emulgá-
tor: sójový lecitín, prírodná vanilka. Obsah kakaovej sušiny 
najmenej 39%. 

Energetická hodnota (100g): 2357kj (563kcal), Tuky 39g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 19g, Bielkoviny 9g, Sacharidy 45g, z toho cukry 41g, Vláknina 5g, Soľ 62mg. 

Creativ Line Forest Fruit 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 

Lieskovo-oriešková gianduja s kokosom v horkej čokoláde 

Zloženie: Horká čokoláda: kakaová masa, cukor, kakaové 
maslo, prírodná vanilka, emulgátor: sójový lecitín. Náplň 
(60%): cukor, kakaové maslo, plnotučné sušené mlieko, 
kakaová masa, lieskovo-oriešková pasta, kokos strúha-
ný, pekanové orechy (4%), kokosové plátky (2%), emulgá-
tor: sójový lecitín, prírodná vanilka. Obsah kakaovej sušiny 
najmenej 72%. 

Energetická hodnota (100g): 2511kj (600kcal), Tuky 48g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 23g, Bielkoviny 8g, Sacharidy 33g, z toho cukry 29g, Vláknina 8g, Soľ 42mg. 

Creativ Line Coconut 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 

Mandľová gianduja s pistáciami v mliečnej čokoláde 

Zloženie: Mliečna čokoláda: cukor, kakaové maslo, sušené 
plnotučné mlieko, kakaová masa, prírodná vanilka, emulgá-
tor: sója lecitín. Náplň (60%): cukor, kakaové maslo, sušené 
plnotučné mlieko, emulgátor: sójový lecitín, prírodná vanil-
ka, mandľová pasta, kakaové maslo, pistácie (3%), okvetné 
lístky ruže. Obsah kakaovej sušiny najmenej 39%. 

Energetická hodnota (100g): 2552kj (609kcal), Tuky 48g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 23g, Bielkoviny 9g, Sacharidy 38g, z toho cukry 34g, Vláknina 3g, Soľ 53mg. 

Creativ Line Pistachio 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 

Mandľová  gianduja s kávou v horkej čokoláde 

Zloženie: Horká čokoláda: kakaová masa, cukor, kakaové 
maslo, prírodná vanilka, emulgátor: sójový lecitín. Náplň 
(60%): cukor, kakaové maslo, plnotučné sušené mlieko, 
kakaová masa, bezvodý mliečny tuk, mandľová pasta, káva 
(3%) (obsahuje kofeín), drvený kakaový bôb, emulgátor: sójový 
lecitín, prírodná vanilka. Obsah kakaovej sušiny najmenej 
72%. 

Energetická hodnota (100g): 2552kj (610kcal), Tuky 48g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 27g, Bielkoviny 8g, Sacharidy 35g, z toho cukry 29g, Vláknina 7g, Soľ 40mg. 

Creativ Line Coffee 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 

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, dezertná pasta pomaranč (cukor, glukózovo-
fruktózový sirup, invertný cukor, pomarančový koncentrát, pomaranč, 
kyselina citrónová, pektín), kešu orechy, sušený pomaranč (1g), sušená 
citrónová kôra (0,5g). Obsah kakaovej sušiny najmenej 72%. 

Energetická hodnota (100g): 2482kj (593kcal), Tuky 47g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 24g, Bielkoviny 9g, Sacharidy 35g, z toho cukry 31g, Vláknina 5g, Soľ 37mg. 

Creativ Line Orange 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 

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 ma-
sa, mandľová pasta, francúzska palacinka (8%)(pšeničná múka, cukor, 
rastlinný tuk, bezvodý mliečny tuk, mliečny cukor, mliečne proteiny, 
soľ, sladový výťažok, kypriaca látka E500ii, emulgátor: slnečnicový 
lecitín), mandle, lieskovo-oriešková pasta, emulgátor: sójový lecitín, 
prírodná vanilka. Obsah kakaovej sušiny najmenej 39%. 

Energetická hodnota (100g): 2388kj (570kcal), Tuky 41g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 17g, Bielkoviny 10g, Sacharidy 43g, z toho cukry 36g, Vláknina 5g, Soľ 89mg. 

Creativ Line Feulletine 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 

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, plnotučné sušené mlieko, kakaová masa, emulgátor: sójový 
lecitín, prírodná vanilka, mandľová pasta, mandle, kryštalický med 
(cukor, glukózový sirup, rastlinný tuk, uhličitan sodný, ryžová múka), 
bôb tonka (0,5%). Obsah kakaovej sušiny najmenej 72%. 

Energetická hodnota (100g): 2353kj (562kcal), Tuky 42g, z toho nasýtené mastné 
kyseliny 19g, Bielkoviny 11g, Sacharidy 38g, z toho cukry 33g, Vláknina 7g, Soľ 46mg. 

Creativ Line Tonka 

Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.  

Výrobca: DP chocolate, s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 
Slovensko, e-mail: info@mojacokolada.sk 

Dátum minimálnej trvanlivosti do: 

Hmotnosť: 90g 


