E. Wedel Ptasie Mleczko waniliowe 360 g

EAN
5901588058658
Rynek / rynki docelowe
PL

Składniki
Składniki
czekolada deserowa 30 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgatory: lecytyny sojowe i E 476,
aromat)
cukier
syrop glukozowy
masło
mleko zagęszczone słodzone
roztwór cukru inwertowanego
białko jaja w proszku
substancja żelująca (agar)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
substancja konserwująca (E202)
aromat
naturalny aromat waniliowy
Czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 47 %
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża (gluten).
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g Wartość odżywcza 10 g

%* / 10 g

*

Energia

1855 kJ

186 kJ

2,2 %

8
400
kJ

Energia

443 kcal

44 kcal

2,2 %

2
000
kcal

Tłuszcz

22 g

2,2 g

3,1 %

70
g

w tym kwasy nasycone

14 g

1,4 g

7,0 %

20
g

Węglowodany

57 g

5,7 g

2,2 %

260
g

w tym cukry

48 g

4,8 g

5,3 %

90
g

Błonnik

2,7 g

0,3 g





Białko

2,8 g

0,3 g

0,6 %

50
g

PL

Składniki
Składniki
czekolada deserowa 30 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgatory: lecytyny sojowe i E 476,
aromat)
cukier
syrop glukozowy
masło
mleko zagęszczone słodzone
roztwór cukru inwertowanego
białko jaja w proszku
substancja żelująca (agar)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
substancja konserwująca (E202)
aromat
naturalny aromat waniliowy
Czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 47 %
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża (gluten).
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g Wartość odżywcza 10 g

%* / 10 g

*

Energia

1855 kJ

186 kJ

2,2 %

8
400
kJ

Energia

443 kcal

44 kcal

2,2 %

2
000
kcal

Tłuszcz

22 g

2,2 g

3,1 %

70
g

w tym kwasy nasycone

14 g

1,4 g

7,0 %

20
g

Węglowodany

57 g

5,7 g

2,2 %

260
g

w tym cukry

48 g

4,8 g

5,3 %

90
g

Błonnik

2,7 g

0,3 g





Białko

2,8 g

0,3 g

0,6 %

50
g

Sól

0,08 g

<0,01 g

<0,2 %

6g

Produkt zawiera 36 kostek x ~10 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Obliczona wartość odżywcza
na 100g

Wartość odżywcza 10 g

Wartość energetyczna (kJ)

1855

186

Wartość energetyczna (kcal)

443

44

Tłuszcz (g)

22

2.2

w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 14

1.4

Węglowodany (g)

57

5.7

w tym cukry (g)

48

4.8

Błonnik (g)

2.7

0.3

Białko (g)

2.8

0.3

Sól (g)

0.08

<0.01

Nutrition Other Text
Produkt zawiera 36 kostek x ~10 g

Opis produktu

Opis produktu
Marka
E. Wedel
Cechy
kakao z Ghany
Marka standaryzowana
Marka  E. Wedel
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Ptasie Mleczko waniliowe. Delikatna pianka w czekoladzie deserowej.

Marketing
Kontakt
LOTTE Wedel sp. z o.o.
Adres kontaktowy
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
Opis produktu
36 lekkich pianek o smaku waniliowym, oblanych oryginalną wedlowską Czekoladą Deserową.

Z czekolady krucha ścianka
Waniliowa lekka pianka
Ptasie Mleczko  powiew wiosny

Weź udział w loterii „Czas na przyjemność” marki E.Wedel i wygraj niepowtarzalne nagrody!
Od 25 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. potrwa niezwykle czekoladowa loteria promocyjna „Czas na przyjemność”
organizowana przez E.Wedel. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy jednorazowo kupić produkty marki za minimum 15zł i
zarejestrować paragon na stronie www.czasnaprzyjemnosc.pl. Do wygrania jest aż 670 zestawów słodyczy od E.Wedel, 30
Czekoladowych Weekendów dla dwojga lub jedna z trzech nagród głównych – roczna pensja na przyjemności w wysokości
60 000 zł netto każda!
Marka E.Wedel przygotowała nie lada gratkę dla każdego miłośnika czekolady. Od 25. kwietnia do 30. czerwca 2022 roku,
oprócz przyjemności płynącej z aksamitnego, rozpływającego się w ustach smaku oryginalnych wedlowskich wyrobów,
czekają na konsumentów atrakcyjne nagrody. A to wszystko dzięki loterii „Czas na przyjemność”.
Jak wziąć udział?
Loteria E.Wedel to sama przyjemność – dosłownie. Wystarczy jednorazowo kupić produkty E.Wedel za minimum 15 zł. Mogą
być to dowolne wedlowskie wyroby , jedyny warunek jest taki, że cały zakup musi widnieć na jednym paragonie. Następnie
dowód zakupu należy zarejestrować na stronie loterii – www.czasnaprzyjemnosc.pl. Uczestnicy mają szansę na wylosowanie
nagród natychmiastowych, jak i jednej z nagród głównych w postaci rocznej pensji na przyjemności o wartości 60 000zł.
Czekoladowa pula nagród
Codziennie losowanych będzie 10z puli 670 zestawów wedlowskich specjałów o wartości 70 zł każdy. Co tydzień do wygrania
będzie 1z 30 Czekoladowych Weekendów dla dwojga, czyli dwa noclegi w wyjątkowym hotelu w Warszawie z masą atrakcji, o
łącznej wartości 6 000 zł. W trakcie trwania loterii będą również losowane 3nagrody główne, które odpowiadają wysokości
rocznej pensji – 60 000 zł do wydania na własne przyjemności. Dodatkowo, marka E.Wedel pokryje koszty podatku, dzięki
czemu laureaci będą mogli od razu skupić się na radości z wygranej i korzystać z tytułowego czasu na przyjemność.
Wszelkie dodatkowe informacje, jak i regulamin loterii promocyjnej znajdują się przez cały czas trwania akcji na stronie
www.czasnaprzyjemnosc.pl

Obietnica chwil radosnych
O marce
Maria Ptasie Mleczko została stworzona w latach 30tych XX wieku przez Jana Wedla i jest chroniona na rzecz Lotte Wedel sp.
z o.o. licznymi znakami towarowymi, w tym słownym znakiem towarowym nr R266762

Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten  Może zawierać
Jaja  Zawiera
Mleko  Zawiera
Orzechy  Może zawierać
Orzeszki ziemne  Może zawierać
Soja  Zawiera

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Opakowanie
Rozmiar opakowania
360g ℮
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy  360
Rodzaj opakowania
Type  Box
Opakowanie logistyczne
GTIN  05901588262376
Liczba użyć
Liczba czynności użycia  Porcje
36
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Produkt zawiera 36 kostek x ~10 g

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce (mm) Szerokość na półce (mm) Głębokość na półce (mm)
47

160

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)
Waga od dostawcy
Waga brutto  408
Jednostka sprzedażowa  od dostawcy
Wysokość  47
Szerokość  160
Głębokość  164

Obsługa klienta
Adres producenta
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Adres zwrotny
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Infolinia konsumencka: 801 811 011

164

Obsługa klienta
Adres producenta
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Adres zwrotny
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Infolinia konsumencka: 801 811 011
Opłata według taryfy lokalnej
Telefon kontaktowy
Infolinia konsumencka: 801 811 011
Adres internetowy
www.wedel.pl
www.czekolada.pl

Rozszerzone dane
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna  Ptasie Mleczko
Wariant  waniliowe

E. Wedel Torcik Wedlowski 250 g

EAN
5901588066103
Rynek / rynki docelowe
PL

Składniki
Składniki
czekolada deserowa 33 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny sojowe, aromat)
cukier
mąka pszenna
tłuszcz roślinny (palmowy)
mleko pełne w proszku
serwatka w proszku (z mleka)
miazga z orzeszków arachidowych (4 %)
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
mąka żytnia
olej roślinny (słonecznikowy)
jaja w proszku
maltodekstryna
emulgator (lecytyny sojowe)
sól
substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, pirosiarczyn sodu)
aromat
Czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 45 %
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzechy.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g *
Energia

2245 kJ

8 400 kJ

Energia

538 kcal

2 000
kcal

Tłuszcz

30 g

70 g

w tym kwasy nasycone

16 g

20 g

Węglowodany

57 g

260 g

w tym cukry

41 g

90 g

Błonnik

4,1 g



Białko

7,3 g

50 g

Sól

0,15 g

6g

PL

Składniki
Składniki
czekolada deserowa 33 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny sojowe, aromat)
cukier
mąka pszenna
tłuszcz roślinny (palmowy)
mleko pełne w proszku
serwatka w proszku (z mleka)
miazga z orzeszków arachidowych (4 %)
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
mąka żytnia
olej roślinny (słonecznikowy)
jaja w proszku
maltodekstryna
emulgator (lecytyny sojowe)
sól
substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, pirosiarczyn sodu)
aromat
Czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 45 %
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzechy.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g *
Energia

2245 kJ

8 400 kJ

Energia

538 kcal

2 000
kcal

Tłuszcz

30 g

70 g

w tym kwasy nasycone

16 g

20 g

Węglowodany

57 g

260 g

w tym cukry

41 g

90 g

Błonnik

4,1 g



Białko

7,3 g

50 g

Sól

0,15 g

6g

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2000
kcal).
Obliczona wartość odżywcza
na 100g
Wartość energetyczna (kJ)

2245

Wartość energetyczna (kcal)

538

Tłuszcz (g)

30

w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 16
Węglowodany (g)

57

w tym cukry (g)

41

Błonnik (g)

4.1

Białko (g)

7.3

Sól (g)

0.15

Opis produktu
Marka
E. Wedel
Cechy

Opis produktu
Marka
E. Wedel
Cechy
ręcznie dekorowany
kakao z Ghany
Marka standaryzowana
Marka  E. Wedel
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Orzechowy arachidowy torcik waflowy w czekoladzie deserowej.

Marketing
Kontakt
LOTTE Wedel sp. z o.o.
Adres kontaktowy
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
Opis produktu
Jedyny w swoim rodzaju, ręcznie dekorowany torcik, pojawił się w słodkim portfolio E. Wedel w latach 30 XX wieku, kiedy
została stworzona pierwotna receptura w Fabryce Jana Wedla.
Ten wyśmienity produkt z długoletnią tradycją produkowany jest do dziś, a Sekretem doskonałego smaku są chrupiące wafle
przełożone aksamitnym kremem orzechowym i oblane oryginalną wedlowską czekoladą. To zarówno wyjątkowy pomysł na
prezent, jak i przysmak do dzielenia się z bliskimi.
Każda Pani dekoratorka ozdabia aż 430 tych smakołyków dziennie! To blisko 54 torciki na godzinę, co daje niewiele ponad 1
minutę na torcik!
O marce

Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
Jaja  Zawiera
Mleko  Zawiera
Orzechy  Może zawierać
Orzeszki ziemne  Zawiera
Żyto  Zawiera
Soja  Zawiera
Pszenica  Zawiera

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Opakowanie
Rozmiar opakowania
250g ℮
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy  250

Opakowanie
Rozmiar opakowania
250g ℮
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy  250
Rodzaj opakowania
Type  Box
Opakowanie logistyczne
GTIN  05901588266299
Recykling  pozostały tekst

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce (mm) Szerokość na półce (mm) Głębokość na półce (mm)
177

22

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)
Waga od dostawcy
Waga brutto  285
Jednostka sprzedażowa  od dostawcy
Wysokość  177
Szerokość  22
Głębokość  177

Obsługa klienta
Adres producenta
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Adres zwrotny
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Infolinia konsumencka 801 811 011
Opłata według taryfy lokalnej
Telefon kontaktowy
Infolinia konsumencka 801 811 011
Numer fax

Email kontaktowy

Adres internetowy
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Media społecznościowe

177

Rozszerzone dane
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna  Torcik Wedlowski
Słowa kluczowe SEO

E. Wedel Premium Czekolada luksusowa mleczna z całymi orzechami 220 g

EAN
5901588017020
Rynek / rynki docelowe
PL

Składniki
Składniki
cukier
orzechy laskowe (21%)
tłuszcz kakaowy
mleko odtłuszczone w proszku
miazga kakaowa
miazga z orzechów laskowych (4%)
laktoza (z mleka)
serwatka w proszku (z mleka)
mleko pełne w proszku
tłuszcz mleczny
emulgator (lecytyna sojowa)
aromat
Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 27%, masa mleczna minimum 16%
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża, jaja.
Wartości odżywcze
100 g

20 g

% * / 20 g *

Energia

2414 kJ 483 kJ

5,8%

8 400 kJ

Energia

579
kcal

116
kcal

5,8%

2 000
kcal

Tłuszcz

38 g

7,6 g

10,9%

70 g

w tym kwasy nasycone

14 g

2,8 g

14,0%

20 g

Węglowodany

48 g

9,7 g

3,7%

260 g

w tym cukry

45 g

9,0 g

10,0%

90 g

Błonnik

3,7 g

0,7 g





Białko

9,1 g

1,8 g

3,6%

50 g

Sól

0,15 g

0,03 g

0,5%

6g

Produkt zawiera 11 porcji x 3 kostki (~20 g).
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000
kcal).
Obliczona wartość odżywcza

PL

Składniki
Składniki
cukier
orzechy laskowe (21%)
tłuszcz kakaowy
mleko odtłuszczone w proszku
miazga kakaowa
miazga z orzechów laskowych (4%)
laktoza (z mleka)
serwatka w proszku (z mleka)
mleko pełne w proszku
tłuszcz mleczny
emulgator (lecytyna sojowa)
aromat
Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 27%, masa mleczna minimum 16%
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża, jaja.
Wartości odżywcze
100 g

20 g

% * / 20 g *

Energia

2414 kJ 483 kJ

5,8%

8 400 kJ

Energia

579
kcal

116
kcal

5,8%

2 000
kcal

Tłuszcz

38 g

7,6 g

10,9%

70 g

w tym kwasy nasycone

14 g

2,8 g

14,0%

20 g

Węglowodany

48 g

9,7 g

3,7%

260 g

w tym cukry

45 g

9,0 g

10,0%

90 g

Błonnik

3,7 g

0,7 g





Białko

9,1 g

1,8 g

3,6%

50 g

Sól

0,15 g

0,03 g

0,5%

6g

Produkt zawiera 11 porcji x 3 kostki (~20 g).
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000
kcal).
Obliczona wartość odżywcza
na 100g

20 g

Wartość energetyczna (kJ)

2414

483

Wartość energetyczna (kcal)

579

116

Tłuszcz (g)

38

7.6

w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 14

2.8

Węglowodany (g)

48

9.7

w tym cukry (g)

45

9

Błonnik (g)

3.7

0.7

Białko (g)

9.1

1.8

Sól (g)

0.15

0.03

Opis produktu
Marka
E. Wedel
Marka standaryzowana
Marka  E. Wedel
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi

Opis produktu
Marka
E. Wedel
Marka standaryzowana
Marka  E. Wedel
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi

Marketing
Kontakt
LOTTE Wedel sp. z o.o.
Adres kontaktowy
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
Opis produktu
Luksusowa od Wedla to doskonały smak uzyskany dzięki połączeniu masy czekoladowej z wyselekcjonowanymi całymi
orzechami. Idealna dla tych, którzy pragną delektować się niezwykle orzechową czekoladą.
Weź udział w loterii „Czas na przyjemność” marki E.Wedel i wygraj niepowtarzalne nagrody!
Od 25 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. potrwa niezwykle czekoladowa loteria promocyjna „Czas na przyjemność”
organizowana przez E.Wedel. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy jednorazowo kupić produkty marki za minimum 15zł i
zarejestrować paragon na stronie www.czasnaprzyjemnosc.pl. Do wygrania jest aż 670 zestawów słodyczy od E.Wedel, 30
Czekoladowych Weekendów dla dwojga lub jedna z trzech nagród głównych – roczna pensja na przyjemności w wysokości
60 000 zł netto każda!
Marka E.Wedel przygotowała nie lada gratkę dla każdego miłośnika czekolady. Od 25. kwietnia do 30. czerwca 2022 roku,
oprócz przyjemności płynącej z aksamitnego, rozpływającego się w ustach smaku oryginalnych wedlowskich wyrobów,
czekają na konsumentów atrakcyjne nagrody. A to wszystko dzięki loterii „Czas na przyjemność”.
Jak wziąć udział?
Loteria E.Wedel to sama przyjemność – dosłownie. Wystarczy jednorazowo kupić produkty E.Wedel za minimum 15 zł. Mogą
być to dowolne wedlowskie wyroby , jedyny warunek jest taki, że cały zakup musi widnieć na jednym paragonie. Następnie
dowód zakupu należy zarejestrować na stronie loterii – www.czasnaprzyjemnosc.pl. Uczestnicy mają szansę na wylosowanie
nagród natychmiastowych, jak i jednej z nagród głównych w postaci rocznej pensji na przyjemności o wartości 60 000zł.
Czekoladowa pula nagród
Codziennie losowanych będzie 10z puli 670 zestawów wedlowskich specjałów o wartości 70 zł każdy. Co tydzień do wygrania
będzie 1z 30 Czekoladowych Weekendów dla dwojga, czyli dwa noclegi w wyjątkowym hotelu w Warszawie z masą atrakcji, o
łącznej wartości 6 000 zł. W trakcie trwania loterii będą również losowane 3nagrody główne, które odpowiadają wysokości
rocznej pensji – 60 000 zł do wydania na własne przyjemności. Dodatkowo, marka E.Wedel pokryje koszty podatku, dzięki
czemu laureaci będą mogli od razu skupić się na radości z wygranej i korzystać z tytułowego czasu na przyjemność.
Wszelkie dodatkowe informacje, jak i regulamin loterii promocyjnej znajdują się przez cały czas trwania akcji na stronie
www.czasnaprzyjemnosc.pl

O marce

Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten  Może zawierać
Jaja  Może zawierać
Orzechy laskowe  Zawiera
Mleko  Zawiera
Orzechy  Może zawierać
Orzeszki ziemne  Może zawierać
Soja  Zawiera

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przechowywanie

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Opakowanie
Rozmiar opakowania
220g ℮
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy  220

Wymiar
Wymagana wysokość na półce (mm) Wymagana szerokość na półce (mm) Wymagana głębokość na półce (mm)
89

287

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)
Rodzaj opakowania
Type  Carton
Waga
Waga brutto  240
Jednostka sprzedażowa
Wysokość  89
Szerokość  287
Głębokość  16
Opakowanie logistyczne
GTIN  05901588317212
Liczba użyć
Liczba czynności użycia  Porcje
11
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Produkt zawiera 11 porcji x 3 kostki (~20 g).

Obsługa klienta
Adres producenta
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
Adres zwrotny
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Warto porozmawiać
Infolinia konsumencka: 801 811 011
Opłata według taryfy lokalnej
Telefon kontaktowy
801811011
Adres internetowy
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
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Rozszerzone dane
Języki na opakowaniu
inne
polski
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna  Czekolada luksusowa mleczna
Wariant  z całymi orzechami

