
E. Wedel Czekotubka Krem czekoladowy 50 g

EAN
5901588026374

Rynek /  rynki  docelowe
PL

Składniki

Składniki

cukier

tłuszcze roślinne (palmowy, shea)

mleko pełne w proszku (7 %)

mleko odtłuszczone w proszku (7 %)

serwatka w proszku (z mleka)

kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6 %)

miazga z orzechów laskowych (2 %)

czekolada (1,5 %) (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny sojowe, aromat)

emulgator: lecytyny sojowe

aromat

Tekst dotyczący alergenów

Może zawierać orzeszki  arachidowe, inne orzechy, zboża (gluten),  jaja,  gorczycę, seler.

Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g Wartość odżywcza 25 g %* /25 g *

Energia 2309 kJ 577 kJ 6,9 %
8
400
kJ

Energia 554 kcal 139 kcal 6,9 %
2
000
kcal

Tłuszcz 36 g 9,0 g 12,9 % 70
g

w tym kwasy nasycone 16 g 4,1 g 20,5 % 20
g

Węglowodany 50 g 12,6 g 4,8 % 260
g

w tym cukry 50 g 12,5 g 13,9 % 90
g

Błonnik 0,3 g 0,1 g - -

Białko 7,1 g 1,8 g 3,6 % 50
g

Sól 0,21 g 0,05 g 0,8 % 6 g

Produkt zawiera 2 porcje x 25 g.

* Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000
kcal).

Obliczona wartość odżywcza

na 100g Wartość odżywcza 25 g

Wartość energetyczna (kJ) 2309 577

Wartość energetyczna (kcal) 554 139

Tłuszcz (g) 36 9

w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 16 4.1

Węglowodany (g) 50 12.6

w tym cukry (g) 50 12.5

Błonnik (g) 0.3 0.1

Białko (g) 7.1 1.8

Sól (g) 0.21 0.05

Spis składników odżywczych na przodzie opakowania

Na porcję
25 g

577kJ
139kcal

6.9%
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

Na 100g/ml
100 g

2309kJ
554kcal

Nutrit ion Other Text

Produkt zawiera 2 porcje x 25 g.

Opis produktu

Marka

E. Wedel

C e c h y

nowe opakowanie - ta sama receptura

Marka standaryzowana

Marka - E. Wedel

Marketing

Kontakt

LOTTE Wedel sp. z o.o.

Adres kontaktowy

ul. Zamoyskiego 28/30 
03-801 Warszawa 
Polska

Opis produktu

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

Seler - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Jaja - Może zawierać
Orzechy laskowe - Zawiera
Mleko - Zawiera
Gorczyca - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Soja - Zawiera

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania

Typ

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i  stosowanie

Przed zjedzeniem wygnieć mnie.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Opakowanie

Rozmiar opakowania

50g

Wymiar l iczbowy

Wymiar liczbowy - 50

Wymiar

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

132 72 18

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)

Rodzaj opakowania

Typ - Tuba

Waga

Waga brutto - 56

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 132
Szerokość - 72
Głębokość - 18

Liczba użyć

Liczba czynności użycia - Porcje

2

Pozostały tekst dotyczący i lości porcji/użyć

Produkt zawiera 2 porcje x 25 g.

Obsługa klienta

Adres producenta

LOTTE Wedel sp. z o.o. 
ul. Zamoyskiego 28/30 
03-801 Warszawa 
Polska, 
www.wedel.pl 
www.czekolada.pl

Adres zwrotny

LOTTE Wedel sp. z o.o. 
ul. Zamoyskiego 28/30 
03-801 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

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

POZOSTAWIENIE NAKRĘTKI MAŁEM U DZIECKU MOŻE GROZIĆ ZADŁAWIENIEM.

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna - Krem
Wariant - czekoladowy

Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
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Obsługa klienta

Adres producenta

LOTTE Wedel sp. z o.o. 
ul. Zamoyskiego 28/30 
03-801 Warszawa 
Polska, 
www.wedel.pl 
www.czekolada.pl

Adres zwrotny

LOTTE Wedel sp. z o.o. 
ul. Zamoyskiego 28/30 
03-801 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

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

POZOSTAWIENIE NAKRĘTKI MAŁEM U DZIECKU MOŻE GROZIĆ ZADŁAWIENIEM.

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna - Krem
Wariant - czekoladowy

Wartość energetyczna
Wartość energetyczna



E. Wedel Czekotubka Krem czekoladowy 50 g

EAN
5901588026374

Rynek /  rynki  docelowe
PL

Składniki

Składniki

cukier

tłuszcze roślinne (palmowy, shea)

mleko pełne w proszku (7 %)

mleko odtłuszczone w proszku (7 %)

serwatka w proszku (z mleka)

kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6 %)

miazga z orzechów laskowych (2 %)

czekolada (1,5 %) (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny sojowe, aromat)

emulgator: lecytyny sojowe

aromat

Tekst dotyczący alergenów

Może zawierać orzeszki  arachidowe, inne orzechy, zboża (gluten),  jaja,  gorczycę, seler.

Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g Wartość odżywcza 25 g %* /25 g *

Energia 2309 kJ 577 kJ 6,9 %
8
400
kJ

Energia 554 kcal 139 kcal 6,9 %
2
000
kcal

Tłuszcz 36 g 9,0 g 12,9 % 70
g

w tym kwasy nasycone 16 g 4,1 g 20,5 % 20
g

Węglowodany 50 g 12,6 g 4,8 % 260
g

w tym cukry 50 g 12,5 g 13,9 % 90
g

Błonnik 0,3 g 0,1 g - -

Białko 7,1 g 1,8 g 3,6 % 50
g

Sól 0,21 g 0,05 g 0,8 % 6 g

Produkt zawiera 2 porcje x 25 g.

* Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000
kcal).

Obliczona wartość odżywcza

na 100g Wartość odżywcza 25 g

Wartość energetyczna (kJ) 2309 577

Wartość energetyczna (kcal) 554 139

Tłuszcz (g) 36 9

w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 16 4.1

Węglowodany (g) 50 12.6

w tym cukry (g) 50 12.5

Błonnik (g) 0.3 0.1

Białko (g) 7.1 1.8

Sól (g) 0.21 0.05

Spis składników odżywczych na przodzie opakowania

Na porcję
25 g

577kJ
139kcal

6.9%
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

Na 100g/ml
100 g

2309kJ
554kcal

Nutrit ion Other Text

Produkt zawiera 2 porcje x 25 g.

Opis produktu

Marka

E. Wedel

C e c h y

nowe opakowanie - ta sama receptura

Marka standaryzowana

Marka - E. Wedel

Marketing

Kontakt

LOTTE Wedel sp. z o.o.

Adres kontaktowy

ul. Zamoyskiego 28/30 
03-801 Warszawa 
Polska

Opis produktu

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

Seler - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Jaja - Może zawierać
Orzechy laskowe - Zawiera
Mleko - Zawiera
Gorczyca - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Soja - Zawiera

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania

Typ

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i  stosowanie

Przed zjedzeniem wygnieć mnie.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Opakowanie

Rozmiar opakowania

50g

Wymiar l iczbowy

Wymiar liczbowy - 50

Wymiar

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

132 72 18

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)
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