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Nå kommer kundenes favoritt: En sunnere kokos-sjokolade
I 2015 lanserte vi våre egne Sukrin-sjokolader. Med markedets
laveste kaloriinnhold og uten tilsatt sukker ble disse sjokoladene
en stor suksess. Da vi skulle lage en ny smaksvariant, gjennomførte vi en spørreundersøkelse for å se hvilken smak kundene våre
ønsket seg. Den viste tydelig at kokos var en stor favoritt. Og nå
er resultatet her: En deilig melkesjokolade tilsatt revet kokos.
Kokos-sjokoladen har den samme fløyelsmyke konsistensen
som har gjort de to andre variantene så populære. Den er søtet
med Sukrin og stevia, som begge er naturlige og kalorifrie
søtstoffer. Dermed unngår du at blodsukkeret sendes ut på
berg-og dalbane, og Sukrin-sjokolade gir heller ikke hull i
tennene. En plate kokos-sjokolade på 40 gram inneholder kun
4 g netto karbohydrater og 171 kalorier.
Kan kjøpes i alle landets helsekostbutikker. Pris: 27,-
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Næringsinformasjon:
Næringsinnhold
Energi
Fett
– herav mettet fett
Karbohydrat
– herav polyoler
– herav netto karbohydrat
Kostfiber
Protein
Salt

per 100 g
427 kcal
36 g
24 g
34 g
24 g
10 g
20 g
7g
0,2 g

per 40 g
171 kcal
14 g
10 g
14 g
10 g *
4g
8g
3g
0,1 g

* Karbohydrater som ikke tas opp som energi i kroppen, og som ikke gir utslag på blodsukkeret.

Ingredienser:

Søtstoff erythritol (Sukrin), kakaosmør, inulin, melkepulver, kakaomasse,
10 % kokosflak, emulgator: solsikkelecithin, vanilje, søtstoff steviolglykosider.
Minst 35 % kakao (i melkesjokoladen). Inneholder naturlig forekommende
sukkerarter. Kan inneholde spor av mandler og hasselnøtter.

Øvrige Sukrin-sjokolader:
•
•

Ren Melkesjokolade
Melkesjokolade med mandler & havsalt

Høyoppløste bilder:
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