
Bonbonetti Choco Kft Édesipari Gyára, 1097 Budapest Vágóhíd u 20. A receptura szerint gluténmentes termékek listája

        A BONBONETTI KFT ÉDESIPARI GYÁRA által gyártott és forgalmazott termékekről általában el kell mondanunk, hogy a csomagolóanyagon feltüntetett információk a termékek 

összetételére vonatkozóan megbízhatóak, így amennyiben az összetétel felsorolásában nem talál az illető beteg számára allergiát kiváltó alapanyagot,  akkor ezt a termékünket a beteg fogyaszthatja. Ennek értelmében 

allergéneket nem tartalmazó listáinkat – amelyeket időszakonként, főleg a karácsonyi és a húsvéti ünnepek előtt természetesen felújítunk – azzal a megkötéssel használja, hogy termékeink összetétele változhat, és így mindig a 

csomagolóanyagon feltüntetett összetétel az irányadó!  Manapság a gyártók már minden olyan termékükre felírják a lehetséges kereszt-szennyeződéseket:  "A termék diót, mandulát, mogyorót (azaz dióféléket),

földimogyorót, glutént (pl. búza, rozs, árpa, zab eredetűt), tejszármazékokat (stb.) tartalmazhat!", amely gyártástechnológiai vagy egyéb okokból esetleg a fent említett anyagokat valóban tartalmazhatja. 

Kérjük, olvassa el a lista végén, a második oldalon található tájékoztató mondatokat is!

Táblás csokoládé termékeink Táblás sajátmárkás  termékek Szeletes termékek

tibi különleges tejcsokoládé                                                                                  100g Auchan étcsokoládé                Auchan 100g tibi marcipánkrémes étcsokoládé szelet                                       40g

tibi Classic  tejcsokoládé                                                                90g Auchan tejcsokoládé                                      Auchan 100g tibi citrom ízű túrókrémmel töltött tejcsokoládé szelet                   40g

Bonbonetti Legend mogyorós tejcsokoládé                                                 100g Penny kakaós ét tortabevonó             Penny Market 100g

tibi egészmogyorós tejcsokoládé                                                       100g Penny kakaós tej tortabevonó                 Penny Market 100g Rágógumi

Bonbonetti Legend karamellizált mandulás tejcsokoládé                           100g Coop étcsokoládé                      Coop 100g Fruit Garden gyümölcsalakú -gyümölcsízű rágógumi             füzér 75g 

tibi feketeribizlikrémes tejcsokoládé                                                  100g Coop tejcsokoládé                                 Coop 100g Happy Gum gyümölcsízű  és  mentolízű rágógumik  -        többféle kiszerelés

tibi mogyorókrémes tejcsokoládé                                                      100g Coop epres krémmel töltött tejcsokoládé             Coop 100g

tibi epres-joghurtízű krémes tejcsokoládé                                    100g Coop kakaós krémmel töltött tejcsokoládé       Coop 100g Desszertek

tibi különleges étcsokoládé 60%                                                       100g Coop földimogyorós tejcsokoládé                 Coop 100g Cherry Queen Konyakmeggy  többféle kiszerelés

tibi Classic étcsokoládé                                                                       90g Coop mazsolás-földimogyorós tejcsokoládé         Coop 100g Happy Jelly narancsos zseléív étcsokoládéval mártva     doboz 150g

Bonbonetti Legend különleges étcsokoládé 70%                                   100g CBA kakaós ét tortabevonó                                    CBA 100g Happy Jelly meggyes zseléív étcsokoládéval mártva                                         doboz 150g

Bonbonetti Legend sárgabarack-darabos étcsokoládé                     100g CBA kakaós tej tortabevonó                                CBA 100g Amorella mogyorókrémes praliné egy szem mogyoróval            doboz 108g

Bonbonetti Legend  málnadarabos étcsokoládé                               100g 100g

Bonbonetti Legend  áfonyadarabos étcsokoládé                               100g Drazsék  100g Cherry Pralines Konyakmeggy   Aldi doboz 216g

tibi egészmogyorós étcsokoládé                                                        100g Dunakavics földimogyorós cukordrazsé           tasak 100g Spar Cherry Liqueur Pralines Konyakmeggy Spar doboz 132g

tibi marcipánkrémmel töltött étcsokoládé                                        100g Franciadrazsé - kakaós cukordrazsé            tasak Cherry Pleasure - Konyakmeggy        Penny doboz 216g

tibi epres krémmel töltött étcsokoládé                                               100g Bonbonetti   Étcsokoládés zselédrazsé        tasak Royal Cherry Konyakmeggy tesco műa. henger 800g

tibi ananászkrémmel töltött étcsokoládé                                       100g Bonbonetti  Tejcsokoládés földimogyoró drazsé        tasak 70 g Metro Konyakmeggy      metro műa. henger 800g

tibi cappuccinokrémes étcsokoládé                                                 100g Bonbonetti  Tejcsokoládés mazsola drazsé              tasak 70 g CBA Arabelle Konyakmeggy         CBA doboz 132g

Táblás csokoládé termékeink Bonbonetti  Földimogyorós tejcsokoládés cukordrazsé       tasak 70 g

Americana kakaós tejtábla                                                              100g Bonbonetti   Mazsolás tejcsokoládés cukordrazsé       tasak 70 g Bonbonetti üzlet: 

Americana mogyorós kakaós  tejtábla                                             100g Bonbonetti  Supreme Étcsokoládés mogyoró drazsé   álló doboz 70 g      az ezen a listán található Bonbonetti márkatermékek mellett:

Americana eperízű krémmel töltött kakaós tejtábla                       100g Bonbonetti  Supreme  Étcsokoládés mandula drazsé        álló doboz 70 g különböző ízesítésű (  kávé, cappuccino, karamell,  tojáslikőr, 

Maci földimogyorós kakaós tejtábla                                                 100g 70 g                   amaretto, tiramisu ízű)  krémmel töltött étcsokoládés desszertek

Marika kakaós ét és tej tortabevonók                                           100g Gardina  vegyes gyümölcsízű zselé          tasak 90g ét- és tejcsokoládés drazsék: mazsola, mandula, mogyoró, földimogyoró, 

90g                                                    áfonya, aszalt szilva , zselé.

Kakaópor

Arany kakaó                                                          75g, 250g COOP  Kakaópor                         (Coop )           75g Penny Kakaópor                           (Penny)            200g

GLUTÉNT [búza- (pl tönkölybúza vagy khorasan búza), rozs-, árpa-, zab-eredetűt illetve ezek hibridizált fajtáit) receptura szerint nem  tartalmazó Bonbonetti Choco termékek

Ez a felirat a mi termékeinken is olvasható!
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Nosztalgia prémium szaloncukrok díszdobozban Bonbonetti tasakos szaloncukrok Egyéb szaloncukrok:

Nosztalgia  mogyorókrémes szaloncukor                        350 g Bonbonetti Zselés citrom-narancsízű szalon,  grafikált  tasak    380g Vadász KID erdeigyümölcs ízű krémes tejcsokoládés szaloncukor     380g 

Nosztalgia szilvapálinkás trüffelkrémes szaloncukor               350 g Bonbonetti banán-málna ízű mártott konzum szaloncukor         380g Vadász KID eperkrémes tejcsokoládés szaloncukor    380g

Nosztalgia karamellkrémes szaloncukor                             350 g Vadász KID tejkrémes tejcsokoládés szaloncukor      380g

Nosztalgia marcipános narancslikőrös trüffelkrémes szaloncukor        350 g Vadász KID mogyorókrémes tejcsokoládés szaloncukor    380g

Vadász marcipánkrémes étcsokoládés szaloncukor    345g

Vadász KID karamellkrémes tejcsokoládés szaloncukor    345g

Egyéb szaloncukrok:

Coop  narancsízű zselés szaloncukor kakaós masszával        Coop       400g tesco körteízű zselés szaloncukor kakaós étmasszával mártva          tesco       400g

Bella  zselés szaloncukor kakaós étmasszával mártva          Aldi           500g tesco banánízű konzum szaloncukor kakaós étmasszával mártva      tesco       400g

Tájékoztatásképpen közöljük, hogy gyártástechnológiáink és üzemeink nem különülnek el egymástól tökéletesen! Készítette: Oláh Csilla              

A vastagon kiemelt termékek recepturája gluténmentes és olyan gépsorokon készültek, melyeken nem gyártunk glutént tartalmazó alapanyagokból termékeket.                   vezető auditor

A dőlt, vékony betűvel jelölt termékek (  jelenleg nincs ilyen a listán) recepturája gluténmentes, de olyan gépsoron készülnek, ahol glutént tartalmazó alapanyagból is készítünk termékeket,             Tel.: 06-1/4563-274

és az ezek után következő, kötelező és alapos takarítás ellenére is esetleg tartalmazhat a termék glutént.             Fax.: 06-1/4563-273

A késztermékek gyártásakor felhasznált alapanyagok jellegüknél fogva gluténmentesek és olyan minőségi bizonyítvánnyal érkeznek gyárunkba, mely szerint nem tartalmaznak nyomokban sem glutént. E-mail: olah.csilla@bonbonetti.hu

Az alapanyagokra, a fenti késztermékekre illetve a gyártó gépsorokra azonban glutén-tartalom méréseket nem végzünk vagy végeztetünk!

Karácsonyi szezontermékek  2014
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