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Nowość – czekoladowe Kremy Wedlowskie. Daj się wciągnąć!

Od teraz śniadania już zawsze będą pełne czekoladowej radości! Wedel wprowadził na
rynek czekoladowe kremy, które sprawią, że poranne wstawanie stanie się prawdziwą
przyjemnością. Produkty, oparte na znanych wszystkim wariantach tabliczek Wedla,
dostępne są w dwóch pysznych wersjach: czekoladowej oraz karmelowej.

Dla miłośników czekolady w każdej postaci i sytuacji, Wedel stworzył pyszne kremy do
smarowania, które dają przyjemność czekoladowego smaku już od rana. Wedlowski Krem
Czekoladowy i Wedlowski Krem Karmelowy mają delikatną, aksamitną konsystencję –
doskonale komponują się ze świeżym, aromatycznym pieczywem. Kremy to również świetny
dodatek do naleśników, owoców, gofrów, deserów czy wypieków, którym nadadzą
wciągająco czekoladowy smak. Dla prawdziwych łasuchów proponujemy rozkoszowanie się
nimi w ramach słodkiej przyjemności, prosto ze słoiczka.

Krem Wedlowski Czekoladowy i Krem Wedlowski Karmelowy to intensywnie czekoladowe
smaki, oparte na znanych wszystkim wariantach tabliczek Wedla. Są dostępne w
opakowaniach 230 g (Krem Wedlowski Czekoladowy i Karmelowy) oraz 350 g (Krem
Wedlowski Czekoladowy). Mniejsze słoiczki po umyciu to po prostu praktyczne szklanki, z
których możemy korzystać jeszcze przez długie lata.

Nowości od Wedla z pewnością dostarczą prawdziwie dziecięcej radości i sprawią, że każdy
poranek będzie prawdziwą przyjemnością. Daj się wciągnąć!
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Krem Wedlowski Czekoladowy
Masa netto: 230 g
Cena: 9,49 zł

Krem Wedlowski Karmelowy
Masa netto: 230 g
Cena: 9,49 zł

Krem Wedlowski Czekoladowy
Masa netto: 350 g
Cena: 10,99 zł
***

E.Wedel to najsilniejsza czekoladowa marka w Polsce, która od ponad 160 lat dostarcza swoim konsumentom
radość i przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku najlepszej jakości czekolady. W portfolio
marki znajdują się m.in. takie słodycze, jak Ptasie Mleczko ®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle
i batony. Od września 2010 roku, Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE, która jest międzynarodowym
koncernem, założonym w 1948 roku. Grupa działa w różnych dziedzinach biznesu, włączając w to sektor
spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy.
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