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Ciocolată neagra / amaruie organica bio
Green&Black’s
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Pukka Food – magazin cu
mancare si cosmetice bio
Posted by Corina on 8-10-11
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Posted by Corina in Alimentatie, Dulciuri | 0 comments

Vinul Patrician bio de la
Adamclisi
Posted by Valentina on 8-17-11

Green&Black’s este un brand englezesc de ciocolată organică. Cele două
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Fondul de ten Benecos
Posted by Corina on 7-26-11

culori simbolizează preocuparea pentru mediu a fondatorilor (verdele) şi
masa de cacao solidă folosită în dulciurile lor (negrul). Cum sunt o fană a
ciocolatei negre, prima dată am ales de la acest brand the Dark Chocolate.
Conţine 70% cacao solidă, iar asta se simte în gustul intens şi amărui. Este
un desert din care guşti un pic, savurezi şi îl mai păstrezi în ambalaj pentru a
te bucura de el şi mai târziu. Nu vă gândiţi că spun asta din cauza preţului
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(veţi vedea la final că e accesibil), ci datorită fineţii şi intensităţii gustului.
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Vă recomand această ciocolată deoarece:

Natlife

1. Este o ciocolată bio care conţine: masă de cacao ecologică, zahăr nerafinat din trestie ecologică,
unt de cacao ecologic, lecitină din soia şi vanilie ecologică.
2. Are un gust nemaipomenit!
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În plus, faptul că are un strop de vanilie îi mai taie din “a măreala”

specifică unei ciocolate negre.
Eu am cumpărat-o de la Pukka Food la preţul de 5.5 lei.
Dacă aţi încercat această ciocolată sau alte sortimente de la Green&Black’s, împărtă şiţi impresiile cu
noi!

*Scorul se notează cu valori de la 1 la 5 şi este media dintre: accesibilitatea preţului,
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calitatea ingredientelor şi cât de bun ni s-a părut produsul după ce l-am folosit.
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Momentan, newsletter-ul îl trimitem o data
pe lună. Te sfătuim să te abonezi pentru
că el te va ajuta să nu pierzi cele mai
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interesante recomandări de pe Natlife şi
iniţiative desfă şurate de echipa noastră.
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