Bonboniéry-Emoti

Désir a Emoti Motif, 75g

Bonboniéry EMOTI DESIR a EMOTI MOTIF jsou vedena ve stylu decentního luxusu. Jemný,
nevtíravý design krabiček upoutá svou elegancí a čistotou. Zlatý proužek, který se vine po obvodu krabiček jako blýskavá stuha povyšuje bonboniéry mezi dárky vhodné pro všechny milé
příležitosti. Bonbóny jsou tvarovány z prvotřídní jemné belgické hořké nebo mléčné čokolády
a plněny lahodnými krémovými náplněmi zvolenými tak, aby společně v ústech vytvářely zajímavou
a vyváženou chuť.

Désir noir de noisettes, 75g
- čokoládové bonbóny z hořké
čokolády (obsah kakaa 54%) s lahodným oříškovým krémem.

Désir de noix de coco, 75g
- čokoládové bonbóny z mléčné
čokolády s lahodným kokosovým
krémem.

Silný a výrazný charakter kvalitní
hořké čokolády zjemňuje u těchto
bonbónů delikátní oříškový krém
(obsah oříšku 13 %), kterým jsou
naplněny.

Prvotřídní mléčná čokoláda je
u těchto plněných bonbónů decentně
zvýrazněna velmi jemnou chutí
a vůní kokosového krému (obsah
kokosu 12,5%).

Motif rhum et truffes, 75g
Désir de noisette, 75g
- čokoládové bonbóny z mléčné
čokolády s jemným oříškovým krémem.

Tato bonboniéra potěší milovníky dobré
mléčné čokolády. Její hladká chuť zkombinovaná s náplní lahodného, výrazně
aromatického oříškového krému (obsah
oříšku 13%) vytváří v ústech harmonický celek se zřetelným lískooříškovým
akcentem.

- čokoládové bonbóny z hořké
čokolády (obsah kakaa 54 %)
s lanýžovým rumovo-oříškovým
krémem.
Lahodná lanýžová náplň s jemným
oříškovým krémem (obsah oříšku
v náplni 3,9 %) a rumem Jamajka (obsah rumu 2,7 %) v kombinaci s jemnou
hořkou čokoládou poskytuje příjemný
a velmi výrazný chuťový zážitek.

Bonboniéry -E m o t i

Delicat, 75g

Plochá něžná krabička s designem v decentních barvách připomíná exkluzívní obálku. Otevřete ji
a vytáhnete platíčko s patnácti kousky čokolády. Jsou tak tenké, až ani nečekáte, že by uvnitř mohly
skrývat lahodnou krémovou náplň.

Delicat fourré de pistaches, 75g -

Bonboniéry - Emoti

Fantaisie, 150g

Bonboniéry EMOTI Fantaisie 150g nesou svůj název plným právem. Pralinky jsou vytvarovány
z prvotřídní belgické mléčné čokolády a naplněny důmyslnými, skvěle chuťově vyváženými krémy. Kombinace obou těchto složek dává ve výsledku vynikající, skutečně „fantastický“ chuťový
zážitek. Každá bonboniéra obsahuje 150 gramů bonbónů jednoho druhu a podle jejich náplně
je i pojmenována.

lístky z hořké čokolády ( obsah kakaa
54%) plněné pistáciovým krémem.

Úhledná krabička kapesní velikosti působí skromně a slavnostně zároveň. Ukrývá patnáct subtilních bonbónků ve tvaru známých keřů a stromů naplněných tenkou vrstvičkou lahodného krému se
zřetelnou pistáciovou příchutí. Ve spojení s kvalitní hořkou belgickou čokoládou vytváří osvěžující,
povzbudivě působící sousto, které zalahodí chuťovým pohárkům a v ústech nadlouho zanechá
příjemný pocit. Je to mlsání v malých dávkách, které neohrozí tělesnou linii a přitom skvěle uspokojí
touhu po něčem čokoládově dobrém.

Fantaisie de noisettes,150g

- bonbóny z mléčné čokolády, plněné lískooříškovým krémem.
Tato bonboniéra nabízí klasickou pochoutku – bonbóny plněné lískooříškovým krémem. Ovšem
vynikající kvalita náplně s nezaměnitelnou výraznou oříškovou příchutí i vůní spolu se špičkovou
belgickou mléčnou čokoládou z ní teprve činí skutečný zážitek. Standardní oblíbená a široce
známá chuť je zde několikanásobně umocněna mimořádnou jakostí použitých surovin.

Fantaisie de pistaches,150g -

bonbóny z mléčné čokolády, plněné pistáciovým krémem.

Bonbóny z belgické mléčné čokolády nejvyšší kvality v této bonboniéře jsou naplněny jemným
krémem s výraznou, avšak decentní příchutí pistáciových oříšků. Ten dodává čokoládové sladkosti
osvěžující tón, aniž by přehlušil její vynikající chuť. Výsledný dojem je razantní i jemný zároveň a
jeho chuť v ústech dlouho přetrvává.

Fantaisie de massepain,150g -

bonbóny z mléčné čokolády, plněné marcipánovým krémem.

V této bonboniéře najdete bonbóny z prvotřídní belgické mléčné čokolády plněné jemným marcipánovým krémem. Klasická kombinace čokolády a marcipánového krému je zde podtržena
vysokou kvalitou obou složek, což z bonbónů činí unikátní pamlsek s vynikající chutí.

Čokolády - Emoti

infini, 250g

Emoti Infini – řada krémových čokolád 250g s lískovými ořísky a mandlemi, které mají neobvyklé
a překvapující senzorické vlastnosti. Díky vysokému obsahu smetany jsou nevídaně krémovité, což
způsobuje, že se v ústech téměř okamžitě rozplynou. Tím navozují těžko popsatelný, ale úžasný
pocit, že jsou čistou substancí chuti a vůně, kdy hmotná část sousta je méně podstatná. Design
obalu září čistotou. Jeho dominující bilá barva, doplněná drobnými zlatými grafickými prvky, dává
vyniknout sugestivnímu vyobrazení několika kousků čokolády v lehkém víru jadérek, které svádí
k rozbalení a ochutnání.

Infini amande, 250g -

smetanová mléčná čokoláda s mandlemi.

Táto smetanová mlečná čokoláda s mandlemi má vysoký 33% obsah kakaa. Výrazný podíl smetany (12%) způsobuje, že čokoláda je úžasně krémovitá, rychle a beze zbytku se v ústech rozpouští.
Velké množství pražených mandlí (20%) v jednom soustu se smetanovou čokoládou vytváří velmi
lahodnou a vynikající chuť.

Infini noisette, 250g -

smetanová mléčná čokoláda s lískovými oříšky.

Táto smetanová mlečná čokoláda s lískovými oříšky má vysoký 33% obsah kakaa. Díky velkému
podílu smetany (12%) je čokoláda výrazně krémovitá. Celkový dojem dotváří značný přídavek loupaných půlených lískových oříšků (20%) a činí z ní pamlsek, který v ústech vyvolává velmi příjemnou
a dlouho přetrvávající chuť s oříškovým podtextem.

Infini noisette, 43% cocoa, 250 g -

smetanová hořká čokoláda (obsah kakaa 43%) s lískovými oříšky.

Code 011165

Táto smetanová hořká čokoláda s lískovými oříšky zaujme stejným dílem milovníky hořkých
i mléčných čokolád. Relativně vysoký obsah kakaové sušiny (43%) jí dodává spolehlivě nahořklou
příchuť, která skvěle přitvrdí každé sousto, zatímco nezvykle velké množství smetany v ní obsažené
(11%) výslednou chuť celkově zakulatí, zjemní a činí ji neobvykle krémovitou. Plných 20% tvoří
loupané půlené lískové oříšky, které výsledný dojem harmonicky doplňují svou charakteristickou
příchutí, aniž by narušovaly dominující chuť samotné čokolády.
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