KATALOG PRODUKTŮ

MANDLE V ČOKOLÁDĚ &…
Mandle v mléčné čokoládě
Mandle v čokoládě Steiner & Kovarik potěší káždého. Mandle při výrobě
nejprve pokrýváme vrstvou hedvábně jemné mléčné čokolády a poté je
obalujeme ve skořici nebo zázvoru. Tuto lahodnou pochoutku, která vám
zcela vezme dech, připravujeme z těch nejlepších kalifornských mandlí,
pravé skořice (skořice cejlonská) a jemné mléčné čokolády. Naše mandle v
mléčné čokoládě a skořici získaly významné mezinárodní ocenění – zlatou
hvězdu Great Taste.
Mandle v hořké čokoládě
Naše mandle obalené bohatou vrstvou hořké čokolády nabízíme hned v
několika příchutích. Vedle oblíbené skořice se těší velké popularitě mandle
obalené v kakau, v superpotravině morinze nebo v čili se solí, které získaly
ocenění Great Taste 2017. Pokud si nemůžete vybrat, nezoufejte – připravili
jsme pro vás kolekci Amande fatale, ve které najdete čtyři různé příchutě v
mléčné i hořké čokoládě.

MANDLE V MLÉČNÉ
ČOKOLÁDĚ & SKOŘICI

Čtvercová plechovka
Mléčná čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Pražský Hrad
Netto váha
200 g
Rozměry
8,7 × 8,7 × 11,2 cm
Karton
20 ks

Obdélníková plechovka
Mléčná čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Pražský Hrad
Netto váha
350 g
Rozměry
9 × 18 × 4 cm
Karton
20 ks

Obdélníková plechovka
Mléčná čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Měsíc - A. Mucha
Netto váha
150 g
Rozměry
9,2 × 4,8 × 15,2 cm
Karton
30 ks
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MANDLE V MLÉČNÉ
ČOKOLÁDĚ & SKOŘICI

Papírová taška
Mléčná čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Pražský Hrad
Netto váha
100 g
Rozměry
10 × 4 × 16,4 cm
Karton
30 pcs

Papírová krabička
Mléčná čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 pcs

Papírový ziplok
Mléčná čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Měsíc - A. Mucha
Netto váha
1 000 g
Rozměry
16 × 8 × 28 cm
Karton
10 pcs
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MANDLE V HOŘKÉ
ČOKOLÁDĚ & SKOŘICI

Čtvercová plechovka
Hořká čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Pražský Hrad
Netto váha
200 g
Rozměry
8,7 × 8,7 × 11,2 cm
Karton
20 ks

Paper bag
DHořká čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Pražský Hrad
Netto váha
100 g
Rozměry
10 × 4 × 16,4 cm
Karton
30 ks

Paper box
Hořká čokoláda, mandle, Cejlonská skořice
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 ks
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MANDLE V MLÉČNÉ
ČOKOLÁDĚ & ZÁZVORU

Obdélníková plechovka
Mléčná čokoláda, mandle, zázvor
Motiv
Antonín Dvořák
Netto váha
150 g
Rozměry
9,2 × 4,8 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Papírová taška
Mléčná čokoláda, mandle, zázvor
Motiv
Antonín Dvořák
Netto váha
100 g
Rozměry
10 × 4 × 16,4 cm
Karton
30 ks

Papírový ziplok
Mléčná čokoláda, mandle, zázvor
Motiv
Antonín Dvořák
Netto váha
1 000 g
Rozměry
16 × 8 × 28 cm
Karton
10 ks
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MANDLE V HOŘKÉ
ČOKOLÁDĚ & KAKAU

Čtvercová plechovka
Hořká čokoláda, mandle, kakao
Motiv
Karlův moct
Netto váha
200 g
Rozměry
8,7 × 8,7 × 11,2 cm
Karton
20 ks

Papírová taška
Hořká čokoláda, mandle, kakao
Motiv
Karlův moct
Netto váha
100 g
Rozměry
10 × 4 × 16,4 cm
Karton
30 ks

Papírová krabička
Hořká čokoláda, mandle, kakao
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 ks
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MANDLE V HOŘKÉ
ČOKOLÁDĚ & ČILI SE SOLÍ

Papírová taška
Hořká čokoláda, mandle, čili, sůl
Motiv
Karlštejn
Netto váha
100 g
Rozměry
10 × 4 × 16,4 cm
Karton
30 ks

Čtvercová plechovka
Hořká čokoláda, mandle, čili, sůl
Motiv
Karlštejn
Netto váha
200 g
Rozměry
8,7 × 8,7 × 11,2 cm
Karton
10 ks

Paper ziplock
Hořká čokoláda, mandle, čili, sůl
Motiv
Karlštejn
Netto váha
1 000 g
Rozměry
16 × 8 × 28 cm
Karton
10 ks
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MANDLE V HOŘKÉ
ČOKOLÁDĚ & MORINZE

Papírová krabička
Hořká čokoláda, mandle, moringa
Motive
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 ks

Čtvercová plechovka
Hořká čokoláda, mandle, moringa
Motive
Tančící dům
Netto váha
150 g
Rozměry
8,7 × 8,7 × 11,2 cm
Karton
30 ks

Papírový ziplok
Hořká čokoláda, mandle, moringa
Motive
Tančící dům
Netto váha
1 000 g
Rozměry
16 × 8 × 28 cm
Karton
10 ks

Papírová taška
Hořká čokoláda, mandle, moringa
Motive
Tančící dům
Netto váha
100 g
Rozměry
10 × 4 × 16,4 cm
Karton
30 ks
|A7|

Moringa

MANDLE V ČOKOLÁDĚ & ...

Papírová krabička
Hořká a bílá čokoláda, mandle, matcha
Motive
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
30 ks

Papírová krabička
Rubínová čokoláda, mandle, malinový
prášek
Motive
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
30 ks
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BAREVNÉ MANDLE V
ČOKOLÁDĚ

Obdélníková plechovka
Mléčná, hořká a bílá čokoláda, mandle
Motiv
Karlův most
Netto váha
150 g
Rozměry
15,2 × 4,8 × 9,2 cm
Karton
30 ks

Celofánový sáček
Mléčná, hořká a bílá čokoláda, mandle
Motiv
Bez motivu
Netto váha
150 g
Rozměry
8 × 8 × 13 cm
Karton
70 ks

Dřevěná krabička
Rubínová čokoláda, mandle, malinový
prášek
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
16 × 5 × 11,8 cm
Karton
8 ks

Dřevěná krabička
Mandle v čokoládě
Motiv
Bez motivu
Netto váha
450 g
Rozměry
15 × 14,5 × 11,5 cm
Karton
6 ks
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MANDLE V ČOKOLÁDĚ &
KOŘENÍ MIX

Osudové mandle - kniha
Výběr našich mandlí: Mléčná a hořká čokoláda, mandle, skořice, zázvor, čili a sůl,
kakao
Motiv
Pražské věže
Netto váha
400 g
Rozměry
15 × 3,8 × 16,2 cm
Karton
20 ks
Mléčná a hořká čokoláda, mandle, skořice, zázvor, čili a sůl a
kakao
Plechová dóza s bambusovým víkem
Výběr našich mandlí: Mléčná a hořká čokoláda,
mandle, káva, skořice, zázvor, čili a sůl, kakao,
moringa
Motiv
Posvátná geometrie - Strom 		
života
Netto váha
1 600 g
Rozměry
24,5 × 19,7 × 10,5 cm
Karton
4 ks

Plechová dóza s bambusovým víkem
Výběr našich mandlí: Mléčná a hořká čokoláda,
mandle, rozinky, skořice, zázvor, čili a sůl, kakao,
moringa
Motive
Posvátná geometrie
Netto váha
1 600 g
Rozměry
24,5 × 19,7 × 10,5 cm
Karton
4 ks
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MANDLE V ČOKOLÁDĚ
VE SKLENĚNÝCH
KORNOUTECH
Skleněný kornout
Hořká čokoláda, mandle, skořice
Motiv
Bez motivu
Netto váha
300 g
Rozměry
11 × 19,5 cm
Karton
4 ks

Skleněný kornout
Hořká, mléčná a bílá čokoláda, mandle
Motiv
Bez motivu
Netto váha
250 g
Rozměry
11 × 19,5 cm
Karton
4 ks

Skleněný kornout
Mléčná čokoláda, mandle, skořice
Motiv
Bez motivu
Netto váha
300 g
Rozměry
11 × 19,5 cm
Karton
4 ks
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MANDLE V ČOKOLÁDĚ
VE SKLENĚNÝCH
KORNOUTECH
Skleněný kornout
Hořká čokoláda, mandle, moringa
Motiv
Bez motivu
Netto váha
300 g
Rozměry
11 × 19,5 cm
Karton
4 ks

Skleněný kornout
Hořká čokoláda, mandle, kakao
Motiv
Bez motivu
Netto váha
300 g
Rozměry
11 × 19,5 cm
Karton
4 ks

Skleněný kornout
Rubínová čokoláda, mandle
Motiv
Bez motivu
Netto váha
300 g
Rozměry
11 × 19,5 cm
Karton
4 ks
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OVOCE V ČOKOLÁDĚ
V čokoládě chutnají nejlépe.
Prozkoumejte naše čokoládou dražované pochoutky a podlehněte tolik
oblíbené chuti kandovaného pomeranče, hořké čokolády a kakaa.
Vskutku lahodné jsou tradiční višně v hořké čokoládě naproti tomu
superpotravina rostoucí na palmách v jihoamerických deštných pralesích
acai berry v hořké čokoládě a acai prášku vám rozšíří chuťové obzory.
Rádi kombinujeme přísady různých druhů a objevujeme nová lahodná
spojení chutí. Ještě radši ale jsme, pokud jsou tyto přísady navíc zdraví
prospěšné. Naší vizí je co nejvíce pracovat se super-potravinami a přinášet
vám tak nejen dokonalou chuť, která po-těší vaše smysly, ale i pořádnou
porci zdraví.

OVOCE V ČOKOLÁDĚ

Papírová krabička
Hořká čokoláda, kandovaný pomeranč,
kakao
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 ks
Papírová krabička
Hořká čokoláda, kandované vičně, kakao
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 ks

Papírová krabička
Hořká čokoláda, acai, jablka, acai prášek
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 ks
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OVOCE V ČOKOLÁDĚ

Čtvercová plechovka
Mléčná čokoláda, rozinky, Cejlonská
skořice
Motiv
Česká města
Netto váha
200 g
Rozměry
8,7 × 8,7 × 11,2 cm
Karton
20 ks
Papírový ziplok
Mléčná čokoláda, rozinky, Cejlonská
skořice
Motiv
Česká města
Netto váha
1 000 g
Rozměry
16 × 8 × 28 cm
Karton
10 ks
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MRAZEM SUŠENÉ OVOCE V
ČOKOLÁDĚ
Mrazem sušené ovocné plody ukryté v jemné a delikátní čokoládě je
dokonalý zážitek nejen pro milovníky čokolády a bobulového ovoce.
Krémové na povrchu a smyslně podmanivé uvnitř, tyto lehké a zdravé
cukrovinky budou ve vašich ústech zvolna tát a připravovat vaše chuťové
pohárky na okamžik, kdy je zalije osvěžující a slastné ovocné opojení.
Objevte zdravé mlsání a od-dejte se naplno dokonalé harmonii chutí, které
se nám v této naší novince podařilo rafinovaně propojit. Chutí, které ucítíte
v ústech a na jazyku ještě dlouho poté, co slastně polknete poslední sladké
sousto!
Pro začátek si můžete vybrat ze 2 variant: jahody v bílé čokoládě nebo višně
v hořké čokoládě

MRAZEM SUŠENÉ OVOCE
V ČOKOLÁDĚ

Krychlová papírová krabička
Bílá čokoláda, mrazem sušené jahody
Motiv
Jahody
Netto váha
110 g
Rozměry
9,3 × 9,3 × 9 cm
Karton
8 ks

Krychlová papírová krabička
Hořká čokoláda, mrazem sušené višně,
kakao
Motiv
Višně
Netto váha
120 g
Rozměry
9,3 × 9,3 × 9 cm
Karton
8 ks
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KÁVA V ČOKOLÁDĚ
Čokoláda a káva – klasické kombo
Čokoláda a káva, to jsou dvě ingredience, které se úžasně doplňují. Možná jste už sami
vyzkoušeli některý z desítek receptů, které využívají báječnou kombinaci těchto dvou
chutí – počínaje dorty a konče třeba sušenkami. Ať už patříte k milovníkům kávy či
nikoliv, naše osvěžující kávová zrna v čokoládě vám zaručeně zlepší náladu. Například
během náročného pracovního dne.
Kávová zrna v čokoládě Steiner & Kovarik si můžete vychutnat hned ve dvou chuťově
zajímavých verzích – v kombinaci s hořkou čokoládou nabízející výraznou, bohatou chuť
a o něco sladší a jemnější verzi v mléčné čokoládě. Káždá z nich vyvažuje intenzivní chuť
kávových zrn po svém.
Sladká na povrchu a jemně hořká uvnitř, to je lahůdka, na které si pochutnáte, ať už
mlsáte v rodinném kruhu, s přáteli nebo se svými hosty, které se rozhodnete překvapit
její mimořádnou chutí. Možná si ji ale necháte celou pro sebe – tak báječně totiž tahle
kofeinová pochoutka chutná

KÁVA V ČOKOLÁDĚ

Papírová krabička
Hořká čokoláda, kávová zrba, kakao
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 pks

Papírová krabička
Mléčná čokoláda, kávová zrba, kakao
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton

20 ks

Paper ziplock
Hořká čokoláda, kávová zrba, kakao
Motiv
Abstrakce
Netto váka
1 000 g
Rozměry
16 × 8 × 28 cm
Karton
10 ks

Paper ziplock
Mléčná čokoláda, kávová zrba, kakao
Hořká čokoláda, kávová zrba, kakao
Motiv
Abstrakce
Netto váka
1 000 g
Rozměry
16 × 8 × 28 cm
Karton
10 ks
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PRALINKY
Nebesky lahodné čokoládové bonbóny s originálními náplněmi
Objevte jemnou a rafinovanou chuť ručně vyrobených pralinek STEINER & KOVARIK,
vykouzlených z našich originálních receptur. Každá pralinka je tvořena skořápkou
z té nejlahodnější mléčné či hořké čokolády a náplní, která vašim chuťovým pohárkům
dopřeje opravdovou rozkoš.
Vychutnejte si jedinečnou náplň z T. G. T. piemontských lískových oříšků v mléčné
čokoládě s přírodní vanilkou. Nebo vyzkoušejte chuť netradičních náplní, které jsme
připravili pro opravdové gurmány jako oslavu originality a jedinečnosti: Ochutnejte naše
vynikající pralinky Globuli Carolini.
Globuli Carolini (Karlovy koule) jsou pralinky českého původu. Jejich náplň je vyrobena
z máku a švestek macerovaných v tuzemáku – tradičních domácích přísad, jejichž
jedinečné spojení garantuje lahodnou kombinaci chutí. Náplň je ukryta v kuličce
z hořké čokolády a celý tento sladký skvost je chuťově i designově doladěn tenkou
vrstvou sametově jemné bílé čokolády. Tato vzhledem i chutí vyladěná pralinka má
doslova královskou chuť

GLOBULI CAROLINI

Kožený váček
Hořká a bílá čokoláda, mák, sušené švestky
v Tuzemáku
Motiv
Císař Karel IV.
Netto váha
110 g
Rozměry
10 × 10 × 11 cm
Karton
24 ks
Papírová krabička
Hořká a bílá čokoláda, mák, sušené švestky
v Tuzemáku
Motiv
Bez motivu
Netto weight 154 g
Product size 27,5 × 6,6 × 3,7 cm
Carton
24 ks
Pralinka
Hořká a bílá čokoláda, mák, sušené švestky
v Tuzemáku
Motiv
Císař Karel IV.
Netto váha
22 g
Rozměry
3,2 × 3,2 cm
Karton
100 ks
Skleněný kornout
Hořká a bílá čokoláda, mák, sušené švestky
v Tuzemáku
Motiv
Bez motivu
Netto váha
242 g
Rozměry
11 × 19,5 cm
Karton
4 ks
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RUČNĚ DĚLANÉ PRALINKY

Plechová dóza - srdce
Mléčná a hořká čokoláda, pistáciový
marcipán, karamel, švestky v tuzemáku,
Nugátový krém
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
100 g
Rozměry
16,5 × 3,6 × 16 cm
Karton
20 ks
Plechová dóza - srdce
Mléčná a hořká čokoláda, pistáciový
marcipán, karamel, švestky v tuzemáku,
Nugátový krém
Motiv
Praha
Nettováha
100 g
Rozměry
16,5 × 3,6 × 16 cm
Karton
20 ks
Dřevěná krabička
Mléčná a hořká čokoláda, švestky v
tuzemáku
Motiv
Orloj
Netto váha
54 g
Rozměry
6,8 × 2,2 × 10 cm
Karton
30 pcs

Pralinka s lískooříškovým nugátem
Mléčná čokoláda
Netto váha
10 g
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RUČNĚ DĚLANÉ PRALINKY

Pralinka s pistáciovým marcipánem
Mléčná čokoláda
Netto váha
10 g

Pralinka s karamelem
Mléčná čokoláda
Netto váha
10 g

Pralinka se šveskami a Tuzemákem
Mléčná čokoláda / Hořká čokoláda
Netto váha
10 g

Pralinka s nugátem
Mléčná čokoláda / Hořká čokoláda
Netto váha
10 g
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PRALINKY

Pralinka s lískooříškovým nugátem
Mléčná čokoláda
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
12,5 g
Product size 3 × 3 × 1,5 cm

Pralinka s kávovým krémem
Mléčná čokoláda
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
12,5 g
Product size 3 × 3 × 1,5 cm

Pralinka s kokosovým krémem
Bílá čokoláda
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
12,5 g
Product size 3 × 3 × 1,5 cm

Pralinka s pomerančovým krémem
Hořká čokoláda
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
12,5 g
Product size 3 × 3 × 1,5 cm
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PRALINKY

Luxusní pralinkové tácy
Mísy či talíře s pralinkami dle výběru
Netto váha
individuální
Rozměry
individuální

Dřevěná krabička
Mléčná a hořká čokoláda, lískooříškový,
karamelový a likérový krém
Motiv
Pražský hrad
Netto váha
130 g
Rozměry
16 × 5 × 11,8 cm
Karton
20 pcs

Papírová krabička
Pralinky dle výběru
Motive
Bez motivu
Netto váha
individuální
Rozměry
11,5 × 6,5 × 4,5 cm
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ČOKOLÁDA & ČOKOLÁDOVÉ
PRALINKY
Od tradičních chutí až po jedinečné dekorované tabulky a bean to bar čokolády
Široká nabídka čokolád Steiner & Kovarik vás nadchne rozmanitostí produktů a příchutí.
Protože všechny naše čokolády připravujeme s láskou, můžete si být jisti, že ať si
vyberete kteroukoli, budete potěšeni opravdovou, zpravidla ručně vyrobenou čokoládou
báječné a neporovnatelně bohaté chuti.
Naše nabídka zahrnuje tabulky z extra hořké čokolády vyznačující se intenzivní chutí,
z hedvábně jemné mléčné čokolády i z lahodně nasládlé 28% bílé čokolády. Svou
oblíbenou čokoládu Steiner & Kovarik si můžete vybrat i mezi našimi specialitami –
tabulkami s pečlivě vybranými ingrediencemi, jako jsou pekanové ořechy, pistácie,
maliny, moringa, černý rybíz, levandule, dokonce jedlé stříbro či zlato. A to vše ve vkusně
navržených obalech s motivy mandal, posvátné geometrie atd.
Pro skutečné labužníky jsme připravili naši výjimečnou řadu „bean to bar“ čokolád z
pečlivě vybraných jednodruhových kakaových bobů, které si sami dovážíme z Kolumbie.

MANDALY – ZDOBENÉ
ČOKOLÁDOVÉ TABULKY

Mléčná čokoláda s malinami, růžovými
plátky, pistáciemi a 23 ct. zlatem
Motiv
Mandala lásky
Netto váha
70 g
Rozměr
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Hořká čokoláda s malinami, ořechy,pistáciemi, kakovými boby a 23 ct. zlatem
Motiv
Mandalala hojnosti
Netto váha
70 g
Rozměr
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Hořká čokoláda bez cukru s malinami
melon, black currant, moringa and silver
Motiv
Mandalala moudrosti
Netto váha
70 g
Rozměr
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks
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MANDALY – ZDOBENÉ
ČOKOLÁDOVÉ TABULKY

Bílá čokoláda, jahody, pistácie a kakaové
boby
Motiv
Mandalala štěstí
Netto váha
70 g
Rozměr
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Hořká čokoláda s goji, pekanovými ořechy, pistáciemi, a moringou
Motiv
Mandalala zdraví
Netto váha
70 g
Rozměr
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks
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ČOKOLÁDOVÉ TABULKY A
HORKÁ ČOKOLÁDA

Hořká čokoláda s brusinkami
Motiv
Karlův most
Netto váha
50 g
Rozměry
6 × 1,5 × 14,2 cm
Karton
50 ks

Rubínová čokoláda
Motiv
Vyšehrad
Netto váha
50 g
Rozměry
6 × 1,5 × 14,2 cm
Karton
50 ks

Bílá čokoláda
Motiv
Netto váha
Rozměry
Karton
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Týnský chrám
50 g
6 × 1,5 × 14,2 cm
50 ks

ČOKOLÁDOVÉ TABULKY A
HORKÁ ČOKOLÁDA

Mléčná čokoláda s vanilkou
Motiv
Katedrála sv. Víta
Netto váha
50 g
Rozměry
6 × 1,5 × 14,2 cm
Karton
50 ks

Hořká čokoláda s kandovaným
pomerančem
Motiv
Emauzy
Netto váha
50 g
Rozměry
6 × 1,5 × 14,2 cm
Karton
50 ks

Extra hořká čokoláda 70%
Motiv
Orloj
Netto váha
50 g
Rozměry
6 × 1,5 × 14,2 cm
Karton
50 ks

Papírový ziplok
Horká čokoláda
Netto váha
200 g
Rozměry
13 × 4,5 × 22,5 cm
Karton
10 ks
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ČOKOLÁDOVÉ TABULKY

Hořká čokoláda
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
240 g
Rozměry
11,5 × 1,5 × 19,8 cm
Karton
10 ks

Mléčná čokoláda
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
240 g
Rozměry
11,5 × 1,5 × 19,8 cm
Karton
10 ks

Bílá čokoláda
Motiv
Netto váha
Rozměry
Karton
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Posvátná geometrie
240 g
11,5 × 1,5 × 19,8 cm
10 ks

ČOKOLÁDA BEZ CUKRU

Obdélníková plechovka
Mléčná a hořká čokoláda bez cukru
Motiv
Karlův most a dáma s 		
deštníkem
Netto váha
150 g
Rozměry
15,2 × 4,8 × 9,2 cm
Carton
30 ks
Papírová krabička
Mléčná čokoláda bez cukru
Motiv
Karlův most a dáma s 		
deštníkem
Netto váha
50 g
Rozměry
14,2 × 1,5 × 6 cm
Karton
50 ks
Papírová krabička
Hořká čokoláda bez cukru
Motiv
Karlův most a dáma s 		
deštníkem
Netto váha
50 g
Rozměry
14,2 × 1,5 × 6 cm
Karton
50 ks
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BEAN TO BAR ČOKOLÁDA
Naše vlastní čokoláda vyrobená z kakaových bobů, které si sami pečlivě vybíráme. Tím je
řečeno vše podstatné.
Produktová řada ALUNA v originálním obalu se stylizovanou malbou kolibříka je naší
největší chloubou. Představuje totiž splnění našeho snua ztělesňuje ty nejpodstatnější
z hodnot, které značka Steiner & Kovarik vyznává: lásku, vášeň a starostlivou péči.
Naše láska k původním ingrediencím nás inspirovala k výrobě čokolády ALUNA přímo z
prémiových kakaových bobů, které jsme si osobně vybrali a dovezli z Kolumbie.
Naše vášeň pro ekologii a opravdovost chuti nás přivedla k výrobnímu postupu, v němž
hrají prim špičková kvalita kakaových bobů, čistota produkce a klasická receptura
čokolád Steiner & Kovarik.
A konečně: touha pečovat o spokojenost našich zákazníků a poskytovat jim jedinečný
chuťový zážitek nás dovedly až k vysněnému cíli: k uvedení prémiové řady Aluna na trh
a k oslovení zákazníků jedinečnou „bean to bar“ čokoládou, která posouvá gastronomii
na novou úroveň.

BEAN TO BAR MLÉČNÁ
ČOKOLÁDA

Mléčná čokoláda – Kolumbie 44 %
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Mléčná čokoláda infuzovaná růžovým
extraktem – Kolumbie 55 %
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Aluna
Bílá čokoláda s hlívou ústřičnou a pomerančovým extraktem – Kolumbie 40%
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks
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BEAN TO BAR MLÉČNÁ
ČOKOLÁDA

Hořká čokoláda – Kolumbie 66 %
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Hořká čokoláda – Kolumbie 77 %
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Hořká čokoláda – Kolumbie 88 %
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Hořká čokoláda – Kolumbie 100 %
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks
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BEAN TO BAR VEGANSKÁ
MLÉČNÁ ČOKOLÁDA

Čokoláda s kokosovým mlékem
Kolumbie 44 %
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Čokoláda s kokosovým mlékem
Kolumbie 55 %
Motiv
Kolibřík a kakaové boby
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

Čokoláda s rýžovým mlékem
Kolumbie 55 %
Motiv
Kolibri & Kakaobohnen
Netto váha
70 g
Rozměry
10 × 1,5 × 15,2 cm
Karton
30 ks

|G3|

RUBÍNOVÁ ČOKOLÁDA
Doposud znal svět jen tři typy čokoláda - mléčnou, hořkou a bílou, která spatřila
světlo světa před 80ti lety. Časy se mění a světový čokoládový lídr, Barry Callebaut,
po třináctiletém výzkumu vytvořil a uvedl na trh absolutně jedinečnou rubínovou
čokoládu! Naše rodinná společnost Pražská čokoláda měla tu čest uvést ji na český trh
jako jedna z prvních.
Tajemství rubínové čokolády
Ruby čokoláda je vyrobena z kakaového bobu Ruby a prostřednictvím unikátního
zpracování společnosti Barry Callebaut si zachovává tu nejpřirozenější smyslnou chuť
a rubínový barevný tón, který se přirozeně vyskytuje v bobu Ruby. Není hořká, mléčná,
ani výrazně sladká. Nadchne vás však svojí jemností, hladkostí, a přitom smyslnou
intenzitou, která rozzáří a potěší vaše chuťové buňky. Při výrobě našich luxusních
čokoládových produktů nepřidáváme k rubínové čokoládě žádné jiné kakaové boby,
ani ji nedobarvujeme. Vybíráme si jen ty nejkvalitnější suroviny, díky kterým patří naše
čokoládové výrobky k těm nejlepším.

RUBÍNOVÁ ČOKOLÁDA

Papírová krabička
Rubínová čokoláda, mandle, malinový
prášek
Motive
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
6,7 × 3,2 × 16,5 cm
Karton
20 ks

Rubínová čokoláda
Motiv
Vyšehrad
Netto váha
50 g
Rozměry
6 × 1,5 × 14,2 cm
Karton
50 ks

Dřevěná krabička
Rubínová čokoláda, mandle, malinový
prášek
Motiv
Posvátná geometrie
Netto váha
150 g
Rozměry
16 × 5 × 11,8 cm
Karton
8 ks
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ČESKÝ NUGÁT
Český nugát – specialita ověnčená řadou mezinárodních ocenění
Představte si chutné a křupavé prémiové mandle zalité v lahodně sladké medové
tyčince. Stačí jen jedno kousnutí a vaše chuťové buňky užasnou nad dokonale
vyváženou harmonií chutí, která zajistila tomuto produktu několikanásobné
mezinárodní ocenění Great Taste. Díky ní se náš nugát řadí mezi nejlepší cukrovinky
tohoto typu na světě.
Objevte jemnou chuť a léčivou sílu pečlivě stáčeného autentického českého lesního
medu, který je hlavní surovinou při výrobě této sladké pochoutky. S nugátem značky
Steiner & Kovarik, příhodně nazvaným Český nugát, můžete svým chuťovým buňkám
dopřát jedinečný zážitek a potěšit je chutí, která tomuto výrobku vydobyla status
mezinárodně oceňované cukrovinky.

ČESKÝ NUGÁT

Papírová krabička
Český nugát z lesního medu a mandlí
Motiv
Karlův most
Netto váha
cca 75 g
Rozměry
12,5 × 4 × 2,5 cm
Karton
40 ks

Obdélníková plechovka
Český nugát z lesního medu a mandlí
Motiv
Karlův most
Netto váha
150 g
Rozměry
15,2 × 4,8 × 9,2 cm
Karton
30 ks
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KONTAKT

