
Chocolissimo poleca: Ekskluzywne pralinki Coppeneur  już dostępne na polskim rynku!

 

Od kilku tygodni na stronie www.mojaczekolada.pl

Coppeneur. Oferta firmy jest bardzo 

pralinek i trufli, tabliczki nadziewanych czekolad , czekolady do picia i czekoladowe przekąski.

 

Oprócz tradycyjnych smaków 

z nadzieniem kawowym, Coppe

z żurawiną i lawendą, płatki róży w Grappie czy białą czekoladę z makiem.

 

 

 

 

 

 

Manufaktura Coppeneur rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku w romantycznej 

nadreńskiej miejscowości Bad Honnef

tylko niezwykłymi kształtami i nadzieniami, ale także ws

z najlepszych składników. W tym celu manufaktura założyła również własne plantacje 

kakaowca Nosy Be” położoną na jedn

 

 

 

 

 

 

Ekskluzywne pralinki Coppeneur  już dostępne na polskim rynku!

www.mojaczekolada.pl można nabyć produkty niemieckiej firmy 

Coppeneur. Oferta firmy jest bardzo bogata – w kilku kategoriach znajdą Państwo zestawy 

pralinek i trufli, tabliczki nadziewanych czekolad , czekolady do picia i czekoladowe przekąski.

Oprócz tradycyjnych smaków – takich jak pralinki z marcepanem, czy czekoladki 

nadzieniem kawowym, Coppeneur oferuje niezwykłe czekoladowe kreacje 

żurawiną i lawendą, płatki róży w Grappie czy białą czekoladę z makiem. 

Manufaktura Coppeneur rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku w romantycznej 

nadreńskiej miejscowości Bad Honnef.  Pralinki i czekolady Coppeneur wyróżniają się nie 

tylko niezwykłymi kształtami i nadzieniami, ale także wspaniałą czekoladą, powstającą 

W tym celu manufaktura założyła również własne plantacje 

Nosy Be” położoną na jednej z wysp w bliskim sąsiedztwie Madagaskaru.

 

Ekskluzywne pralinki Coppeneur  już dostępne na polskim rynku! 

można nabyć produkty niemieckiej firmy 

w kilku kategoriach znajdą Państwo zestawy 

pralinek i trufli, tabliczki nadziewanych czekolad , czekolady do picia i czekoladowe przekąski. 

takich jak pralinki z marcepanem, czy czekoladki 

neur oferuje niezwykłe czekoladowe kreacje – nadzienie 

 

Manufaktura Coppeneur rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku w romantycznej 

.  Pralinki i czekolady Coppeneur wyróżniają się nie 

paniałą czekoladą, powstającą 

W tym celu manufaktura założyła również własne plantacje 

ej z wysp w bliskim sąsiedztwie Madagaskaru.  



Wszystkie produkty Coppeneur wytwarzane są z ziaren kakaowca, wyhodowanych 

w ekologicznych plantacjach z dala od wielkich aglomeracji. Najważniejszym kryterium 

podczas wyboru plantacji współpracujących są warunki naturalne towarzyszące wzrostowi 

owoców kakao, tradycyjne, niezmienne od wielu pokoleń metody ich przetwarzania 

oraz oczywiście najwyższa jakość uzyskanych w efekcie końcowym ziaren kakao. 

 

Do produkcji swoich  wyrobów  Coppeneur używa stuprocentowego masła kakaowego 

oraz owoców i alkoholi najwyższej jakości wytwarzanych przez cenionych producentów. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia nowej polskiej strony Coppeneur i życzymy niezwykłych 

doznań przy kosztowaniu ich czekoladowych specjałów! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Maria Sroka  

maria.sroka@choco.pl 

Oraz 

kontakt@mojaczekolada.pl 

 

 


