
InícioInício / /  Alimentação & BebidasAlimentação & Bebidas / /  Pantagruel tem um novo sabor de caramelo e salPantagruel tem um novo sabor de caramelo e sal

08 08 NovNov

PANTAGRUEL TEM UM NOVO SABOR DE CARAMELO E SALPANTAGRUEL TEM UM NOVO SABOR DE CARAMELO E SAL

As tabletes da Pantagruel começam a empilhar-se na dispensa quando se aproximam as alturasAs tabletes da Pantagruel começam a empilhar-se na dispensa quando se aproximam as alturas

festivas, e este ano pode juntar mais uma: a de caramelo e sal. A tablete original da Pantagruel é ofestivas, e este ano pode juntar mais uma: a de caramelo e sal. A tablete original da Pantagruel é o

clássico indispensável para uma mousse, mas imagine como �cará com este novo sabor derretidoclássico indispensável para uma mousse, mas imagine como �cará com este novo sabor derretido

em banho maria. Já cresce água na boca.em banho maria. Já cresce água na boca.

A nova proposta junta chocolate de leite, caramelo salgado e uma pitada de sal, que pode usarA nova proposta junta chocolate de leite, caramelo salgado e uma pitada de sal, que pode usar

para uma das receitas mais comuns com as tabletes da marca — mousses —, mas também empara uma das receitas mais comuns com as tabletes da marca — mousses —, mas também em

semifrios, tartes, ou mesmo para comer como snack. semifrios, tartes, ou mesmo para comer como snack. 

Os dias de outono passados em casa pedem um doce e agora tem um pretexto para pôr mãos àOs dias de outono passados em casa pedem um doce e agora tem um pretexto para pôr mãos à

obra: experimentar receitas com o novo chocolate. Pode também começar já a pensar como incluirobra: experimentar receitas com o novo chocolate. Pode também começar já a pensar como incluir

este novo sabor nas sobremesa do Natal. Enquanto pensa, pode ir tirando uns quadrados, que éeste novo sabor nas sobremesa do Natal. Enquanto pensa, pode ir tirando uns quadrados, que é

uma tentação por si só. uma tentação por si só. 

O Pantagruel Caramelo & Sal junta-se assim à gama da marca com quase 40 anos, que aoO Pantagruel Caramelo & Sal junta-se assim à gama da marca com quase 40 anos, que ao

longo do tempo tem vindo a inovar, apresentando ofertas para os estilos de vida atuais.longo do tempo tem vindo a inovar, apresentando ofertas para os estilos de vida atuais. São São

exemplos o Pantagruel com proteína, a tablete adoçada com stevia, a 70% cacau e até a de 85%exemplos o Pantagruel com proteína, a tablete adoçada com stevia, a 70% cacau e até a de 85%

cacau. Fora da oferta para culinária, foi também lançado o Pick & Mix, com mistura de avelãs,cacau. Fora da oferta para culinária, foi também lançado o Pick & Mix, com mistura de avelãs,

passas e mirtilos cobertos de chocolate para levar para qualquer lado. passas e mirtilos cobertos de chocolate para levar para qualquer lado. 

A nova tablete de caramelo em 200 gramas de prazer já está à venda em super e hipermercados.A nova tablete de caramelo em 200 gramas de prazer já está à venda em super e hipermercados.

Cada embalagem custa 2,79€ (P.V.P).Cada embalagem custa 2,79€ (P.V.P).
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