GranCherie (350g),
da Cacau Show: Chocolate
ao leite com pedacinhos de
doce de cereja, e LaNut (400g),
de chocolate ao leite com creme
de avelã. R$ 64,90 (cada)
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clássicos incluis os ovos de Páscoa Talento em diferentes
versões: Castanha do Pará, Avelã, Meio Amargo com
Amêndoas e Doce de Leite
A rede Cacau Show traz para esta Páscoa 14 lançamentos. Uma das novidades desta temporada é o Ovo GranCherie, que vem com pedacinhos de doce de cereja na
casca e bombons de cereja ao licor. Já o Ovo LaNut traz a
combinação entre avelã e chocolate. Outro destaque, é o
Ovo Dreams Torta Holandesa, que vem com casca recheada em três camadas.
Se você é adepto de uma alimentação saudável, mas
não vive sem chocolate, há opções que atendem a todos
os gostos e necessidades, como o ovo 70% Cacau, o Ovo
Clássico Diet e o Ovo Zero Lactose, da Chocolates Brasil
Cacau.
Já pensou comprar um ovo de chocolate que vem com
nada menos do que um acessório da Pandora? O Ovo Sweet
Treasure, da Kopenhagen, é feito com chocolate ao leite,
mesclado com damasco seco, avelã, castanha-de-caju e
uvas passas decorado com chocolate ao leite. Dentro, acompanha trufas com quatro sabores diferentes e um colar
Locket, da Pandora. A marca está comemorando 90 anos
e lançou um ovo especial de chocolate ao leite de 5kg.
E claro, tem dezenas de ovos e coelhinhos de chocolate para as crianças, cada marca traz um personagem diferente com um brinquedo surpresa dentro.

Edição especial 90 anos
(5kg), da Kopenhagen:
chocolate ao leite e
bombons sortidos. R$ 1.100

Leiteira Baton ao leite (72g),
da Garoto: recheada com 16
ovinhos de Baton® ao leite.
Preço sob consulta

Ovo infantil Bellas (160g),
da Cacau Show: feito com
chocolate ao leite e vem
acompanhado de uma
varinha e uma asa de fada.
R$ 49,90
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Ovo de Páscoa infantil
Guardiões da Galáxia
(170g): chocolate ao
leite acompanhado da
miniatura do famoso
Groot. Preço sob
consulta
Classic (185g), da Nestlé:
chocolate ao leite
Preço sob consulta

