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Kiedy na rynku pojawiły się trzy nowe ciemne czekolady nazwa marki, miałam w planach 

zakup wszystkich. Dość szybko jednak zorientowałam się, że prawdziwie nowa jest tylko 

jedna: nazwa produktu. Co z pozostałymi? Cóż, nazwa produktu to znana od lat nazwa 

odpowiednika, tyle że w odświeżonym opakowaniu, a nazwa produktu dawniej była znana 

pod nazwą nazwa odpowiednika. 

Takie oto nowości zaserwował nam w 2018 roku nazwa marki. Wraz z 

nimi zaskoczył wszystkich nazwa produktu, który jest dokładnie tym samym co stary nazwa 

odpowiednika, oraz świąteczną limitką nazwa produktu, która wcale nie pojawiła się rok 

wcześniej z inną oprawą graficzną. 

Droga na skróty: 

[spis treści] 

Ciemne czekolady nazwa marki 

Ciemne czekolady nazwa marki różnią się składem głównie pod tym względem, że mają 

przetasowane surowce. W nazwa produktu na pierwszym miejscu stanął cukier, na drugim 

miazga kakaowa, na trzecim kakao o obniżonej zawartości tłuszczu. W nazwa 

produktu cukier powędrował na drugie miejsce, pierwsze oddając miazdze kakaowej. 

W nazwa produktu cukier ustąpił obu wymienionym składnikom, ustawiając się za nimi. 

Warto też zaznaczyć, że czekolada nazwa produktu zawiera tłuszcz mleczny. 

Pomimo różnic w proporcji składników kolorystycznie czekolady wydają się tożsame. Pachną 

także podobnie, bo suszonymi owocami w czekoladzie. W jednych bardziej czuć suszone 

śliwki, w innych wiśnie. Wraz ze wzrostem kakao spada odczuwalność słodyczy w aromacie. 

Ponadto zwiększają się kruchość, twardość i wizualna matowość. Na kostkach nieodmiennie 

występuje logo nazwa marki. 

[zdjęcie produktu] 

Nazwa produktu 

Nazwa produktu to jedyna czekolada deserowa z zaprezentowanej dziś ciemnej trójki nazwa 

marki. Pachnie ładnie: gorzkoczekoladowo, słodko, owocowo. Przywodzi na myśl wiśnie w 

likierze i polewie kakaowej lub śliwki w ciemnej czekoladzie. Ma szansę przypaść do gustu 

początkującym ciemnoczekoladowiczom. 

[zdjęcie produktu] 

Tabliczka jest bardzo krucha, z uwagi na co podczas gryzienia głośno chrupie. Na języku 

rozpuszcza się łatwo i szybko, tworząc ciemnoczekoladowe bagienko. Okazała się cierpka, 

węgielna. Nie jestem pewna, czy jest pylista. Sprawia takie wrażenie, lecz dopuszczam, iż 

może ono być złudne. Czekolada deserowa jest przyjemnie kakaowa i zdecydowanie można 

w niej odnaleźć nutę śliwek w czekoladzie. 

[zdjęcie produktu] 
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Pomimo cudownej konsystencji czekolada nazwa produktu nie przekonała mnie do siebie, 

podobnie jak nazwa odpowiednika. Nie jest ani trochę gorzka. Kwaśna? Nieznacznie. Za to 

morduje cukrowością. Jest nazbyt słodka jak na jakąkolwiek czekoladę, a tym bardziej 

deserową. Nie brakuje jej kakaowości, a związek ze śliwkami w czekoladzie działa in plus. 

Bardzo żałuję, że wszystko zepsuła wysoka zawartość cukru. 

Ocena: 3 chi 

[zdjęcie produktu] 

Nazwa produktu 

Nazwa produktu to jedna ze stałych lokatorek barku mojego dziadka. Choć jako mała Olesia 

nie przepadałam za ciemnymi tabliczkami, z braku laku sięgałam i po nie. W końcu musiałam 

jakoś sobie wynagrodzić bezszelestne podbicie pokoju dziadka i dzielne 

sforsowanie słodyczowej szafki, prawda? 

[zdjęcie produktu] 

W zapachu nowej-starej nazwa produktu wciąż czuję owoce zatopione w ciemnej 

czekoladzie: śliwki bądź wiśnie. Tym razem jednak towarzyszą im dojrzalsza gorycz oraz 

intensywniejsza nuta kwasku. Tabliczka jest twardsza od poprzedniczki i o wiele bardziej 

cierpka. Rozpuszcza się wolniej, acz wciąż tworzy rozkoszne bagienko. Na ciepłym języku 

przemienia się w gęstawy ciemnoczekoladowy krem. 

[zdjęcie produktu] 

Czekolada nazwa produktu nie wydaje mi się gorzka. Wyraziście kakaowa i kwaśnawa – 

owszem. Smak doskonale zgrywa się z wysoką cierpkością. Kubkom smakowym naprzeciw 

wychodzą śliwki w ciemnej czekoladzie. Rządki można zarówno chrupać, jak i rozpuszczać w 

ustach. Kocham ten produkt, również z uwagi na nostalgię. Będę do niego wracać 

wielokrotnie. 

Ocena: 5 chi 

[zdjęcie produktu] 

Nazwa produktu 

Czy nazwa produktu zasługuje na właśnie taką nazwę? Cóż, kłóciłabym się. Myślę, że po 

mojej stronie stanie rzesza osób zajadających się czekoladami o znacznie większej zawartości 

kakao niż 80%, a do tego bez dodatku cukru i innych polepszaczy (pełny skład do wglądu na 

dole wpisu). 
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[zdjęcie produktu] 

Nazwy marki i produktu to czekolada złudna – a może oszukana? – nie tylko z uwagi na 

nazwę, ale także pod względem wagi. Mimo iż wygląda zupełnie jak poprzedniczki, waży 

jedynie 80 g. Ona również pachnie owocami w kakaowej polewie, acz kluczową funkcję pełni 

tu wyrazista… no właśnie, wciąż nie jest to gorycz. A więc chyba kwaśność. Czuć wysoką 

kakaowość i niską słodycz. Jest przyjemnie, choć do mnie bardziej przemawia 

intensywniejsza aromatem nazwa produktu. 

Gorzka czekolada nazwa marki zdaje się tak twarda, że niemal kamienna. Rozpuszcza się 

wolniutko, aczkolwiek nadal można liczyć na przyjemne bagienko. Serwuje degustatorowi 

największą cierpkość z przedstawionej trójki. Odczuwane w smakach poprzedniczek owoce 

tu zanikły niemal zupełnie. Pozostaje ciemnoczekoladowy krem z niską, lecz wciąż 

odczuwalną słodyczą. 

[zdjęcie produktu] 

Ponieważ na żadnym etapie nie pojawia się paskudna oleistość ani dziwne posmaki, nazwa 

produktu oceniam pozytywnie. Nie jest idealna, lecz nie daje kwachem, nie sprawia wrażenia 

taniej ani nieprzystępnej. Nie wrócę do niej tylko z tego względu, że wyższy poziom 

słodyczy nazwa produktu zapewnia jej wyrazistszy charakter: zapach i smak. Moje serce 

pozostaje przy poprzedniczce. 

Ocena: 4 chi ze wstążką 

Tabela porównawcza czekolad 

Nazwa Alternatywa Początek składu Kalorie 

w 100 g 

Gramatura Ocena 

Nazwa 

produktu 

Nazwa 

odpowiednika 

cukier, miazga kakaowa, 

kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu 

501 kcal 100 g 3/6 

Nazwa 

produktu 

Nazwa 

odpowiednika 

miazga kakaowa, cukier, 

kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu 

502 kcal 100 g 5/6 

Nazwa 

produktu 

Nazwa 

odpowiednika 

miazga kakaowa, kakao o 

obniżonej zawartości 

tłuszczu, cukier 

497 kcal 80 g 4,5/6 

Składy i wartości odżywcze: 

[zdjęcia etykiet] 


