Munik apresenta linha de produtos
especiais para as Festas de Final de Ano
Além da extensa linha de panetones, com 16 itens, a Chocolates Munik
apresenta mais dez produtos especiais para as Festas de Final de Ano, ideais
para presentear amigos e familiares, ou mesmo para consumir durante as
comemorações. O Tronquinho, por exemplo, é elaborado com massa de
panetone de frutas cristalizadas, umedecido com licor cherry e vem coberto
com chocolate ao leite e branco, em embalagem de 250 gramas, ao preço de R$
21,90.
As botinhas são graciosas e vêm em uma embalagem em formato de casinha
com chaminé. A Botinha Crocante é elaborada com chocolate ao leite e flocos
crocantes, vem em embalagem de 70 gramas, ao preço de R$ 12,90 e a Botinha
Mousse, recheada com mousse de chocolate, vem em embalagem de 140
gramas a R$ 17,90. Já a Bola Acrílica vem com drágeas de flocos banhadas em
chocolate, com 50 gramas, ao preço de R$ 9,90.
E não poderiam faltar os Papais Noéis. São quatro sugestões. Papai Noel Mini,
de chocolate ao leite, em embalagem de 60 gramas a R$ 7,60 e Papai Noel
Grande, com 230 gramas, a R$ 25,90. E para atender às necessidades de parte
do público consumidor de chocolates, que seguem dietas especiais, com
ingestão de açúcar controlada e, também, as que têm intolerância a leite e
derivados, a Munik traz o Papai Noel sem Lactose, elaborado com chocolate de
soja e o Papai Noel Mini Diet, produzido com chocolate ao leite diet, ambos
com 60 gramas a R$ 14,50.
Para completar a linha não poderia faltar o famoso pão de mel, carro-chefe da
companhia e muito apreciado pelos consumidores. A marca oferece a Caixa Pão
de Mel em embalagens de 210 e 430 gramas, ao preço de R$ 35,90 e R$ 63,10,
respectivamente. Outra aposta são os Bombons Sortidos, em embalagem de
350 gramas a R$ 56,40 e 500 gramas, ao preço de R$ 71,10.

SOBRE A MUNIK
Com fábrica e sede instaladas na capital paulista, a Chocolates Munik conta hoje
com 27 lojas no estado de São Paulo. São 18 pontos de venda na capital e 9 nas
cidades da Grande São Paulo e interior, como Santo André, São Bernardo do

Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos, Atibaia, Osasco, Campinas, Santos e
Sorocaba. Sua linha de produtos inclui mais de 300 itens, como o seu tradicional
pão de mel, bombons, chocolates diversos, bolos, pirulitos, sorvetes, panetones,
ovos de páscoa, doces como brigadeiro e camafeu e produtos personalizados,
entre muitas outras opções.
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