
Favoritmix 50/50

Ingredienser: Glukossirap, socker, gelatin, syra 
(citronsyra), färgämnen (E170, E120, E133), 
fullhärdat palmfett*, arom.

Ingredienser: Glukos-fruktossirap, socker, 
majsstärkelse, vatten, salmiak, lakrits, surhets-
reglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), 
aromämnen, färgämnen (svartmorotskoncen-
trat , E153, E100), salt, kokosolja, ytbehand-
lingsmedel (karnaubavax).

Ingredienser: Socker, glukossirap, sockrad 
kondenserad *mjölk, kakaosmör, palm-
fett, *helmjölkspulver, *mjölksocker, kakaomas-
sa, *vasslepulver (mjölk), emulgeringsmedel 
(E471, *sojalecitin), salt, ytbehandlingsmedel 
(gummi arabicum, shellack), arom (bl.a. vanil-
lin). Mjölkchokladen innehåller kakaosmör även 
annat vegetabiliskt fett och minst 25% kakao.

Ingredienser: Glukossirap, socker, glukos- 
fruktossirap, gelatin, maltodextrin, syra (E270), 
vegetabiliska oljor (palm, kokos), aromer, ytbe-
handlingsmedel (karnabavax), färgämne: (E141, 
E120). Kan innehålla spår av *mjölk. 

Ingredienser: Socker, stärkelsesirap, modi. 
stärkelse (potatis, majs, *vete), syror (E260, 
E270, E296), *vetestärkelse, natriumvätekar-
bonat, maltextrakt, arom. Innehåller *gluten, 
*sulfit och *mjölkbeståndsdelar.

Fizzy Bubblizz Lutti Hallon- och lakritsskalle mini
Bubs

Kanolds gräddkola Aroma

Limousiner Malaco

Ingredienser: Socker, stärkelsesirap, modifie-
rad majsstärkelse, gelatin, vatten, citronsyra, 
aromämnen, färgämnen (E120, E160a), ytbe-
handlingsmedel, vegetabilisk olja, karnaubavax, 
färgämnen (E120, E160a). 

Ferrari Hallon Toms

Sura Colanappar Skåne konfektyr

Ingredienser: Glukos-fruktossirap, socker, 
majsstärkelse, vatten, surhetsreglerande medel 
(äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aro-
mämnen, färgämnen (E150d, E100), kokosolja, 
ytbehandlingsmedel (karnaubavax).

Banana Bubs Mini Bubs

Ingredienser: Glukos-fruktossirap, socker, 
majsstärkelse, vatten, surhetsreglerande medel 
(äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aro-
mämnen, färgämnen (svart morotskoncentrat, 
E141, E150b, E100), kokosolja, ytbehandlings-
medel (karnaubavax).

Äggskallar Bubs

Ingredienser: Socker, glukos-fruktsirap, 
*vetemjöl, vatten, vegetabiliskt fett (kokos), 
surhetsreglerande medel: citronsyra, äppelsyra, 
surhetsreglerande: E350, emulgeringsmedel: 
E471, gelatin, *vetestärkelse, aromer, konser-
veringsmedel: E202, färgämnen: safflorextrakt, 
E-120, E-133. Innehåller sulfiter. 

Minidynamit Sur vattenmelon
Skåne Konfe

Innehållsförteckning

Bäst-före: 09-2023

Ingredienser: Socker, glykos, *fullmjölkspulver, 
*grädde, *smör, vanilj, gräddarom. Kan inne-
hålla spår av *sesamfrö och *soja. 

Ryfors Gräddkola Ryfors Konfektyr

Ingredienser: Socker, stärkelsesirap, surhets-
reglerande medel E296, arom- och färgämnen 
E100, E120, E131. 

Patron Sur Konfekta

Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomas-
sa, *vasslepulver (*mjölk), *skummjölkspulver, 
*smörfett, *vassleprodukt (*mjölk), 
emulgeringsmedel (*sojalecitin), arom. *kan 
innehålla *nötter. Minst 30% kakao. 

Marabou Mini Marabou



Favoritmix 50/50

Ingredienser: Socker, *vetemjöl, *skummjölk-
spulver, vegetabiliska fetter (palm, shea), 
*vasslepulver (*mjölk) kakaosmör, *helmjölks-
pulver, kakaomassa, fettreducerat kakaopulver, 
kokosolja, emulgeringsmedel (*sojalecitin), salt, 
bakpulver (natriumvätekarbonat), 
aromer (bl.a. vanillin). 

Ingredienser: *Hasselnötscreme (55%) (socker, 
delvis hydrerade vegetabiliska oljor och fetter 
(palm och palmkärna), *vasslepulver, *laktos, 
*hasselnötter (4%), fettreducerade kakaopu-
lver, *skummjölkspulvve, emulgeringsmedel: 
*sojalecitin, aromämne: vanillin ); *mjölkchoklad 
(45%) (socker, kakaosmör, *helmjölkspulver, 
kakaomassa, *vete, emulgeringsmedel: *sojale-
citin, aromämne: vanillin. Kakao min. 28%). 

Innehåller *nötter, *mjölk, *mjölkprodukter (inkl. 
*laktos), *soja med derivater. Kan innehålla 
spår av *gluten, *jordnötter med derivater.  

Ingredienser: Socker, glukossirap, kakaosmör1, 
*helmjölkspulver, vegetabiliska fetter (palm, 
shea), kakaomassa1, *skummjölkspulver, 
*vasslepulver (*mjölk), salt, emulgeringsme-
del (*sojalecitin), aromer (bl.a. vanillin). Kan 
innehålla *hasselnötter. 1Rainforest Alliance 
Certified. 

Kexchoklad Mini Cloetta

Ingredienser: Socker, *mjölk, kakaosmör, *has-
selnötter (10%), kakaomassa, *helmjölkspulver, 
*kärnmjölkspulver, vegetabiliskt fett (palm, 
shea), *vetemjöl, majsstärkelse, emulgerings-
medel (lecitin, bl.a. *soja), salt, aromer. Kan 
innehålla andra nötter. 

Geisha Fazer

Nougatägg i folie Crispo

Plopp Original Cloetta

Ingredienser: Mjölkchoklad (70%), (socker, 
kakaosmör, skummjölkspulver, kakaomassa, 
vasslepulver, helmjölkspulver, smörolja, emul-
geringsmedel: sojalecitin; aromer), socker, 
färgämnen: E100, E120, E132, E141, E150d, 
E160a, E171, E172.

Fågelägg (mjölkchokladägg)

Ingredienser: Socker, glukossirap, *vetemjöl, 
palmfett, kakaosmör, *skummjölkspulver, 
kakaomassa, *laktos, *mjölkfett, *vasslepulver 
(från *mjölk), fettreducerat kakaopulver, emul-
geringsmedel (*sojalecitin), salt, jäsningsmedel 
(natriumkarbonater), naturligt vaniljexstrakt. 
(Kan innehålla: *hasselnöt, *mandel, gluten 
(*korn, *havre)). Kakao minst 25%. 

Twix Mars

Ingredienser: Glukossirap, socker, vegetabi-
liskt fett (palm), *helmjölkspulver, kakaosmör, 
*vasslepulver (av *mjölk), kakaomassa, *mjölk, 
*skummjölkspulver, salt, emulgeringsmedel 
(lecitin, bl.a. *soja), aromer. Choklad innehåller 
minst 30%.

Dumle Original Fazer

Ingredienser: Socker, palmolja, kakaosmör, 
kakaomassa, *vasslepulver (*mjölk), 
*skummjölkspulver, *mandel (2.9%), *smörfett, 
*vassleprodukt (*mjölk), sockrad kondenserad 
*skummjölk, salt, emulgeringsmedel 
(*sojalecitin), aromer. Minst 30% kakao.

Daim Marabou


