
Innehållsförteckning

Bäst-före: 10-2023

Favoritmix (utan papper)

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

Hallon- och lakritsskalle mini
Bubs

Ingredienser: Socker, veg. fetter/oljor (palm, 
shea, kokos), invertsockersirap, glukos-fruktos-
sirap, kakaomassa, *helmjölkspulver, 
*vasslepulver, (*mjölk), gelatin, emulgerings-
medel (*sojalecitin, E476), stärkelse, aromer 
(vanillin), förtjockningsmedel (pektin), ytbe-
handlingsmedel (shellack), surhetsregl. medel 
(citronsyra). Kan innehålla spår av *hasselnöt-
ter och *mandel. 

Polly Cloetta

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. 

Kanolds gräddkola Aroma

Ingredienser: Glukossirap, socker, stärkelse, 
syra (citronsyra), vegetabiliska oljor, aromer, 
färgämne (E150c), surhetsreglerande medel 
(E331), ytbehandlingsmedel (bivax). 

Colaflaskor Malaco

Ingredienser: Glukossirap, socker, gelatin, 
druvsocker, surhetsreglerande medel: (citron-
syra), arom, vegetabilisk olja, ytbehandlingsme-
del: (bivax, karnaubavax), färgämnen: (E100, 
E120, E141). 

Fruktnappar Malaco

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

Sura Colanappar Skåne konfektyr

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-fruktossirap, 
vatten, majsstärkelse, surhetsreglerande medel 
(äppelsyra, natriumcitrat), aromämnen, 
färgämnen (svart morotskoncentrat, E100, 
E150b, E141). 

Surskallar mix Bubs

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

Fizzy Bubblizz Lutti

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)



Favoritmix (utan papper)

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. 

Limousiner Malaco

Ingredienser: Glykossirap, fruktossirap, socker, 
*vetemjöl, modifierad stärkelse, *laktos, hydro-
generad vegetabiliskt fett, stabiliseringsmedel: 
gelatin, surhetsreg.medel: (E270, E296, E330, 
E325, E331iii), aromämnen, salt, emulgerings-
medel: (E471), ytbehandlingsmedel: 
vegetabilisk olja, färgämne: (E120, E160c). 

Pistols Jordgubb Candinavia

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

Ferrari Hallon Toms

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

Banana Bubs Mini Bubs

Ingredienser: Glukossirap, socker, invertsock-
ersirap, gelatin, syra (citronsyra), vegetabiliska 
oljor (kokos, raps), naturlig arom, 
ytbehandlingsmedel (karnaubavax), färgämne 
(betakaroten). 

Påskskum Cloetta

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 Konfektyr

Ingredienser: Socker, kakaosmör, *helmjölk-
spulver, *vetemjöl, kakaomassa, rismjöl, salt, 
emulgeringsmedel (*sojalecitin), maltat *vete-
mjöl, surhetsreglerande medel (E450), bakpul-
ver, natriumbikarbonat, arom, naturlig vanilj 
arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, 
modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor 
(kokos, raps) i varierande proportion. Mjölk-
chokladen innehåller min 30 % kakaobestånds-
delar. Spår av *hasselnöt, *cashewnöt, *pa-
ranöt, *pekannöt och *mandel kan förekomma. 

Salt maltcrisp Narr Konfektyr

Ingredienser: Socker, glukossirap, vegetabiliskt 
fett, fuktighetsbevarande medel: (sorbitolsirap), 
surhetsreglerande medel: (citronsyra, natrium-
karbonat), gelatin, arom, ytbehandlingsmedel: 
(bivax), färgämnen: (E140, E161b, E163). 

Syrliga kastanjer Haribo

Ingredienser: Mörk sirap, *vetemjöl, glukos-
sirap, majsstärkelse, rålakrits, arom, koksalt, 
ytbehandllingsmedel(bivax, karnaubavax). 

Rotella Haribo


