Innehållsförteckning - Julmixen
Våra godisblandningar innehåller en god mix beståendes av enbart inslagen konfektyr i toppklass från kända varumärken såsom dumle, fazer blå,
geisha, liquer fills, dumle lakrits, twix, snickers, mars, bounty, kitkat, marabou mjölkchoklad, kick, hemkola, hemkola lakrits, ryfors gräddkola,
ryfors lakritskola, ryfors chokladkola, sweet drops, bimbom, kolafabrikens kolamix, daim, sura patroner, salta patroner, plopp, riesen, kexchoklad,
marianne, rollo, fruitx, lindt, marianne blå, dunderklumpen, Japp, Fox, Choco och rollo lakrits.
Innehållsförteckning:
Japp: Socker, glukossirap, sockrad kondenserad skummjölk, kakaosmör, palmolja, kakaomassa, skummjölkspulver, stabiliseringsmedel (sorbitol),
vasslepulver (mjölk), smörfett, invertsocker, fettreducerad kakao, maltextrakt från korn, äggvita, emulgeringsmedel (sojalecitin, solroslecitin,
E476), aromer. kan innehålla jordnötter, nötter och vete
Fox: socker, glukossirap, fullhärdat kokosfett, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), syra (citronsyra), gelatin, färgämne (E161b), arom
Choco: glukossirap, mjölkchoklad/mælke-/melksjokolade (socker/sukker, kakaosmör, helmjölks-/sødmælks-/helmelkpulver, kakaomassa, vassle/valle-/mysepulver (mjölk/mælk/melk), emulgeringsmedel/emulgator (soja-/soyalecithin, e476), arom), socker/sukker,
palmfett, sockrad kondenserad mjölk/sukret kondenseret mælk/melk, vassle-/valle-/mysepulver (mjölk/mælk/melk), salt, arom.
Dumle: glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), HELMJÖLKSPULVER/SØDMÆLKSPULVER/TØRRMELK, kakaosmör, vasslepulver (av MJÖLK)/
vallepulver (fra MÆLK)/mysepulver (fra MELK), kakaomassa, MJÖLK/MÆLK/MELK, SKUMMJÖLKSPULVER/SKUMMETMÆLKSPULVER, salt,
emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. SOJA), aromer. Choklad innehåller minst 30% kakao/kakaotørstof. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV NÖTTER, MANDEL
OCH VETE/KAN INDEHOLDE SPOR AF NØDDER, MANDLER OG HVEDE
Fazer: MJÖLK/MÆLK/MELK, socker, kakaosmör, kakaomassa, emulgeringsmedel (lecitin bl.a. SOJA), salt, arom. Mjölkchoklad innehåller minst
30% kakao/kakaotørstof. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV NÖTTER, MANDEL OCH VETE//KAN INDEHOLDE SPOR AF NØDDER, MANDLER OG HVEDE.
Geisha: socker, MJÖLK/MÆLK/MELK, kakaosmör, HASSELNÖTTER/HASSELNØDDER (10%), kakaomassa,
HELMJÖLKSPULVER/SØDMÆLKSPULVER/ TØRRMELK, KÄRNMJÖLKSPULVER/KÆRNEMÆLKSPULVER, vegetabiliskt fett (palm, shea), VETEMJÖL/
HVEDEMEL, majsstärkelse, emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. SOJA), salt, aromer. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH MANDEL/KAN INDEHOLDE
ANDRE NØDDER OG MANDLER. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao/ kakaotørstof.
Liquer fills: socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, etylalkohol (2,7%), MJÖLKFETT/MÆLKEFEDT/MELKEFETT, rom (0,5%), emulgeringsmedel
(lecitin, bl.a. SOJA), maraschino (< 0,1%), aromer. Mörk choklad innehåller minst 47 % kakao/kakaotørstof. Alkoholhalt: 2,8
viktprocent/Indeholder alkohol 2,8 % efter vægt. KAN INNEHÅLLA NÖTTER, MANDEL OCH VETE/KAN INDEHOLDE NØDDER, MANDLER OG
HVEDE.
Dumle lakrits: Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), helmjölkspulver, kakaosmör, vasslepulver (av mjölk), melass, aromer,
kakaomassa, mjölk, skummjölkspulver, salt, emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. soja). Kan innehålla spår av nötter, mandel och vete. Förändringar i
produkternas innehåll kan ske. Kontrollera därför alltid produktinformationen på originalförpackningen
Twix: socker, glukossirap, vetemjöl, palmfett, kakaosmör, skummjölkspulver, kakaomassa, laktos, mjölkfett, vasslepulver (från mjölk),
fettreducerat kakaopulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), salt, jäsningsmedel (natriumkarbonater), naturligt vaniljexstrakt. Kakao minst 25%
Snickers: socker, glukossirap, JORDNÖTTER, kakaosmör, SKUMMJÖLKSPULVER, kakaomassa, LAKTOS, solrosolja, MJÖLKFETT, vasslepulver
(från MJÖLK), palmfett, salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), ÄGGVITEPULVER, MJÖLKPROTEIN, naturligt vaniljexstrakt. (Kan innehålla:
HASSELNÖT). Kakao minst 25%.
Mars: socker, glukossirap, kakaosmör, fetthaltigt MJÖLKPULVER, kakaomassa, solrosolja, SKUMMJÖLKSPULVER, LAKTOS, vasslepulver (från
MJÖLK), fettreducerat kakaopulver, MJÖLKFETT, KORNMALTEXTRAKT, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, ÄGGVITEPULVER, palmfett,
hydrolyserat MJÖLKPROTEIN, naturligt vaniljexstrakt. (Kan innehålla: JORDNÖT, HASSELNÖT).
Bounty: socker, kokosflingor (18%), glukossirap, kakaosmör, kakaomassa, skummjölkspulver, laktos, mjölkfett, emulgeringsmedel (sojalecitin,
E471), vasslepulver (från mjölk), fuktighetsbevarande medel (glycerol), salt, naturligt vaniljexstrakt. Kakao minst 25%
Kitkat: socker/sukker, vetemjöl/hvedemel, kakaosmör, skummjölks-/skummetmælkspulver, vegetabilisk fett (palm),
kakaomassa, smörolja , vassle- /valle-/mysepulver (mjölk/mælk/melk), fettreducerad kakaopulver, emulgeringsmedel (solros-/solsikkelecitin),
aromämne/aroma, salt, jäsningsmedelhævemiddel/bakpulver (natriumbicarbonat)
Marabou mjölkchoklad: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK),
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), arom. KAN INNEHÅLLA NÖTTER. Minst 30 % kakao.
Kick: glukossirap, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, socker, fullhärdad kokosolja, glukos-fruktossirap, lakritsextrakt, aromer, färgämne (E153).
Hemkola: Glukossirap, socker, KONDENSERAD STANDARDMJÖLK, vegetabiliskt fett (kokosolja), HASSELNÖTTER, smak, salt. Innehåller spår
av GLUTEN och SOJA.
Hemkola lakrits: Glukossirap, socker, kondenserad standardMJÖLK, vegetabiliskt fett (kokosolja), lakridspulver, färger (carbo medicinalis),
smak, salt. Spår av GLUTEN, HASSELNÖTTER och SOJA. Allergener:Innehåller Mjölk;Kan innehålla Nötter (eng: tree nuts); Kan innehålla
Spannmål som innehåller gluten;Kan innehålla Sojabönor;
Ryfors gräddkola: socker glykos mjölk smör vanilj gräddarom. Kan innehålla spår av sesam och soja
Ryfors lakritskola: glykos socker mjölk palmolja rapsolja lakritsextrakt grädde salmiak salt sojalecitin arom citronsyra
kan innehålla spår av sesam
Ryfors chokladkola: Socker, glykos, skummjölkspulver, smör, fettreducerat kakaopulver 2%, arom. Kan innehålla spår av sesam och soja.
Förändringar i produkternas innehåll kan ske. Kontrollera därför alltid produktinformationen på originalförpackningen.
Sweetdrops: Glukossirap (ej eu), sötad kondenserad mjölk 32% (kondenserad skummjölk 44%, socker, vegetabiliskt fett (palmolja), laktos),
socker, mjölkfett 2,5%, vegetabiliskt fett (palmolja), salt, aromer, fuktbevarandemedel sorbitol sirap, emulgeringsmedel (sojalecitin), färgämnen
(paprikaextrakt, sockerkulör; E150d)

BimBom: Glukossirap, socker, surhetsreglerande medel (blandning av mjölksyra och citronsyra), koncentrerad fruktjuice (0,3%) jordgubb,
ananas, päron, aromämnen (tutti-frutti, ananas, päron, jordgubb), färgämnen (E163, E100, E160c, E160a, E132), stabiliseringsmedel (invertas).
Allergener:Mjölksyra
Kolafabrikens kolamix: Glukossirap, sockrad kondenserad mjölk, socker, vegetabiliskt fett (palm, shea), kakaopulver, salt, ammoniumklorid,
lakritspasta, aromämnen (bl. a. pepparmintolja), färgämne (E120, E153, E171), emulgeringsmedel (E322), surhetsreglerande medel (E296). Kan
innehålla spår av mandel.
Daim: Socker, palmolja/palmeolie, kakaosmör, kakaomassa, vassle-/valle-/mysepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER, MANDEL (2.9 %),
SMÖRFETT/SMØROLIE/MELKEFETT, vassle-/valle-/myseprodukt (MJÖLK), sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgeringsmedel/emulgator
(SOJALECITIN), aromer.
Sura patroner: Socker, stärkelsesirap, surhetsreglerande medel E296, arom- och färgämnen E100, E120, E131. Allergiråd: Inga kända råd vid
tillfälle.
Salta patroner: Socker, Stärkelsesirap, Lakritspulver, Salmiak, arom- och färgämne(E 153). Allergiråd: Inga kända råd vid tillfälle.
Plopp: socker, glukossirap, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, vegetabiliska fetter (palm, shea), kakaomassa, SKUMMJÖLKSPULVER,
VASSLEPULVER (MJÖLK), salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), aromer (bl.a. vanillin). KAN INNEHÅLLA SPÅR AV HASSELNÖTTER.
Riesen: Glukossirap, socker, kondenserad VASSLE (från MJÖLK), kakaomassa, palmfett, kondenserad SKUMMJÖLK, kakao, fuktighetsbevarande
medel: sorbitolsirap, kakaosmör, smörfett, vasslepulver (från mjölk), modifierad stärkelse, emulgeringsmedel: lecitin (SOJA), vaniljextrakt. Kan
innehålla JORDNÖT, HASSELNÖTTER, MANDEL och andra NÖTTER.
Kexchoklad: socker, VETEMJÖL, SKUMMJÖLKSPULVER, vegetabiliska fetter (palm, shea), VASSLEPULVER (MJÖLK), kakaosmör,
HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, fettreducerat kakaopulver, kokosolja, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, bakpulver (natriumvätekarbonat),
aromer (bl.a. vanillin).
Marianne: socker, glukossirap, kakaomassa, vegetabiliskt fett (palm, shea), kakaosmör, aromer, emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. SOJA). KAN
INNEHÅLLA MJÖLK/KAN INDEHOLDE MÆLK. Chokladen innehåller också andra vegetabiliska fetter än kakaosmör. Kan innehålla: Mjölk Innehåller:
Sojabönor
Rollo: glukossirap, socker, fullhärdat kokosfett, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, koncentrerat SMÖR, salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN),
naturlig arom. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV NÖTTER OCH JORDNÖTTER. Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter
Rollo Lakrits: glukossirap, socker, fullhärdat kokosfett, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, lakritsextrakt (1,4%), salt, emulgeringsmedel
(SOJALECITIN), färgämne (E153), anisolja, naturlig arom. Kan innehålla spår av NÖTTER och JORDNÖTTER. Innehåller: Mjölk Innehåller:
Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter
Fruitx fruktkolor: Socker, glukossirap, fullthärdat vegetabilisk olja (palm), fuktighetsbevarande medel (sorbitol), ätlig nötkött gelatin,
surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer (äpple, jordgubb, körsbär, apelsin, vattenmelon, ananas), salt, emulgerignsmedel (sojalecitin,
mono- och diglycerider av fettsyror). Fyllning (8%) Dextros, glukossirap, socker, frukt juicekoncentrat (10%), fuktighetsbevarande medel
(sorbitol), surhetsreglerande medel (citronsyra), förtjockningsmedel (pektin), aromer (äpple, jordgubb, körsbär, apelsin, vattenmelon, ananas),
färgämnen (rödbeta extrakt, klorofyll och klorofyll koppar komplex). Kan innehålla spår av hasselnötter, mejeriprodukter, gluten och ägg.
Lindt: Socker, vegetabiliskt fett (kokosnöt, palmkärna), kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, MJÖLKsocker, skumMJÖLKspulver,
GRÄDDpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), rent SMÖR, KORNmaltextrakt, aromer, naturlig arom. Kan innehålla HASSELNÖTTER, MANDLAR.
Marianne blå: socker, glukossirap, vegetabiliskt fett (PALM),SKUMMJÖLKSPULVER/SKUMMETMÆLKSPULVER, melass, surhetsreglerande medel
(E331), OSALTAT SMÖR, emulgeringsmedel (solroslecitin, E471), salt, aromer. Innehåller: Mjölk Innehåller: Produkten innehåller det angivna
allergenet.
Dunderklumpen: Glukos sirap, Socker, Dextros, Salmiak (ammoniumklorid, lakrits), Gelatin, Arom: Vanilj
Fondante caramel: Mjölkfondant (60%) Socker, glukossirap, helmjölkspulver, vegetabiliskt fett (palm), fuktighetsbevarande medel (sorbitol),
salt, emulgringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), mjölkarom. Mörk choklad (20%) Kakaomassa, socker, kakaosmör, kakaopulver,
emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat), salt, vanillin. Kolafyllning (20%) Glukossirap, socker, invertsocker, härdat vegetabiliskt
fett (plamkärna), helmjölkspulver, smör, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), aromer.
Fondante mint: socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (citronsyra), mintarom. Chokladkräm (22%): socker, vegetabiliskt fett (palm),
HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin, mono-och diglycerider av fettsyror), chokladarom, vanillin. Mörk
Choklad (22%): kakaomassa, socker, kakaosmör, kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat), salt, vanillin.
Mjölkchokladdekoration (2%); socker, kakaosmör, kakaomassa, SKUMMJÖLKSPULVER, demineraliserat VASSLEPULVER, SMÖR, emulgeringsmedel
(solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat), vanillin.
Fondante choklad: Kola (60%) Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), helmjölkspulver, invert sockersmör, mjölk, fuktighetsbevarande
medel (sorbitol), salt, emulgeringsmedel (solroslecitin, momo- och diglycerider av fettsyror), aromer. Mjölkchoklad (20%) Socker, kakaosmör,
kakaomassa, skummjölkspulver, demineraliserat vasslepulver, smör, emulgeringsmedel (solroslecitin och polyglycerolpolyricinoleat), vanillin.
Chokladkräm (20%) Socker. vegetabiliskt fett (palm) helmjölkspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin, mono- och
didiglycerider av fettsyror), aromer, vanillin.
Tomtepraliner: Socker, kakaomassa, palmolja, HASSELNÖTTER (9.5%), kakaosmör, vasslepulver (MJÖLK), MANDEL (2.5%), invertsocker,
SMÖRFETT, MJÖLKSOCKER, fettreducerad kakao, fuktighetsbevarande medel, (sorbitol), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), PISTAGEMANDEL,
aromer, stabiliseringsmedel (invertas), MJÖLKPULVER. Minst 46% kakao. Innehåller: HASSELNÖTTER, MJÖLK, MANDEL, LAKTOS, SOJA,
PISTAGEMANDEL. Kan Innehålla: ANDRA NÖTTER, JORDNÖTTER OCH VETE. Gluten Nötter Mjölk Vete
Vänligen notera att bilden visar ett exempel på hur godisblandningen kan se ut. Vi reserverar oss för mindre ändringar i
innehållet beroende på tillgången av godis.

