
Innehållsförteckning lakritsbox 

Prima konfekt kanelbullefudge: socker, MJÖLK, GRÄDDE, sirap, SMÖR, Vit Choklad (kakaosmör, MJÖLKPULVER, 
SOJALECITIN, vanilj) havssalt, Kan innehålla spår av: HASSELNÖT, MANDEL 

Prima konfekt brynt smör och havssalts-fudge: socker, MJÖLK, GRÄDDE, sirap, SMÖR, Vit Choklad (kakaosmör, 
MJÖLKPULVER, SOJALECITIN, vanilj) havssalt, Kan innehålla spår av: HASSELNÖT, MANDEL 

Ölands choklad utvalda praliner: 70% choklad (kakaomassa, socker, kakaosmör, soya lecitin, naturlig vanilj), mjölk- och vit 
choklad (socker, kakaosmör, skummjölkpulver, vasselpulver, vattenfritt mjölkfett, helmjölkpulver, 
soya lecitin, naturlig vanilj),frukt/bär, smör, grädde, glykos, sorbitol, trimolin, finsprit, lakritspulver, lakritsextrakt, havssalt, 

citronsyra. Kan innehålla spår av gluten och nötter. 

Kalmarkonfekt: GRÄDDE, socker, glukossirap, SMÖR, kakao, havssalt. Kan innehålla spår av: SOJA 

Lakrids by Bylow A: 63% mælkechokolade (sukker, kakaosmør, sødmælks-/helmjölkpulver, Kakaomasse, emulgator: 
sojalecitin, naturlig Vaniljearoma), rismel/rismjöl, invertsukkersirup, Sukker, melasse, glukosesirup, 3.6% rålakrids, Rapsolie, 

salt, overfladebehandlingsmiddel/ Ytbehandlingsmedel: shellak, anisolie. Mindst 35 % kakaotørstof. Glutenfri. 

Lakrids by Bylow B: 51% vit choklad (socker, kakaosmör, *helmjölkpulver, emulgator: *sojalecitin, naturlig vaniljarom), 18% 
socker, rismjöl, invertsocker, melass, 2% passionsfrukt (frystorkad), 1.6 % rålakrits, glukossirap, rapsolja, salt, naturlig 
passionsarom, färgämnen: curcumin, anisolja, äppelsyra, ytbehandlingsmedel (arabisk gummi, kokosolja, Carnauba vax). Minst 
30 % kakao i chokladen. 

Lakrids by Bylow C: 64% mjölkchoklad (socker, kakaosmör, *helmjölkspulver, kakaomasse, emulgeringsmedel: *sojalecitin, 
naturlig vaniljarom), rismjöl, invertsocker, socker, melass, 4% rostade kaffeböner (Kenya, Kieni), 2% rålakrits, glykossirap, 
rapsolja, salt, anisolja, ytbehandlingsmedel: kokosolja. Minst 35 % kakao i chokladen. 

Lakrids by Bylow D: 65 % belgisk Dulce de Leche-choklad (socker, kakaosmör, kolapulver med *mjölkfett, *helmjölkspulver, 
karamelliserat socker, emulgeringsämne: *sojalecitin, naturlig vaniljarom) rismjöl, invertsocker, rörsocker, melass, 3,4 % 
rålakrits, glukossirap, 1,3 % salt, rapsolja, anisolja, dextrose, alkaliserad kakao, ytbehandlingsämne: shellak 

Svenskjävlar: Socker, melass, vetemjöl, glukossirap, vatten, lakritsextrakt, salmiak, kokosfett, sorbitol (E420), potatismjöl, 
rapsolja, anis, ytbehandlingsmedel (karnaubavax) 

Freyja Djupur: Socker, kakaosmör, vetemjöl, helmjölks-pulver, kakaomassa, skummjölkspulver, vatten, rålakrits, sorbitol, 
glukossirap, palm-/palmkärnolja, ammoniumklorid, salt, färgämne (E171,E153), ytbehandlingsmedel (E903, E904, E901, 
modifierad stärkelse), emulgeringsmedel (sojalecitin), klumpförebyggande medel (E553b), surhetsreglerande medel (mjölksyra), 
konserveringsmedel (E211), aromer Kan innehålla spår av nötter. Mjölkchokladen innehåller >35% kakao, >15% 
mjölktorrsubstans. Näringsinnehåll/100g: Energi 1956kJ/467kcal, Fett 22g, varav mättat fett 13g, Kolhydrat 63g varav socker 
50g, Protein 6,5g, Salt 1,1g. Förvaras bäst torrt & svalt 15-20C. Innehåller lakrits – personer som lider av högt blodtryck bör 

undvika för högt intag. 

Vänligen observera att alltid läsa produktens innehållsförteckning då det är den slutgiltiga innehållsförteckningen! 

 

 

 

 

 


