
Innehållsförteckning chokladbox 

Malmö Chokladfabrik chokladkaka 65% apelsin: Kakaomassa, rörsocker, kakaosmör, naturlig arom (apelsin). 

Brobergs tryffelstrut caramel: Vegetabiliskt fett/ vegetabilske fedtstoffer (kokos, RSPO-certifierad palmkärna) i varierande 
proportioner, socker/sukker, fettreducerat/ fettredusert/ fedtreduseret kakaopulver, vassle-/myse-/valle-pulver 
(mjölk/melk/mælk), kolasplitter/ karamellbitar/karamel stykker 3% (socker/sukker, invertsocker, smör/smør, glukossirap/ 
glukosesirup/ glucosesirup, havssalt, skummjölkspulver/skummet melkpulver, surhetsreglerande medel/middel 
(natriumbikarbonat) emulgeringsmedel/emulgator (solroslecithin/solsikke lecithin)), emulgeringsmedel (sojalecitin), arom 
(kola/karamel, vanillin). Kan innehålla/inneholde spår/spor av hasselnötter/nødder, mandel och/og dess/deres biprodukter. 

Ölands choklad bräck havssalt: Kakaomassa, socker, kakaosmör, havssalt, soya lecitin, naturlig vanilj. Kan innehålla spår av 
laktos, gluten och nötter. 

Ölands choklad bräck 70% chili: Kakaomassa, socker, kakaosmör, chiliflakes, soya lecitin, naturlig vanilj. Kan innehålla spår 
av laktos, gluten och nötter. 

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. 

Pralinhuset chokladkaka 40% mjölkchoklad: Socker, kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, emulgeringsmedel: 
sojalecitin, naturlig vanilj. Kan innehålla spår av nötter (hasselnöt, mandel, cashewnöt, valnöt, pistage) 

Chokade svenskjävlar: Socker, melass, vetemjöl, glukossirap, vatten, lakritsextrakt, salmiak, kokosfett, sorbitol (E420), 
potatismjöl, rapsolja, anis, ytbehandlingsmedel (karnaubavax), 33% belgisk mjölkchoklad (socker, kakaosmör, mjölkpulver, 

kakaomassa, emulgator: sojalecitin, naturlig vaniljarom) Kakaohalt: minst 33.6% 

Pralinhuset mjölkchokladhjärtan: Socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa,emulgeringsmedel: SOJAlecitin, 
naturlig vanilj. Kan förekomma spår av nötter. Näringsvärde per 100 gram: Energi 2357.0kJ (563.0 kcal), Fett 36.2g varav 

mättat fett 22.9g, Kolhydrater 51.0g varav sockerarter 50.0g, Fiber 2.0g, Protein 7.0g, Salt 0.21g. 

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

Brobergs tryffelstrut päron: Vegetabiliskt fett/ vegetabilske fedtstoffer (kokos, RSPO-certifierad palmkärna) i varierande 
proportioner, socker/sukker, fettreducerat/ fettredusert/ fedtreduserte kakaopulver, vassle-/myse-
/vallepulver (mjölk/melk/mælk), päronflingor 0,6 % (päron 40 %, socker 35 %, majsstärkelse/maisstivelse/majsstivelse 25 %), 
emulgeringsmedel/emulgator (sojalecitin), arom (päron/pærer, vanillin). Kan innehålla/inneholde spår/spor av 
hasselnötter/nødder, mandel och/og dess/ deres biprodukter. 

Brobergs tryffelstrut lakrits: Vegetabilsikt fett/ vegetabilske fedtstoffer (kokos, RSPO-certifierad palmkärna) i varierande 
proportioner, socker/sukker, fettreducerat/fettredusert/ fedtreduseret kakaopulver, vassle-/myse-/vallepulver 
(mjölk/melk/mælk), emulgeringsmedel/emulgator (sojalecitin), arom (lakrits, vanillin). Kan innehålla/inneholde spår/spor av 

hasselnötter/nødder, mandel och/og dess/ deres biprodukter. 

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

 

 

 

 

 


