
Innehållsförteckning - CHOKLADBLANDNING 

Fazer - Dumle Original 

Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), helmjölkspulver, kakaosmör, kakao-
massa, vasslepulver, skummjölkspulver, salt, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromer 
(vanillin). Chokladen innehåller minst 30% kakao. Kan innehålla spår av mandel och 
vete.  

Fazer - Geisha 

Mjölk, socker, kakaosmör, hasselnötter, kakao-
massa, helmjölkspulver, kärnmjölkspulver,  vegetabiliskt fett (palm, shea), vetemjöl, 
majsstärkelse, emulgeringsmedel (sojalecitin), salt, aromer. Mjölkchokladen innehål-
ler minst 30% kakao. Kan innehålla spår av andra nötter och mandel.  

Fazer  - Blå Mjölkchoklad 

Mjölk, socker, kakaosmör, kakaomassa, emulgeringsmedel (sojalecitin), salt, aromer. 
Mjölkchokladen innehåller minst 25% kakaobeståndsdelar och minst 
14% mjölkbeståndsdelar. 
Kan innehålla spår av nötter och mandlar.  

Mars - Snickers 

Socker, glukossirap, jordnötter, kakaosmör, skummjölkspulver, kakao-
massa, laktos, mjölkfett, solrosolja, vasslepulver (mjölk), palmfett, salt, emulgerings-
medel, (sojalecitin), äggvitepulver, mjölkprotein, naturligt vaniljextrakt, kakao minst 
25%. Kan innehålla hasselnöt.  

Mars - Twix 

Socker, glukossirap, jordnötter, kakaosmör, skummjölkspulver, kakao-
massa, laktos, mjölkfett, solrosolja, vasslepulver (mjölk), palmfett, salt, emulgerings-
medel, (sojalecitin), äggvitepulver, mjölkprotein, naturligt vaniljextrakt, kakao minst 
25%. Kan innehålla hasselnöt.  

Marabou - Mjölkchoklad 

Socker, kakaosmör, kakao-
massa, vasslepulver, skummjölkspulver, smörfett, vassleprodukt, emulgeringsmedel 
(sojalecitin), arom. Minst 30% kakao. Kan innehålla spår av mandel, nötter, vete.  

Fazer - Mint 

Socker, kakaomassa, glukosssirap, kakaosmör, mjölkfett, emulgeringsmedel 
(sojalecitin), aromer, enzym (invertas). Kan innehålla spår av mjölk och nötter, mandel 
och vete.  

Mars - Bounty 

Socker, kockosflingor (18%), glukossirap, kakaosmör, fettfritt mjölkpulver, kakao-
massa, laktos, emulgeringsmedel, (mono- och diglycerider av fettsy-
ror, sojalecitin), vasslepulver,vegetabiliska fetter, smörfett, fuktighetsbevarandeme-
del (glycerol), salt, aromämnen.  

Cloetta - Kexchoklad 

Socker, vetemjöl, vegetabiliska fetter/oljor (palm, shea, ko-
kos), skummjölkspulver, vasslepulver (mjölk), kakaosmör, helmjölkspulver, kakao-
massa, fettreducerat kakaopulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), salt, bakpulver 
(natriumvätekarbonat), aromer (bl.a. vanillin) Innehåller: mjölk, sojabönor, vete 

Marabou - Daim 

Socker, palmolja, kakaosmör, kakao-
massa, vasslepulver, skummjölkspulver, smörfett, mandel (2,7%), vassle, sockrad 
kondenserad skummjölk, salt, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromer. 

Cloetta - Plopp 

Socker, glukossirap, kakaosmör, helmjölkspulver, vegetabiliska fetter (palm*, shea), 
kakaomassa, skummjölkspulver, vasslepulver (mjölk), salt, emulgeringsmedel 
(sojalecitin), aromer (bl.a. vanillin).  Mjölkchokladen innehåller förutom kakaosmör 
även annat vegetabiliskt fett och minst 25 % kakao. Kan innehålla spår av hasselnöt-
ter.  

Holländska kompaniet - Walker Mjölk Eclair 

Ingredienser: socker, glykossirap, sötad kondenserad mjölk, smör, 
salt, mjölkchoklad, vegetabilisk olja, smakämnen, emulgeringsmedel(E471). OBS! 
KAN INNEHÅLLA SPÅR AV NÖTTER. 

Holländska kompaniet - Walker lakrits 

Vikt: 150g.  Ingredienser: Glykossirap, socker, sötad KONDENSERAD MJÖLK, vegeta-
bilisk olja (palmolja), svart melass, naturligt färgämne (vegetabiliskt kol E153) lakrits-
extrakt, salt, emulgeringsmedel (E471), anisolja. (PRODUKTEN KAN INNEHÅLLA 
SPÅR AV NÖTTER)  

CandyPeople - Momenti Milkcream crisp 

Socker, kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, sojalecitin, va-
nilj, skummmjölkspulver, vegetabiliskt fett (palm, solros), kornmjöl, vetemjöl, 
salt, vasslepulver, krispiga flingor majs, ris, kronmalt. Kan innehålla spår av nötter. 
Innehåller gluten. 

CAP - Kitkat Mini 

Socker, vete, kakaosmör, torrmjölkspulver, vegetabiliska fetter (palm, shea), kakao-
massa, smörolja, vasslepulver (mjölk), fettreducerat kakaopulver, invertsockersirap, 
emulgeringsmedel (solroslecitin), aromer, salt, bakpulver (natriumbikarbonat).   

Candypeople - Hemkola choklad 

Glukossirap, socker, kondenserad standardmjölk, vegetabilisk fett (kokosolja), kakao-
pulver, smak, salt. Kan innehålla spår av hasselnötter, gluten och soja. 

CandyPeople - Greven pralinkula 

Socker, kakaomassa, vegetabilisa fetter (palm, shea), krisp (rismjöl, vetemjöl, sock-
er, extrakt kornmalt, salt),  kakaosmör, skummjölkspulver, vasslepulver (från mjölk), 
fett reducerat kakaopulver, emulgeringsmedel: (lecitin, (från soja), polyglycerol 
polyricinoleat), aromer. Choklad: kakao. Kan innehålla jordnötter, nötter och ägg.  

Choko-Bako - Vaniljkola 

Glykossirap, socker skummjölkspulver, vegetabiliskt fett (palmkärn), smörkoncentrat, 
dextros, emulgeringsmedel E471, salt, smakämne. Kan innehålla spår av soja, man-
del och nötter.  

Haugengruppen - Caramelltryffel 

Ingredienser: Skal (57%): Socker, härdat vegetabiliskt fett (palmkärna), kakaopulver, 
LAKTOS, SKUMMJÖLKspulver, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturidentiska aro-
mer (vanillin, MJÖLK, choklad). Kolafyllning (43%): Glukossirap, socker, härdat vegeta-
biliskt fett (palmkärna), SKUMMJÖLKspulver, emulgeringsmedel: SOJAalecitin, salt, 
naturidentisk arom (vanillin), aromämnen.  

 

Fazer - Liquer Fills 

Socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, starksprit, mjölkfett, 
rom, skummjölkspulver, emulgeringsmedel: (sojalecitin), aromer: vanillin, arrak, 
körsbär, maraschino. Chokladens andel 26%. Alkoholhalt: 2,8 viktprocent.  

Fazer - Marianne 

Socker, glukossirap, kakaomassa, vegetabliskt fett (palm, shea), kakao-
smör, skummjölkspulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromer. Chokladen inehål-
ler minst 38% kakao. Chokladen innhåller också andra vegetabiliska fetter. Kan inne-
hålla spår av mjölk.  

ERT - Chokladkola 

Glukossirap, sockrad kondenserad MJÖLK, socker, vegetabiliskt fett (palm, shea), 
kakaopulver, salt, aromämnen. Kan innehålla spår av MANDEL  

Konfekta - Salt patron 

Socker, glukossirap, ammoniumklorid, lakritspulver, arom, färgämne (E153).  

Marabou - Japp 

Socker, glukossirap, mjölkpulver, kakaosmör, sockrad kondenserad skummjölk, 
palmolja, kakaomassa, stabiliseringsmedel (sorbitol), fettreducerad kakao, invert-
socker, maltextrakt (från korn), äggvita, emulgeringsmedel (sojalecitin, solroslecitin), 
arom. Kan innehålla jordnötter, nötter och vete. 

Printzells - Chokokulor jordnöt 

Nöt-Créme Jordnöt (55%): Jordnötter, socker, vegetabiliska oljor och fetter (shea, 
palm i varierande proportion), hasselnötter, kakao, salt, naturlig vaniljarom, arom-
ämne, emulgator (solroslecitin). Överdrag (45%): Socker, vegetabiliskt fett (kokos, 
palm i varierande proportion), vasslepulver, kakao, emulgator (sojalecitin), vanillin, 
emulgator E476   

Printzells - Nötcréme chokokulor 

Nöt-Crème (55%): Socker, vegetabiliska oljor och fetter (shea, palm i varierande 
proportion), hasselnötter, jordnötter, kakao, naturlig vaniljarom, emulgator 
(solroslecitin). Överdrag (45%): Socker, vegetabiliskt fett (kokos, palm i varierande 
proportion), vasslepulver, kakao, emulgator (sojalecitin), vanillin, emulgator E476  

Storck - Riesen 

Glukossirap, socker, kondenserad vassle (från mjölk), kakaomassa* (10 %), palmfett, 
kondenserad skummjölk, kakao, fuktighetsbevarande medel: sorbitolsirap, kakao-
smör, smörfett, vasslepulver (från mjölk), modifierad stärkelse, emulgeringsmedel: 
lecitiner (soja), vaniljextrakt. *gjord av Gavoa kakaoblandning Kan även innehålla 
delar av jordnöt samt hasselnöt, mandel och andra nötter. 

Cóte D´Or - Bouchée Elefant Mjölk 

Socker, MJÖLKpulver, kakaomassa, HASSELNÖTTER (8,5%), vegetabiliska fetter 
(palmolja, rapsolja), kakaosmör, MANDEL (6%), vasslepulver, emulgeringsmedel: 
SOJAlecitin, aromer. Allergiråd: Innehåller MJÖLK/LAKTOS, HASSELNÖTTER, MAN-
DEL, SOJA. Kan innehålla spår av NÖTTER, VETE.  

CandyPeople - 88:an 

Socker, vegetabiliskt fett (palm), glukossirap, skummjölkspulver, vat-
ten, vassle, hasselnötter (4%), kakao, emulgeringsmedel (solros, soja), carob pulver, 
arom  

Toms - Punchpokal 

Socker, glykossirap, kakaomassa, kakaosmör, spritus (rom, Arrak) 2%, alkohol, stabili-
sator (sorbitolsirap), emulgeringsmedel (rapslecitin), förtjockningsmedel (pektin), 
aromämne, färgämne (karoten). Allergener: Kan innehålla spår av mjölk och nötter.  

Toms - Sköldpaddor 

Socker, glukossirap, kakaomassa, kondensmjölk, kakaosmör, vegetabiliskt fett i 
fyllning (palm, shea-kärna), alkohol, engelsk sirap, emulgeringsmedel (rapslecitin), 
salt, spritus (Jamaica rom), aromämnen, förtjockningsmedel (pektin). Allergener: 
Mjölk. Kan innehålla spår av nötter.  

Storck - Riesen Milk 

Glukossirap, socker, kondenserad vassle (från mjölk), palmfett, kondense-
rad skummjölk, sötmjölkspulver, kakaosmör, kakao, kakaomassa, fuktighetsbeva-
rande medel (sorbitolsirap), kärnmjölkspulver, laktos, vasslepulver (från 
mjölk), modifierad stärkelse, emulgeringsmedel (lecitiner soja), vaniljextrakt. Kan 
även innehålla delar av jordnöt samt hasselnöt, mandel och andra nötter  

Cloetta - Rollo lakrits 

glukossirap, socker, sockrad kondenserad skummjölk, palmfett, arom, färgämne 
(e153), emulgeringsmedel (e471, sojalecitin), salt.  

Candypeople - 88:an 

Socker, vegetabiliskt fett (palm), glukossirap, skummjölkspulver, vat-
ten, vassle, hasselnötter (4%), kakao, emulgeringsmedel (solros, soja), carob pulver, 
arom.  

Nestlé - Lion White 

Glukos-fruktossirap, socker, vetemjöl, vegetabilisk olja (palm), kondense-
rad mjölk (mjölk, socker), skummjölkspulver, vasslepulver, maltodextrin, fullt härdad 
vegetabilisk olja (palm), vetestärkelse, emulgator (solros), bakpulver 
(natriumbicarbonat), salt, karamelliserat socker, aromämne, naturlig arom (vanilj), 
förtjockningsmedel (carrageenan). Kan innehålla jordnötter, nötter och soja.   

Candypeople - Nogger 

Socker, vegetabiliskt fett (palm), glukossirap, skummjölkspulver, hasselnötter (4%), 
vatten, vassle, carobpulver, kakao, arom, emulgeringsmedel (solros, soja)  

Marabou - Toblerone 

Socker, helmjölkspulver, kakaosmör, kakaomassa, honung, mjölfett, mandel, emul-
geringsmedel (sojalecitin), äggvita, arom (vanilj), mjölk.  

Kolafabriken - 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.   

 

 


