
Innehållsförteckning - FAMILJEMIX 

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. 

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).   

Malaco - Gott&Blandat 50-grams påse 

socker, glukossirap, stärkelse, glukos-fruktossirap, vetemjöl, modifierad stärkelse, 
ammoniumklorid (=salmiak), lakritsextrakt, melass, syra (citronsyra), fuktighetsbeva-
rande medel (sorbitolsirap, glycerol), vegetabiliska oljor (kokos, palmkärna), aromer, 
salt, färgämnen (E153, E140, E120, E100), stabiliseringsmedel (E471), ytbehandlings-
medel (bivax).  

Cloetta - Ahlgrens bilar 30-grams påse 

glukossirap, socker, vatten, stärkelse, gelatin, invertsockersirap, syra (E270), surhets-
reglerandemedel (natriumlaktat), vegetabiliska oljor (palm, palmkärna, kokos), aro-
mer, ytbehandlingsmedel (karnaubavax), färgämnen (E141, E120).  

Haribo - Goldbären minipåse 

Glukossirap; socker; gelatin; fruktjuice från koncentrat 5 %: äpple, jordgubbar, hallon, 
apelsin, citron, ananas; druvsocker; syra: citronsyra; frukt- och plantkoncentrat: 
safflor, spirulina, äpple, fläderbär, apelsin, svarta vinbär, kiwi, citron, aronia, mango, 
passionsfrukt, vindruva; arom; extrakt av fläderbär; färgämnen: kurkumin, karmin, 
kopparkomplex av klorofylliner; vegetabilisk olja: kokos, palmkärn; ytbehandlings-
medel: bivax vitt och gult, karnaubavax.  

Konfekta - Hockeypulver salt 

Socker, ammoniumklorid, lakritspulver. Kan innehålla spår av nötter. 

Cloetta - Chokladöverdragen Flipper inslagen 

socker, glukossirap, kakaosmör, vatten, helmjölkspulver, kakaomassa, gela-
tin, vasslepulver (mjölk), skummjölkspulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), sur-
hetsreglerande medel (citronsyra), arom  

Printzells - Nötcréme  

Socker, vegetabiliska oljor och fetter (shea, palm i varierande propot-
ion), hasselnötter, jordnötter, kakao, naturlig vaniljarom, emulgator (solroslecitin). Kan 
innehålla spår av mjölk.  

Haribo - Roulette frukt inslagen 

Glukossirap; socker; gelatin; druvsocker; syra: citronsyra; frukt- och plantkoncentra-
ter: safflor, äpple, spirulina, rädisa, citron, sötpotatis, morot, svarta vinbär, hibiskus; 
arom; färgämne: antocyaner; ytbehandlingsmedlen: bivax vitt och gult, karnaubavax; 
invertsockersirap.  

Marabou - ´Toblerone 

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

Grahns - Tottes guldpengar 

Socker, vegetabiliskt fett (sheanötolja, palmolja), mjölkpulver, kakao-
massa, vasslepulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), koksalt, aromer (bl.a. vanillin).  

Ferrero - Nutella 15gram 

Socker, palmolja*, 
hasselnötter (13%), fettreducerad kakao (7,4%), 
skummjölkspulver (6,6%), vasslepulver , 
emulgeringsmedel: lecitiner (soja), vanillin.  

Trolli - Miniburger inslagen 

Glukossirap, socker, gelatin, citronsyra, mjölksyra, geleringsmedel 
(pektin), färgande livsmedel (svarta vinbär, morot, kurkuma, 
färgtistel, citron, rädisa, spirulina), smakämnen, palmkärnolja, 
glansmedel (bivax, vitt och gult, carnaubavax).  

Aroma - Dunderklubba 

Socker, stärkelsesirap, gelatin, salmiak, lakrits, vanilj, färgämne (E150).  

ER - New Refreshers 

Glukossirap, socker, vegetabilisk olja (palmolja, palmkärnolja), syror (citronsyra), 
geleringsmedel (gelatin), modifierad stärkelse, emulgeringsmedel (glycerol monos-
tearat), aromämnen, klumpförebyggande medel (magnesiumkarbonat, magne-
siumstearat), färgämnen (kurkumin, lutein).  

Konfekta - Banana Skids 

Glukossirap, socker, veg. olja (palmolja, palmkärnolja), syror: citronsyra; emulgerings-
medel: glycerol monostearat; hydrolyserat sojaprotein, aromämnen, färgämne: 
Sockerkulör, Lutein.  

Haribo - Maoam Stripes 

Socker, glukossirap, vegetabiliskt fett (palmfett), fuktighetsbevarande medel: 
(sorbitolsirap), gelatin, surhetsreglerande medel: (citronsyra), aromämnen.  

Malaco - Zooklubba 

Socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (E270, E327), dextros, arom, färgäm-
nen: (E120, E160a).  

 

Skåne konfektyrer - Bubblizzkola 

Socker, glykossirap, vegetabiliskt fett (palm), Syror (äppel- citronsyra), gelatin, arom-
ämne, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), vegetabiliska fetter 
helt hydrerat (Palm), färgämne (E163). 

Choko-Bako - Vaniljkola 

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

Konfekta - Pulvertwist 

Stärkelsesirap, socker, ammoniumklorid, lakritsextrakt, karamellsockerlag.  

Cloetta - Kick SeaSalt 

glukossirap, sockrad kondenserad skummjölk, socker, vegetabilisk olja (palm, palm-
kärna), glukos-fruktossirap, lakritsextrakt, havssalt (2%), färgämne (e153), arom.  

Konfekta - Patron special 

socker, stärkelsesirap, lakritspulver, salmiak, färgämne E120, surhetsreglerande 
medel, E296, arom.   

Konfekta - Salt patron 

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

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  

ERGodis - BimBom 

Glukossirap, socker, surhetsreglerande medel (blandning av mjölksyra och ci-
tronsyra); koncentrerad fruktjuice (0,3%): jordgubb, ananas, päron; aromämnen (tutti-
frutti, ananas, päron, jordgubb), färgämnen (E163, E100, E160c, E160a, E132); stabilise-
ringsmedel (invertas). Fyllning 18%.  

Aroma - Dunderklump 

Socker, vetesirap, gelatin (nöt), salmiak, druvsocker, vanilj, färg (E150).  

Malaco - Skippers Pipe Flowpack 

Glukossirap, vetemjöl, melass, socker, lakritsextrakt, färgämnen (E153, E120), salt, 
stärkelse (bl.a. vete), konserveringsmedel (E200), förtjockningsmedel (gummi ara-
bicum), kokosolja, arom, ytbehandlingsmedel, (bivax).  

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.  

Candypeople - 88:an 

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

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.   

Malaco - Rollo 

Glykossirap, socker, palmfett, sockrad kondenserad skummjölk, smör, salt, emulge-
ringsmedel: (sojalecitin, E471). Kan innhålla spår av nötter och jordnötter.  

Konfekta - Milk Drops 

Mjölkfyllning - 22% : Glucossirap, sötad koncentrerad mjölk(32%), (skummad mjölk - 
48%), socker, vegetabiliskt fett (palmolja), stabiliseringsämnen (E407, E339, E332), 
emulgeringsmedel (E471, sojalecitin), smakämnen, socker, mjölkfett (4,9%), salt, 
vaniljgrädde, smakämnen, humektant (sorbitol), emulgeringsmedel (sojalecitin).   

Holländska kompaniet - Walkers banana split 

Glukossirap (från vete), socker, sötad kondenserad mjölk 18%, vit choklad 16% 
(socker, helmjölkspulver, kakaosmör, skummjölkspulver , emulgeringsme-
del: sojalecitin, naturlig vanilj), vegetabilisk olja (palmolja ), smör 3%, salt, melass, 
emulgeringsmedel (E471), aromer. kan innehålla spår av nötter, lämpar sig inte för 
Nötallergiker. Fri från gluten, kan innehålla nötter.  

Malaco - PimPim Klubba 

Socker, glukossirap, surhetsreglerande medel: (citronsyra), arom, färgämnen: (E120, 
E160a).  

Malaco - Pez 

Socker, glukossirap, syra (E330), surhetsreglerande medel (E331), fullhärdat palmfett, 
emulgeringsmedel (E471), aromer, frukt- och växtkoncentrat (äpple, svart vinbär, 
morot, saflor, svart morot, söt potatis, vindruva, citron.  

 

 

 

 

 

 

 


