
Innehållsförteckning - KOLABLANDNING 

Fazer - Dumle Original 

Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), helmjölkspulver, kakaosmör, 
kakaomassa, vasslepulver, skummjölkspulver, salt, emulgeringsme-
del (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 innehåller minst 30% kakao. Kan innehålla spår av andra nötter 
och mandel.  

Mars - Bounty 

Socker, kockosflingor (18%), glukossirap, kakaosmör, fettfritt mjölkpulver, ka-
kaomassa, laktos, emulgeringsmedel, (mono- och diglycerider av fettsy-
ror, sojalecitin), vasslepulver,vegetabiliska fetter, smörfett, fuktighetsbevaran-
demedel (glycerol), salt, aromämnen.  

Cloetta - Kexchoklad 

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

Marabou - Daim 

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

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, 
vegetabilisk olja (palmolja), svart melass, naturligt färgämne (vegetabiliskt kol 
E153) lakritsextrakt, 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), 
kakaomassa, smörolja, vasslepulver (mjölk), fettreducerat kakaopulver, invert-
sockersirap, emulgeringsmedel (solroslecitin), aromer, salt, bakpulver 
(natriumbikarbonat).   

ER - Mjuk polka 

Socker, glukossirap, vegetabilisk olja (palmolja), sötad kondenserad mjölk, salt, 
smakämnen, färgämnen (rödbetsrött), emulgeringsmedel (sojalecitin).  

Storck - ´Werthers cream 

Glukos- och fruktossirap, socker, grädde (7 %), kondenserad vassle (från 
mjölk), smör (4.5 %), kondenserad skummjölk, rörsockersirap, 
salt, smörfett, vasslepulver (från mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin), arom.  

SSA - Orfina Guldkola 

Socker, glukossirap, fullhärdat vegetabiliskt fett (kokos), vatten, smörolja (5,1%), 
kondenserad skummjölk, kondenserad mjölk, maltextrakt, salt, emulgerings-
medel (sojalecitin), aromer. Innehåller: gluten, soja, mjölk (laktos).  

Choko-Bako - Lakritskola 

Glykossirap, socker, skummjölkspulver, vegetabiliskt fett, koncentrerat smör, 
lakritspulver (0,9%), dextrose, emulgator: E471, salt, smakämne, färgämne: 
E153. Kan innehålla spår av nötter.  

Malaco - Choco ljus 

Glukossirap, socker, palmolja, sockrad kondenserad 
mjölk, vasslepulver (mjölk), kakaosmör, kakaomassa, helmjölkspulver, salt, 
aromer (bl.a. vanillin), emulgeringsmedel: (sojalecitin, E476). Mjölkchokladen 
innehåller minst 25% kakao.  

Choko-Bako - Chokladkola 

Stärkelsesirap, socker, mjölkpulver, vegetabiliskt fett, koncentrerat smör, kaka-
opulver, choklad, 59% min.av kakao (kakaomassa, socker, kakaosmör, emulga-
tor sojalecitin, smakförstärkare vanilj), dextrose, emulgator E471, salt.  Kan 
innehålla spår av nötter.  

Grahns - Tottes Hallonkola 

Glukossirap, Socker, fet sockrad kondensMJÖLK, vegetabilisk olja (sheanötolja, 
palmolja),arom, koksalt, emulgeringsmedel (E471), färgämne (E120)  

Malaco - Fox 

Socker, glukossirap, fullhärdat kokosfett, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), 
syra (citronsyra), gelatin, färgämne (E161b), arom.  

ERTGodis - Hallonkola 

Glukossirap, sockrad kondenserad MJÖLK, socker, vegetabiliskt fett (palm, 
shea), salt, aromämnen, surhetsreglerande medel (E296), färgämne (E120). Kan 
innehålla spår av MANDEL.  

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).  

Printzells - Chokokulor jordnöt 

Nöt-Créme Jordnöt (55%): Jordnötter, socker, vegetabiliska oljor och fetter 
(shea, palm i varierande proportion), hasselnötter, kakao, salt, naturlig vanilj-
arom, aromämne, emulgator (solroslecitin). Överdrag (45%): Socker, vegetabi-
liskt 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 varie-
rande proportion), vasslepulver, kakao, emulgator (sojalecitin), vanillin, emul-
gator E476  

CandyPeople - 88:an 

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

Cloetta - Rollo lakrits 

glukossirap, socker, sockrad kondenserad skummjölk, palmfett, arom, färg-
ämne (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.  

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), sur-
hetsreglerande medel (E296). Kan innehålla spår av mandel.   

Malaco - Rollo 

Glykossirap, socker, palmfett, sockrad kondenserad skummjölk, smör, salt, 
emulgeringsmedel: (sojalecitin, E471). Kan innhålla spår av nötter och jordnöt-
ter.  

Konfekta - Milk Drops 

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

Malaco - Kick 

Glukossirap, sockrad kondenserad skummjölk, socker, fullhärdat kokosfett, 
glukos- fruktossirap, lakritsextrakt, aromer, färgämne: (E153).  

ERGodis - BimBom 

Glukossirap, socker, surhetsreglerande medel (blandning av mjölksyra och 
citronsyra); koncentrerad fruktjuice (0,3%): jordgubb, ananas, päron; aromäm-
nen (tutti-frutti, ananas, päron, jordgubb), färgämnen (E163, E100, E160c, E160a, 
E132); stabiliseringsmedel (invertas). Fyllning 18%.  

Choko-Bako - Vaniljkola 

Glykossirap, socker, skummjölkspulver, hydrerat vegetabiliskt fett, smörkon-
centrat, dextros, emulgeringsmedel E471, salt, smakämne. Kan innehålla spår 
av soja, mandel och nötter  

Konfekta - Pulvertwist 

Stärkelsesirap, socker, ammoniumklorid, lakritsextrakt, karamellsockerlag.  

Cloetta - Kick SeaSalt 

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

Konfekta - Patron special 

socker, stärkelsesirap, lakritspulver, salmiak, färgämne E120, surhetsregle-
rande medel, E296, arom.   

Skånes konfektyrer - Fruktkola 

Socker, glukossirap, vegetabiliskt fett (palm), surhetsreglerande medel 
(citronsyra), gelatin av nötkreatur, förtjockningsmedel (gummi arabicum), 
emulgeringsmedel (E322, E471), salt, naturidentiska fruktaromer, naturliga 
färgämnen (rödbetsjuice, betakaroten).  

Skåne konfektyrer - Bubblizzkola 

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

Cloetta - AKO Choklad 

Glukos- och fruktossirap, socker, sötad kondenserad skummjölk, palmolja, 
fettreducerad kakaopulver, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), gelatin, 
emulgeringsmedel (E471), aromer.  

 

 


