
Innehållsförteckning - LAKRITSBLANDNING  

Cloetta - Plopp Saltlakrits 

Socker, glukossirap, kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, palm-
fett, skummjölkspulver, vegetabiliska fetter/oljor (palm, shea), vasslepulver 
(mjölk), lakritsextrakt, ammoniumklorid (=salmiak), salt, emulgeringsmedel 
(sojalecitin), aromer, färgämne (E153). Kan                   innehålla spår 
av Hasselnöt. Innehåller Mjölk, Sojabönor. 

Fazer - Dumle lakrits 

Glukossirap, socker, mjölk, vegetabiliskt fett (palm), helmjölkspulver, kakao-
smör, vasslepulver, melass, kakaomassa, skummjölkspulver, salt, emulge-
ringsmedel (sojalecitin). Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao. Kan inne-
hålla spår av nötter, mandel och vete.  

Aroma - Dunderklump 

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

Malaco - Djungelvrålklubba 

Socker, glukossirap, ammoniumklorid: (salmiak), lakritsextrakt, färgämnen: 
(E153).  

Holländska kompaniet - Walker Lakrits 

IGlykossirap, socker, sötad KONDENSERAD MJÖLK, vegetabilisk olja 
(palmolja), svart melass, naturligt färgämne (vegetabiliskt kol E153) lakrits-
extrakt, salt, emulgeringsmedel (E471), anisolja. (PRODUKTEN KAN INNE-
HÅLLA SPÅR AV NÖTTER)  

Candy People - Hemkola lakrits 

Glukossirap, socker, kondenserad standardmjölk, vegetabiliskt fett (kokosolja), 
lakritspulver, smak, salt, färger: (carbo medicinalis). 
Kan innehålla spår av hasselnötter, gluten och soja. 

Malaco - Kick 

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

ERT - Lakritskola 

Glukossirap, sockrad kondenserad MJÖLK, socker, vegetabiliskt fett (palm, 
shea), lakritspasta, salt, färgämne (E153), aromämnen. Kan innehålla spår 
av MANDEL.  

ERT - Hallon/Lakritskola 

Glukossirap, sockrad kondenserad MJÖLK, socker, vegetabiliskt fett (palm, 
shea), salmiak, salt, lakritspasta, färgämne (E120, E153), aromämnen, emulge-
ringsmedel (E322), surhetsreglerande medel (E296). Kan innehålla spår 
av MANDEL.  

Konfekta - Pulvertwist 

Stärkelsesirap, socker, ammoniumklorid, lakritsextrakt, karamellsockerlag.  

Konfekta - Salt patron 

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

Fazer - Tyrkisk peberstång 

Socker, vetemjöl, glukossirap, melass, lakritsextrakt, vetestärkelse, vegetabi-
liskt fett (palm), ammoniumklorid (salmiak), gelatin, stabiliseringsmedel (E420, 
E422), salt, aromer, färgämne (E153). Kan innehålla mjölk.  

Kalasgodis - Lakritskaramell 

Socker, stärkelsesirap, salt, smakämnen, färgämnen: (E153).  

Malaco - Skippers Pipe Flowpack 

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

Konfekta - Patron special 

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

Fazer - Lakritsi Salmiak 

Salmiaklakrits. Ingredienser: socker, vetemjöl, glukossirap, melass, ammoni-
umklorid (salmiak), lakritsextrakt, salt, arom, färgämne (E153).   

CandyPeople - Piggelin 

Socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), arom, 
färgämnen (E141, E100).  

Storcks - Riesen 

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

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  

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).   

 

 

Choco-Bako - Lakritskola 

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

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.  

Cloetta - Rollo Lakrits 

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

Cloetta - Kick SeaSalt 

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

Kalasgodis - Lakritskola DeLuxe 

Glukos, Socker, Sirap, TJOCKGRÄDDE KONDENSERAD MJÖLK, Vegetabilisk 
Olja (Palmkärnolja, Palmsirapsolja), SMÖR, Lakritsextrakt, Honung, Salt, Emul-
geringsmedel: SOJALECITIN, Smakämnen: Anisfröolja.  

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.  

Marabou - Daim 

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

Cloetta - Kexchoklad mini 

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 

CandyPeople - Greven 

Socker, kakaomassa, vegetabilisa fetter (palm, shea), krisp (rismjöl, vetemjöl, 
socker, 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.  

Candynavia - 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 

ERTGodis - Chokladkola 

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

Printzells - Nötcréme chokokulor  

Socker, vegetabiliska oljor och fetter (shea, palm i varierande proport-
ion), 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  

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%.  

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.  

Choko-Bako - Vaniljkola 

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

.  

 


