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STARTELVAN LAKRITSFANTASTEN CHOKLADÄLSKAREN

FRUKT & GRÖNT VEGANMIX SUSHI

BELGISK CHOKLAD



HEMMAKVÄLLS FAVORITMIX
DUMLE Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), HELMJÖLKSPULVER, kakaosmör, VASSLE-
PULVER (av MJÖLK), kakaomassa, MJÖLK, SKUMMJÖLKSPULVER, salt, emulgeringsmedel, (lecitin, 
bl.a. SOJA), aromer. Chokladen innehåller minst 30% kakao. Kan innehålla spår av NÖTTER, MANDEL 
och VETE. INNEHÅLLER MJÖLK OCH SOJA.

NÖT-CRÉMESPRALINER COOKIE DOUGH Ingredienser, fyllning: Vegetabiliska oljor 
(palm*, raps, shea, kokos) socker, VETEmjöl, farinsocker, emulgator (solroslecitin och E471), arom, 
invertsockersirap, salt, skumMJÖLKspulver, kardemumma, kanel, bakpulver/bikarbonat, sirap, 
surhetsreglerande medel. Ingredienser, överdrag: Socker, fullhärdat vegetabiliskt fett (palm*),
VASSLEPULVER, kakao, skumMJÖLKspulver, emulgator (solroslecitin och E492), arom. 
Kan innehålla spår av JORDNÖTTER och HASSELNÖTTER.

DAIM Socker, palmolja, kakaosmör, kakaomassa, VASSLEPULVER (MJÖLK), SKUMMJÖLKS-
PULVER, MANDEL (2,9%), smörfett, vassleprodukt (MJÖLK), sockrad kondenserad skumMJÖLK, salt, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), aromer. Minst 30% kakao.

MAOAM STRIPES Sockerm glukossirap, palmfett, fuktigehtsbevarande medel: sorbitolsirap; 
geleatin, syra: citronsyra; arom.

GEISHA Socker, MJÖLK, kakaosmör, HASSELNÖTTER (12 %), kakaomassa, HELMJÖLKSPULVER, 
KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett (palm, shea), VETEMJÖL, majsstärkelse, emulgeringsmedel 
(lecitin bl.a SOJA), salt aromer. MJÖLKchoklad innehåller minst 30 % kakao. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV 
ANDRA NÖTTER OCH MANDEL. INNEHÅLLER MJÖLK, HASSELNÖTTER, VETEMJÖL OCH SOJA.

MARABOU MJÖLKCHOKLAD Socker, kakaosmör, kakaomassa, VASSLEPULVER, (MJÖLK), 
SKUMMJÖLKSPULVER, smörfett, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), arom. 
Minst 30% kakao. Kan innehålla NÖTTER.

SURA PATRONER Socker, stärkelsesirap, surhetsreglerande medel (E296), aromen, 
färgämnen (E100, E120, E131).

SAMLY Socker, glukossirap, vegetabiliska fetter (palm, palmkärna), SKUMMJÖLKSPULVER, lakrit-
sextrakt 2,4%, salmiak 1,3%, salt, färgämne (E152), emulgeringsmedel (SOJALECITIN). Kan innehålla 
spår av JORDNÖTTER och NÖTTER. 

RIESEN Glukossirap, socker, kondenserad VASSLE (FRÅN MJÖLK), kakaomassa* (10%), plamfett, 
kondenserad SKUMMJÖLK, kakao, fuktighetsbevarande medel: sorbitolsirap, kakaosmör, SMÖRFETT, 
VASSLEPULVER (FRÅN MJÖLK), modifi erad stärkelse, emulgeringsmedel: lecitiner (SOJA), vanil-
jextrakt. *gjord av Gavoa kakaoblandning Kan även innehålla delar av JORDNÖT samt HASSELNÖT, 
MANDEL och ANDRA NÖTTER.

SNICKERS MNIATURES Socker, glukossirap, JORDNÖTTER, kakaosmör, SKUMMJÖLK-
SPULVER, kakaomassa, LAKTOS, solrosolja, MJÖLKfett, VASSLEPULVER (från MJÖLK), palmfett, 
salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), ÄGGvitepulver, MJÖLKPROTEIN, naturlig vaniljextrakt. (Kan 
innehålla: HASSELNÖT). Kakao minst 25% INNEHÅLLER JORDNÖTTER, MJÖLK, SOJA OCH ÄGG.

ROLLO KOLA Glukossirap, socker, fullhärdat kokosfett, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, kon-
centrerat SMÖR, salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig arom. Kan innehålla JORDNÖTTER, 
MANDEL och HASSELNÖTTER.

MARS MINIATURES Socker, glukossirap, kakaosmör, fatthaltigt MJÖLKPULVER, kakaomas-
sa, solrosolja, SKUMMJÖLKSPULVER, laktos, vasslepulver (från MJÖLK), fettreducerat kakaopulver, 
MJÖLKFETT, kornmaltextrakt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, ÄGGVITEPULVER, palmfett, 
MJÖLKPROTEIN, naturligt vaniljextrakt. Kan innehåller JORDNÖTTER och HASSELNÖT,

TWIX MINI Socker, glukossirap, VETEMJÖL, vegetabiliskt fett, fettfattigt MJÖLKpulver, kakao-
massa, LAKTOS, MJÖLKfett, VASSLEPULVER, fettreducerat kakaopulver, salt, emulgeringsmedel (SO-
JALECITIN), jäsningsmedel (natriumvätekarbonat), naturligt vaniljextrakt. INNEHÅLLER VETEMJÖL, 
LAKTOS, MJÖLK och SOJA. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV NÖTTER OCH MANDEL.

WERTHER’S ORGINAL CREAMY FILLING Socker, glukossirap, glukosfrukossirap, 
grädde, (7%), kondenserad vassle (från MJÖLK), smör (4,5%), kondenserad skumMJÖLK, rörsock-
ersirap, salt, smörfett, VASSLEPULVER (från MJÖLK), emulgeringsmedel: lecitiner (SOJA), arom. 
INNEHÅLLER: MJÖLK, VASSLE OCH SOJA.

INNEHÅLLSDEKLARATION

STARTELVAN

STORA COLAFLASKOR Ingredienser: Glukossirap, socker, stärkelse, syra (citronsyra), arom, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps), färgämne (E150c), ytbehandlingsmedel (bivax). 

MARABOU MJÖLKCHOKLAD Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), 
SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 
arom. Kan innehålla NÖTTER.

FRUKTNAPPAR Glukossirap, socker, gelatin, druvsocker, syra: citronsyra, frukt- och plantkon-
centrat: spirulina, saffl or, äpple, citron, rättika, sötpotatis, morot, svarta vinbär, hibiskus, invertsocker-
sirap, arom, palmolja, ytbehandlingsmedel: bivax vitt och gult, karnaubavax. Kan innehålla VETE.

GEISHA Socker, MJÖLK, kakaosmör, HASSELNÖTTER (10%), kakaomassa, HELMJÖLKSPULVER, 
KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett (palm, shea), VETEMJÖL, majsstärkelse, emulgeringsmedel 
(lecitin, bl.a. SOJA), salt, aromer. Kan innehålla andra NÖTTER och MANDLAR. 

HALLON/LAKRITSSKALLE Glukos-fruktossirap, socker, majsstärkelse, vatten, salmiak, 
lakrits, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), aromämnen, färgämnen: E120, E153, salt, 
ytbehandlingsmedel (kokosolja, karnaubavax). 

CENTER Socker, glukossirap, kakaosmör, vegetabiliska fetter (palm, shea), HELMJÖLKSPULVER, 
kakaomassa, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (MJÖLK), salt, aromer (bl.a. vanillin), emulge-
ringsmedel (SOJALECITIN). Kan innehålla NÖTTER.

GOTT & BLANDAT GIANTS Socker, glukossirap, glukos-fruktossirap, stärkelse, VETEMJÖL, 
melass, syra (citronsyra), fuktighetsbevarande medel (sorbitoler, glycerol), lakritsextrakt, salt, vegeta-
biliska oljor (kokos, palm), aromer, färgämnen (E153, E120, E100, E141), ytbehandlingsmedel (bivax), 
stabiliseringsmedel (E471).

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

GELEHALLON Glukossirap, socker, gelatin, surhetsreglerande medel E330, aromer, färgämne 
E120.

LYS MELK Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, vegetabiliska fetter (palm, 
shea), VASSLEPULVER (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, arom (bl.a. vanillin). Kan 
innehålla NÖTTER. 

FIZZY POP Glukossirap, socker, vatten, gelatin, syra (citronsyra), färgämnen (E170, E120, E133), 
fullhärdat palmfett, arom.

LAKRITSFANTASTEN

ROTELLA Mörk sirap, VETEMJÖL, glukossirap, majsstäRkelse, rålakrits (3 %), arom, salt, ytbe-
handlingsmedel: bivax vitt och gult, karnaubavax. Kan innehålla MJÖLK.

LAKRITS PUCK Socker, vegetabiliskt fett (palmkärnolja), glukossirap, vatten, SKUMMJÖLKS-
PULVER, VASSLE, lakritspulver, arom, salt, emulgeringsmedel (solros), ammoniumklorid (salmiak). 
Kan innehålla NÖTTER.

SALMIAKBALK VETEMJÖL, socker, glukos-fruktossirap, ammoniumklorid (salmiak) 6,3%, 
lakritsextrakt, salt, färgämne (E153), aromer.

S-MÄRKE EXTRA SALT Glukos, socker, gelatin från nöt, amoniumklorid (E510), lakrits, 
anisolja, färgämne (E153), aromer.

HALLON/LAKRITSSKALLE Glukos-fruktossirap, socker, majsstärkelse, vatten, salmiak, 
lakrits, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), aromämnen, färgämnen: E120, E153, salt, 
ytbehandlingsmedel (kokosolja, karnaubavax). 

STORA NAPPAR HALLON & LAKRITS Glukossirap, socker, druvsocker, gelatin, råla-
krits, syra (citronsyra), ammoniumklorid, arom, frukt- och plantkoncentrat (rättika, sötpotatis, morot, 
saffl or, svarta vinbär, hibiskus), invertsockersirap, palmolja, ytbehandlingsmedel (bivax vitt och gult), 
karnaubavax.

LAKRITSFUDGE Socker, glukossirap, fullhärdat kokosfett, SKUMMJÖLKSPULVER, lakritsex-
trakt (0,8%), salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), färgämne (E153), naturlig arom. Kan innehålla 
ÄGG, JORDNÖTTER, MANDEL och NÖTTER.
 

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

LAKRITSBÅTAR Socker, glukossirap, gelatin, lakritsextrakt, vegetabilisk olja (kokosolja, rapsol-
ja), ytbehandlingsmedel E901, aromer (anis, vanillin), färgämne E153.

GOTT OCH BLANDAT SALT Socker, glukossirap, glukos-fruktossirap, stärkelse, VETEMJÖL, 
modifi erad stärkelse, ammoniumklorid (salmiak), lakritsextrakt, fuktighetsbevarande medel (sorbitol, 
glycerol), färgämnen (E153, E150c, E120), salt, aromer, stabiliseringsmedel (E471).



INNEHÅLLSDEKLARATION

CHOKLADÄLSKAREN

FAZER BLÅ MJÖLK, socker, kakaosmör, kakaomassa, emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. SOJA), 
salt, arom. Kan innehålla NÖTTER, MANDLAR och VETE.

CRICK Kola 23% (veteglukossirap, vegetabiliskt matfett (palm), sötad koncentrerad HELMJÖLK, 
socker, dextros, emulgeringsmedel : solroslecitin- E471, salt], glukos-fruktossirap, socker, kakaosmör, 
krispiga fl ingor 6% (ris, HAVRE, VETEMJÖL, KORN och/ eller VETEMALTSIRAP, socker, VASSLEPUL-
VER, salt, vetedextros),HELMJÖLKSPULVER, vatten, kakaomassa, vegetabiliska matfetter (palm, 
palmkärna, shea), LAKTOS, gelatin, fettreducerat kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), 
aromer. Kan innehålla NÖTTER.

ROMERSKA BÅGAR Socker, kakaosmör, HELMJÖLKPULVER, kakaomassa, vegetabiliska fet-
ter (palm, shea), VASSLEPULVER (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), aromer (bl.a. vanillin), 
salt. Kan innehålla NÖTTER. 

POLLY ORGINAL Socker, vegetabiliska fetter/oljor (palm, shea, kokos, raps), glukossirap, ka-
kaomassa, invertsockersirap, HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER|(MJÖLK), gelatin, emulgerings-
medel (SOJALECITIN, E476), ytbehandlingsmedel (gummi arabicum, shellack), aromer (bl.a. vanillin), 
förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra). Kan innehålla NÖTTER. 

CHOKLADPOPCORN Socker, kakaosmör, kakaomassa, MJÖLKSOCKER (LAKTOS), 
HELMJÖLKSPULVER, majs, VASSLEPULVER (av MJÖLK), kokos- och rapsfett, mjölkfett, sirap, emul-
geringsmedel (E322), SOJALECITIN, kokosolja, ytbehandlingsmedel, E414 (gummi arabikum).  Kan 
innehålla MANDEL, HASSELNÖT, CASHEWNÖT och VETE. 

CHOKLADBANAN STOR Ingredienser: Socker, glukos-fruktossirap, gelatin, härdat vegetabi-
liskt fett (palm), SKUMMJÖLKSPULVER, fettreducerat kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), 
surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, färgämne: E100. Kan innehålla HASSELNÖTTER och 
MANDEL.

CENTER Socker, glukossirap, kakaosmör, vegetabiliska fetter (palm, shea), HELMJÖLKSPULVER, 
kakaomassa, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (MJÖLK), salt, aromer (bl.a. vanillin), emulge-
ringsmedel (SOJALECITIN). Kan innehålla NÖTTER.

LYS MELK Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, 
vegetabiliska fetter (palm, shea), VASSLEPULVER (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, 
arom (bl.a. vanillin). Kan innehålla NÖTTER. 

PUNCHKOTTAR Socker, glukossirap, vatten, glukos-fruktossirap, vegetabiliska oljor (palm, 
shea), fullhärdat palmfett, VETESTÄRKELSE, kakaopulver, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), arom 
(bl.a. vanillin), ytbehandlingsmedel (bivax). Kan innehålla MJÖLK och NÖTTER.

FRUKT & GRÖNT
SOCKRADE JORDGUBBAR Socker, glukossirap, VETESTÄRKELSE, vatten, modifi erade 
majsstärkelse, modifi erade potatisstärkelse, syror (E270, E296, E330), aromer, fruktjuice koncen-
trat (svart morot), färgämnen (koncentrat från spirulina, saffl or).

STOR SUR SMULTRON Socker, glukos-frukotssirap, VETEMJÖL (GLUTEN), modifi erad 
majs- och potatisstärkelse, risstärkelse, helt härdat vegetabiliskt fett (palmkärna, kokos), fuk-
tighetsbevarande medel (glycerol), surhetsreglerande medel (äppelsyra, citronsyra), förtjock-
ningsmedel (arabisk gummi), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), färgämne 
(karmin, titandioxid), aromämne, salt, vegetabiliskolja (kokos, raps), ytbehandlingsmedel (karnau-
bavax), antioxidant (askorbinsyra).

PERSIKOR Socker, glukossirap, gelatin, persikojuice från koncentrat 
(3 %), syra: citronsyra, frukt- och plantkoncentrat: saffl or, äpple, citron, rättika, sötpotatis, morot, 
svarta vinbär, hibiskus, invertsockersirap, arom. Kan innehålla VETE.

TUTTIFRUTTI Socker, glukossirap, VETESTÄRKELSE, modifi erad 
stärkelse, surhetsreglerande medel (mjölksyra, natriumlaktat), färgande 
livsmedel (koncentrat av svart morot, saffl or, batat, spirulina och äpple), na-
turliga aromer, ytbehandlingsmedel (karnaubavax). Kan innehålla MJÖLK. 

FRUKTNAPPAR Glukossirap, socker, gelatin, druvsocker, syra: citronsyra, frukt- och 
plantkoncentrat: spirulina, saffl or, äpple, citron, rättika, sötpotatis, morot, svarta vinbär, hibiskus, 
invertsockersirap, arom, palmolja, ytbehandlingsmedel: bivax vitt och gult, karnaubavax. Kan 
innehålla VETE.

BANANA BUBS MINI Glukos-fruktossirap, socker, majsstärkelse, vatten, surhetsreglerande 
medel, (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgämnen (E150d, E100), kokosolja, 
ytbehandlingsmedel (karnaubavax).

KÖRSBÄR Glukossirap, socker, gelatin, druvsocker, syra: citronsyra, frukt- och plantkoncentrat: 
spirulina, saffl or, äpple, rättika, sötpotatis, morot, svarta vinbär, hibiskus, invertsockersirap, arom, 
palmolja, ytbehandlingsmedel: bivax vitt och gult, karnaubavax. Kan innehålla VETE.

FYLLDA VATTENMELONSKLYFTOR Glukossirap, socker, vatten, gelatin (nöt), surhets-
reglerande medel: E330, E296, E270, geleringsmedel (pektin), aromer, färgämnen: E120, E133, 
saffl orextrakt. Kan innehålla spår FISK.

GELEHALLON Glukossirap, socker, gelatin, surhetsreglerande medel E330, aromer, färgämne      
E120.

SKOGSBÄR Socker, invertsockersirap, vatten, majsstärkelse, glukossirap, syra (citronsyra), 
arom, färgämne (E120, E133), ytbehandlingsmedel (E903, kokosolja).

SURA FRUKTNAPPAR Socker, glukossirap, vatten, gelatin (svin), syror (E296, E334), 
naturliga aromer, färgämnen (E100, E120, E141, E160c, E160e).

VEGANMIX
BANANA BUBS Glukos-fruktossirap, socker, majsstärkelse, vatten, surhetsreglerande medel 
(äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgämnen: (E150d, E100), kokosolja, ytbe-
handlingsmedel (karnaubavax)

BUBS COOL HALLON SKALLE SKUM Socker, glukos-fruktossirap, majsstärkelse, 
vatten, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgämnen 
(svart morotskoncentrat).

BUBS COOL MELON SKULLE SKUM Socker, glukos-fruktossirap, majsstärkelse, 
vatten, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgämnen 
(Svart morotskoncentrat, E141, E150b). 

SUR HALLON & VIOL ROMB MINI Socker, glukos-fruktossirap, majsstärkelse, vat-
ten, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgämnen 
(Svart morotskoncentrat).

HALLON & LAKRITS SKALLE SKUM Glukos-fruktossirap, socker, majsstärkelse, 
vatten, salmiak, lakrits, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, kokosolja, 
aromämnen, färgämnen: (svart morotskoncentrat, E153), salt, ytbehandlingsmedel (karnaubavax).

SURSKALLAR SKUM HALLON & CITRON Socker, glukos-fruktossirap, majsstär-
kelse, vatten, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, 
färgämnen (Svart morotskoncentrat, E100)

BUBS COOL VANILLA & STRAWBERRYSocker, glukos-fruktossirap, majsstär-
kelse, vatten, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, 
färgämnen (Svart morotskoncentrat).

SALTA KOLA OVALER Glukos-fruktossirap, socker, majsstärkelse, vatten, lakrits, salmiak, 
potatisprotein, salt, kokosolja, aromämnen, färgämnen: (E153), ytbehandlingsmedel (karnauba-
vax).

SURA SKUMROMBER TUTTIFRUTTISocker, glukos-fruktossirap, majsstärkelse, 
vatten, surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgäm-
nen (E150b, E141, E100)

VATTENMELON OVALER Glukos-fruktossirap, socker, majsstärkelse, vatten, sur-
hetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgämnen: (svart 
morotskoncentrat, E141, E150b), kokosolja, ytbehandlingsmedel (karnaubavax).

HALLON & BLÅBÄRS OVALER Glukos-fruktossirap, socker, majsstärkelse, vatten, 
surhetsreglerande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgämnen: 
(svart morotskoncentrat, E133), kokosolja, ytbehandlingsmedel (karnaubavax)

BLÄCKFISKAR SURA Socker, glukos-fruktossirap, majsstärkelse, vatten, surhetsregle-
rande medel (äppelsyra, natriumcitrat), potatisprotein, aromämnen, färgämnen (Svart morotskon-
centrat, E150b, E141, E100


