
 

 

 

 
  

DELIZIE ORANGE CREAM  Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, 
emulgeringsmedel:  

  SOJALECITIN, aromämnen, vanilj, vegetabiliskt fett (palm, solros),  

  SKUMMJÖLKSPULVER, mager kakao i pulverform, vasslepulver. Kan  

  innehålla spår av NÖTTER och GLUTEN.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete  

LION WHITE MINI  Glukos-fruktossirap, socker, VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm),  

  kondenserad 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.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete  

MINT-CHOKLAD KOLA  Socker, glukossirap, sötad kondenserad MJÖLK18%, mjölkchoklad 16%  

  vegetabilisk olja (hållbar palmolja), smör 3%, salt, melass,  

  emulgeringsmedel (E471), smakämnen. Kan innehålla spår av NÖTTER.  

  Glutenfri Mjölk, Nötter  

KIT KAT MINI Socker,  VETE, kakaosmör, torrMJÖLKspulver, vegetabiliska fetter (palm,  

  shea), kakaomassa, smörolja, vasslepulver (MJÖLK, fettreducerat  

  kakaopulver, invertsockersirap, emulgeringsmedel (solroslecitin), 
aromer,  

  salt, bakpulver (natriumbikarbonat).  

  Gluten Mjölk Vete 

DUMLE  Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), HELMJÖLKSPULVER,  

  kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver, SKUMMJÖLKSPULVER, salt,  

  emulgeringsmedel (SOJALECITIN), aromer (vanillin). Chokladen 
innehåller  

  minst 30% kakao. Kan innehålla spår av MANDEL och VETE.  

  Gluten Mjölk Vete 

GEISHA MJÖLK,   

  kakaomassa, 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.  

  Gluten Mjölk  

Socker, kakaosmör, HASSELNÖTTER,
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  Nötter Vete  

FONDANTE CARAMEL Mjölk fondant (60%) Socker, glukossirap, HELMJÖLKSPULVER,  

  vegetabiliskt fett (palm), fuktighetsbevarande medel (sorbitol), salt,  

  emulgringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), MJÖLKarom. 
Mörk  

  choklad (20%) Kakaomassa, socker, kakaosmör, kakaopulver,  

  emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat), salt, 
vanillin.  

  Kolafyllning (20%) Glukossirap, socker, invertsocker, härdat 
vegetabiliskt  

  fett (plamkärna), HELMJÖLKSPULVER, smör, fuktighetsbevarande medel  

  (sorbitol), salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), aromer.  

  Glutenfri Mjölk  

HALLON/SALTLAKRITSKOLA  Glukossirap, sockrad kondenserad MJÖLK, socker, vegetabiliskt fett  

  (palmfett, sheafett), salmiak, salt, lakritspasta, färgämne (E120, E153),  

  aromämnen, emulgeringsmedel (E322, solroslecitin), surhetsreglerande  

  medel (E296). Kan innehålla spår av MANDEL.  

  Mjölk  

FAZER BLÅ  MJÖLKCHOKLAD Socker, kakaosmör, kakaomassa, emulgeringsmedel 
(lecitin, bl.a. SOJA),  

  salt, arom. Mjölkchoklad innehåller minst 30% kakao. Kan innehålla spår 
av  

  NÖTTER, MANDEL och VETE.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete  

DELIZIE HAZELNUT CREAM  Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa,  

  emulgeringsmedel: SOJALECITIN, aromämnen (vanillin), vegetabiliskt 
fett  

  (palm, solros), HASSELNÖTsmassa, skummjöljspulver,  

  kakaopulver, vasslepulver, mager kakao i pulverform. Kan innehålla spår 
av  

  NÖTTER och GLUTEN.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete  

  MOMENTI HAZELNUTCREAM Socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, 
kakaomassa, SOJALECITIN, vanilj,  

  vegetabiliskt fett (palm, solros), HASSELNÖTTER, KORNmjöl, VETEMJÖL,  

  salt, skummat MJÖLKpulver, KORNmalt, kakaopulver, vasslepulver. Kan  

  innehålla spår av NÖTTER och GLUTEN.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete  

DELIZIE MINT CREAM 
MJÖLKchoklad,  

 

  emulgeringsmedel: SOJALECITIN, aromämnen,  

  vanilj, SKUMMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett (palm, solros), 
vasslepulver,  

  aromämnen. Kan innehålla spår av NÖTTER och GLUTEN.  

  Gluten Mjölk  

Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa,



 

 

  Nötter Vete  

  WERTHERS CHOCOLATE TOFFEÉ Glukossirap, socker, kondenserad 
vassle, sötad kondenserad SKUMMJÖLK,  

  MJÖLKpulver, kakaosmör, smörfett, vegetabiliskt fett, kakaomassa,  

  fuktighetsbevarande medel, sorbitolsirap, vasslepulver, 
kärnmjölkspulver,  

  laktos, arom, salt, karamellsockersirap, emulgeringsmedel, 
SOJALECITIN.  

  Kan innehålla jordnöt, HASSELNÖT, MANDEL och andra NÖTTER.  

  Glutenfri Mjölk, Nötter  

MJÖLK MINI Socker,  kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver, SKUMMJÖLKSPULVER,  

  smörfett, vassleprodukt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), arom. Minst  

  30% kakao. Kan innehålla spår av MANDEL, NÖTTER, VETE.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete 

    

    

MARIANNE  Socker, glukossirap, kakaomassa, vegetabliskt fett (palm, shea),  

  kakaosmör, SKUMMJÖLKSPULVER, emulgeringsmedel (SOJALECITIN),  

  aromer. Chokladen innehåller minst 38% kakao. Chokladen innehåller  

  också andra vegetabiliska fetter. Kan innehålla spår av MJÖLK.  

  Glutenfri Mjölk  

ROLLO ENGELSK  Glukossirap, socker, fullhärdat kokosfett, sockrad  

  kondenserad SKUMMJÖLK, koncentrerat smör, salt,  

  emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig arom. Kan innehålla spår av  

  NÖTTER och JORDNÖTTER.  

  Glutenfri Mjölk, Nötter  

Fruktkola  Glukossirap, sockrad kondenserad MJÖLK, socker, vegetabiliskt fett 
(palm,  

  shea), salt, aromämnen, surhetsreglerande medel (E296), färgämne  

  (E120). Kan innehålla spår av MANDEL.  

  Glutenfri Mjölk  

RIESEN DARK  Glukossirap, socker, kondenserad vassle (från MJÖLK, kakaomassa* (10 
%),  

  palmfett, kondenserad SKUMMJÖLK, kakao, fuktighetsbevarande 
medel:  

  sorbitolsirap, kakaosmör, 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.  

  Glutenfri Mjölk, Nötter  

DAIM MINI  Socker, palmolja, kakaosmör,  

  kakaomassa, vasslepulver, SKUMMJÖLKSPULVER, smörfett, MANDEL  

  (2,7%), vassle, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, 
emulgeringsmedel  

  (SOJALECITIN), aromer.  



 

 

  Glutenfri Mjölk  

BOUNTY  Socker, kokosflingor (18%), glukossirap, kakaosmör,  

  kakaomassa, SKUMMJÖLKSPULVER, laktos, MJÖLKfett, 
emulgeringsmedel  

  (SOJALECITIN, E471) vasslepulver (MJÖLK, fuktighetsbevarande medel  

  (glycerol), salt, naturligt vaniljextrakt. Kan innehålla jordnöt.  

  Glutenfri Mjölk, Nötter  

SNICKERS  Socker, glukossirap, JORDNÖTTER, kakaosmör, SKUMMJÖLKSPULVER,  

  kakaomassa, laktos, MJÖLKfett, solrosolja, vasslepulver  

  (MJÖLK, palmfett, salt, emulgeringsmedel, (SOJALECITIN), 
äggvitepulver,  

  MJÖLKprotein, naturligt vaniljextrakt, kakao minst 25%. Kan innehålla  

  HASSELNÖT.  

  Glutenfri Mjölk, Nötter  

TWIX  Socker, glukossirap, VETEMJÖL, palmfett,  

  kakaosmör, SKUMMJÖLKSPULVER, kakaomassa, laktos, MJÖLKfett,  

  vasslepulver (från MJÖLK, fettreducerat kakaopulver, 
emulgeringsmedel  

  (SOJALECITIN) salt, jäsningsmedel (E500), naturligt vaniljextrakt. Kan  

  innehålla HASSELNÖT, MANDEL, GLUTEN (KORN, havre). Kakao minst 
25%  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete  

FONDANTE CHOCOLATE  Kola (60%) Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett  

  (palm), HELMJÖLKSPULVER, invert sockersmör, MJÖLK,  

  fuktighetsbevarande medel (sorbitol), salt, emulgeringsmedel  

  (solroslecitin, momo- och diglycerider av fettsyror), aromer. 
Mjölkchoklad  

  (20%) Socker, kakaosmör, kakaomassa, SKUMMJÖLKSPULVER,  

  demineraliserat vasslepulver, smör, emulgeringsmedel (solroslecitin och  

  polyglycerolpolyricinoleat), vanillin. Chokladkräm (20%) Socker.  

  vegetabiliskt fett (palm) HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, kakaopulver,  

  emulgeringsmedel (solroslecitin, mono- och didiglycerider av fettsyror),  

  aromer, vanillin.  

  Glutenfri Mjölk  

MARIANNE TOFFEE  Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm, shea), 
SKUMMJÖLKSPULVER,  

  melass, surhetsreglerande medel (E331, E330), smör,  

  emulgeringsmedel SOJALECITIN, salt, aromämnen.  

  Glutenfri Mjölk  

  PLOPP ORIGINAL 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  

  HASSELNÖTTER.  



 

 

  Glutenfri Mjölk, Nötter  

GRÄDDKOLA  Glukossirap, sockrad kondenserad MJÖLK, socker, vegetabiliskt fett 
(palm,  

  shea), salt, aromämnen. Kan innehålla spår av MANDEL.  

  Glutenfri Mjölk  

MARS  Socker, glukossirap, kakaosmör, fetthaltigt MJÖLKpulver, kakaomassa,  

  solrosolja, SKUMMJÖLKSPULVER, laktos, vasslepulver (från MJÖLK, fett  

  reducerat kakaopulver, MJÖLKfett, KORNmaltextrakt, 
emulgeringsmedel  

  (SOJALECITIN), salt, äggvitepulver, palmfett, hydrolyserat 
MJÖLKprotein,  

  naturligt vaniljextrakt. Kan innehålla jordnöt, HASSELNÖT.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter  

KICK ORIGINAL  Glukossirap, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, socker, fullhärdat  

  kokosfett, glukos- fruktossirap, lakritsextrakt, aromer, färgämne: 
(E153).  

  Glutenfri Mjölk  

WERTHER CREAMY FILLING  Socker, glukossirap, glukosfruktossirap, grädde (7%), kondenserad 
vassle  

  (från MJÖLK, smör (4,5%), kondenserad SKUMMJÖLK, rörsockersirap, 
salt,  

  Glutenfri Mjölk 

    

FOX  

  (sorbitol), syra (citronsyra), gelatin, färgämne (E161b), arom.  

WERTHERS CHEWY TOFFEES  Glukossirap, socker, kondenserad skumMJÖLK (18,2%), palmfett,  

  fuktighetsbevarande medel (sorbitolsirap, grädde (3,9%), kondenserad  

  vassle (från MJÖLK, smör (2,5%), vasslepulver (från MJÖLK, salt,  

  rörsockersirap, emulgeringsmedel (lecitiner SOJA), arom  

  Mjölk  

LION MINI  Glukos-fruktossirap, socker, VETEMJÖL, kondenserad MJÖLK, 
kakaosmör,  

  vegetabiliskt fett (palm), HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, vasslepulver,  

  maltodextrin, SKUMMJÖLKSPULVER, emulgator (solroslecitin),  

  jäsningsmedel (natriumhydrogencarbonat), salt, naturligt aromämne  

  (vanilj), karamelliserat socker, förtjockningsmedel. Kan innehålla spår av  

  JORDNÖTTER, NÖTTER och SOJA.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete  

  MOMENTI MILKCREAM Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, 
kakaomassa, SOJALECITIN, vanilj,  

  skummMJÖLKspulver, vegetabiliskt fett (palm, solros), KORNmjöl,  

  VETEMJÖL, salt, vasslepulver, krispiga flingor majs, ris, kornmalt. Kan  

  innehålla spår av NÖTTER. Innehåller GLUTEN.  

  Gluten Mjölk  

  Nötter Vete  

Socker,glukossirap, fullhärdat kokosfett, fuktighetsbevarande medel



 

 

KEXCHOKLAD MINIBIT  Socker, VETEMJÖL, vegetabiliska fetter/oljor (palm, shea,  

  kokos), SKUMMJÖLKSPULVER, vasslepulver (MJÖLK,  

  kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, fettreducerat 
kakaopulver,  

  emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, bakpulver 
(natriumvätekarbonat),  

  aromer (bl.a. vanillin) Innehåller: MJÖLK, SOJAbönor, VETE  

  Gluten Mjölk Vete 

TOMTEPRALIN GRÖN/Röd / 
Färgade Runda Praliner 

Socker, kakaomassa, palmolja, HASSELNÖTTER (9.5%), kakaosmör,  

  vasslepulver (MJÖLK), MANDEL (2.5%), invertsocker, SMÖRFETT,  

  MJÖLKSOCKER, fettreducerad kakao, fuktighetsbevarande medel  

  (sorbitol), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), PISTAGEMANDEL, aromer,  

  stabiliseringsmedel (invertas), MJÖLKPULVER. Minst 46% kakao.  

  Innehåller: HASSELNÖTTER, MJÖLK, MANDEL, LAKTOS, SOJA,  

  PISTAGEMANDEL. Kan Innehålla: ANDRA NÖTTER, JORDNÖTTER OCH 
VETE. 

   Gluten Nötter  

  Mjölk Vete  

Mentos  

  naturidentiska aromämnen, förtjockningsmedel (gellangummi, 
cellulosagummi,  

  kakaosmör, emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror),  

  gummi arabicum), ytbehandlinsmedel (karnaubavax), färgämne (E162). 

    
 

     
  

Roshen Milky Drops (mjölkfyllning 22%) glukossirap, sötad kondenserad *MJÖLK* (32%),  

  *SOJALECITIN*), aromämnen, socker, *MJÖLKFETT* (4,9%), salt, 
aromämne (vaniljkräm),  

  *VASSLE* *SKUMMJÖLK* (48%), socker (43,5%),emulgeringsmedel 
(E471,  

   vegetabilisk olja (palmolja) 8,5%, stabiliseringsmedel (E407, E339, 
E332),  

  fuktighetsbevarande medel (sorbitol), emulgeringsmedel 
(*SOJALECITIN*). 

 

MAOAM
(sorbitolsyra), gelatin, syra (citronsyra), arom 
Socker, glukossirap, palmfett, fuktighetsbevarande medel 

Socker, glukossirap, kokosolja, syra (citronsyra), stärkelse, maltodextrin,


