Ingredienser Praliner & Tryfflar

Namn

Gluten Mjölk Nötter Ägg Alkohol Kort förklaring
Mörk Choklad med
Kaffekross

Krossade kaffebönor (kaffebönor), kakaomassa, kakaosmör, vegetabiliskt fett,
glukossirap, schellack, gummi aribicum, SOJAlecitin. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Mörk Choklad med
Hasselnöt

HASSELNÖT, kakaomassa, kakaosmör, socker, SOjAlecitin.
socker, HASSELNÖTTER, helMJÖLKpulver, kakaosmör, kakaomassa,
skumMJÖLKpulver, naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel (SOJAlecitin). KAn innehålla
spår av ÄGG, VETE, KORN och andra NÖTTER

70% kaffekanna
70% ren choklad med
hasselnöt

Ingredienser

Adam

x

x

Nougat med
karamelliserade nötter

Afrodite

x

x

Hasselnötsnougat

socker, HASSELNÖTTER, kakaosmör, MJÖLKpluver, kakaomassa, SOJAlecitin, vanilj

Ägglikör pralin (Advokat)

x

Ägglikör pralin med
mörk choklad

socker, MJÖLKpulver, kakaomassa, ÄGG, kakaosmör, alkohol, naturlig färg: E100,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin). Kan innehålla spår av NÖTTER

Ägglikör Tryffel

ÄGGlikör (34%vol.), socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, fuktighetsbevarande medel:
(sorbitol), SMÖR, glukossirap, naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin),
Kan innehålla spår av NÖTTER.

Salt Karamell

glukossirap, socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabilisk oljor: kokos, solros,
HASSELNÖTTER, skumMJÖLK, kakaomassa, dextros, fleur de Sel, etylalkohol, salt,
vatten, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, mono och diglycerider, av fett syror,
aromämnen,naturlig vaniljarom.

citron cheese cake
pralin

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska fetter (kokos, rapsfrö, palm,
palmkärna, solros), citron med skal, vegetabiliska oljor (palmkärna, palm), vasslepulver
(MJÖLK), skumMJÖLKSpulver, kakaomassa, vattenfritt MJÖLKfett, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, naturlig arom (NÖTTER), färg (betakaroten),
aromämnen

Mandelkrokant

MANDELknäck (31%) [socker, MANDEL, dextros, kakaosmör], socker, MANDEL
(14%), kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, glasmedel: skalack (E904);
emulgeringsmedel: lecitiner [solros, SOJA] (E322); naturlig arom.

Ägglikör tryffel

Alessandra

x

x

Alexa

x

Alice

x

Amaretto

x

Amaretto - Spritpralin
Ambrosia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Amarettotryffel (ljus
rund tryffel)

socker, kakaosmör, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, HelMJÖLKspulver,
MANDLAR, amarettolikör (8% vol.), kakaomassa, GRÄDDE, Glukossirap, SMÖR,
invertsocker, GRÄDDpulver, naturlig arom, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig
vaniljarom. Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

x

x

Amaretto & mörk
choklad

socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, skummat kakaopulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), Amaretto 60% vol. (NÖTTER)

x

x

Kaffe & Nougat - Utan
Tillsatt Socker

kakaomassa, inulin, kakaosmör, HASSELNÖTTER, sötningsmedel: (maltitol,
steviolglykosid), helMJÖLKspulver, skumMJÖLKpulver, kaffe, emulgeringsmedel:
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(SOJAlecitin), vaniljaromer. Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

Ancona

x

Anny

x

Antoinette

x

Apelsin Mousse

x

x

x

x

Karamellkopp Toppad
Med Krisp

socker, glukossirap, kakaosmör, MJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, vegetabiliska oljor:
kokos, solros, kakaomassa, skumMJÖLKSpulver, dextros, etylalkohol, vatten,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, mono och diglycerider av fett syror, naturlig vaniljarom,
salt, aromämnen

marsipan med nougat

socker, MANDEL, kakaosmör, MJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, kakaomassa, dextros,
glukossirap, fuktighetsbevarande medel: glycerol, sorbitol, vegtabiliska oljor: solros,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom.

Apelsin Mousse

socker, kakaomassa, SMÖR, kakaosmör, apelsin, alkohol, SOJAlecitin, naturlig vanilj.
Kan finnas spår av GLUTEN och NÖTTER

Syltad Apelsinskiva i
mörk choklad

kakaomassa, kakaosmör, syltade apelsinskivor: apelsin, glukos, fruktossirap, socker,
syra (citron), E220, innehåller So2, emulgeringsmedel (SOJAleitin). Kan innehålla spår
av NÖTTER

x

Apfelstrudel Pralin

MANDEL socker, MANDLAR, kakaosmör, helMJÖLKSpuulver, invertsocker,
glukossirap, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, GRÄDDE, äppelfyllning: torkade
äpplen, socker, modifierad stärkelse, stärkelse, surhetsreglerande medel: citron, arom,
Jamaica Rom, kakaomassa, sultana, vinsprit, naturliga rom arom, kanel, naturlig
vaniljarom, emulgeringsmedel: SOJA lecitin, kakaopulver, vattenfritt MJÖLKfett.

x

kakaosmör, helMJÖLKspulver, sötningsmedel: (Maltitol), vegetabilisk olja: (palm),
Jordgubb - Utan Tillsatt Inulin, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), jordgubbspulver, vanilj, jordgubbsarom. Kan
Socker
innehålla spår av NÖTTER.

x

x
x

Apelsinskiva i Choklad

Apfelstrudel - Wien
Äppelstrudel marsipan

Arezzo

x

x

x

Babette

x

x

helMJÖLKpulver, sötningsmedel: (Maltitol), kakaosmör, kakaomassa, vegetabilisk olja:
Ljus Cointreau nougat - (palm), inulin, HASSELNÖTTER, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), aromer, vanilj,
Utan Tillsatt Socker
cointreau. Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

x

Vaniljkräm

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, SMÖR, vegetabiliska oljor: (kokos, raps, solros),
HASSELNÖTTER, kakaomassa, glukossirap, dextros, aromämnen, vatten,
skumMJÖLKpulver, etylalkohol (96%), emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), naturlig
vaniljarom, vattenfritt MJÖLKfett, konserveringsmedel: (Kaliumsorbat)
surhetsreglerande medel: (citronsyra). Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

Baileys

x

x

Irish whisky cream
tryffel

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, kakaomassa, vatten, invertsockersirap,
glukossirap,Etylalkohol (96%vol.), Irish cream whisky(40%vol), skummat kakaopulver,
naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel (SOJAlecitin),vattenfritt MJÖLKfett, aromämnen.
Kan innehålla spår av NÖTTER.

Baileys Cream

x

x

Baileys Cream

kakaomassa, socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, alkohol (Baileys), GRÄDDE, kaffe,
SOJAlecitin, vanilj. Kan finnas spår av GLUTEN och NÖTTER
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Balder

Apelsin ganache

socker, kakaomassa, helMJÖLK, fuktighetsbevarande medel (sorbitol). kakaosmör,
glukossirap, vattenfritt MJÖLKfett, aromamnen vegetabiliska oljor (palm, solros), vatten,
MJÖLKpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), surhetsreglerande medel
(citronsyra), naturlig vaniljarom, konserveringsmedel (kaliumsorbat), salt
förtjockningsmedel (pektin), antioxidationsmedel (L-askorbinsyra) skumMJÖLKSpulver,
(beta-apo-8'-karotenal) Kan innehålla spår av NÖTTER.

Karamelltryffel

socker, kakaosmör, GRÄDDE, helMJÖLKspulver, glukossirap, SMÖR, kondenserad
MJÖLK, Kakaomassa, balsamvinäger (3%), fuktighetsbevarande medel (sorbitol),
alkohol, naturlig vaniljarom, GRÄDDpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
bourbonvaniljstång, salt, antioxidationsmedel (askorbinsyra) aromämnen. Kan innehålla
spår av NÖTTER

krispnougat

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, vegetabiliska oljor (kokos,
rapsfrö, solros), kakaomassa, dextros, skumMJÖLKspulver, emulgeringsmedel
(Sojalecitin), aromämnen, naturlig vanilj. Kan innehålla spår av andra NÖTTER

x

öltryffel

socker, kakaomassa, kakaosmör, GRÄDDE, alkohol, öl (vatten, kornmaltsirap, jäst,
humle), SMÖR, MJÖLKpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vanilj. Kan
finnas spår av GLUTEN och NÖTTER

x

Hasselnötsnougat Utan Tillsatt Socker

kakaomassa, kakaosmör, inulin, HASSELNÖTTER, helMJÖLKSpulver,
skumMJÖLKSpulver, Sötningsmedel: (maltitol, steviolglykosid), emulgeringsmedel:
(SOJAlecitin), aromer, vanilj. Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

Marsipan med honung

socker, ALMONDS (19%). Kakaosmör, helmjölkspulver, HASSELNÖT kärnor,
fuktighetsbevarande medel: sorbitol, glukossirap; GRÄDDKARAMELL (4%) [socker,
glukossirap, KONDENSERAD MJÖLK, SMÖR, humectant: sorbitol sirap, smak,
karamell, salt, antioxidant: askorbinsyra), GRÄDDE, HASSELNÖTTER-GRYN [socker,
HASSELNÖTTER sirap, karamell. Honung (2%), invertsocker, SMÖR, kakaomassa,
naturlig vaniljsmak, emulgeringsmedel: SOJAlecitiner; Bourbon vaniljmalt (0,01%), salt

Ljus Choklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, kakaomassa, skumMJÖLKpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, koncentrat (spirulina, äpple). Kan
innehålla spår av ÄGG, VETE, KORN och NÖTTER

Blåbärs Tryffel

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: (sorbitol)
Glukossirap, SMÖR, koncentrerad blåbärsjuice, alkohol, naturlig blåbärsarom,
surhetsreglerande medel: (citronsyra), emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), naturlig
vaniljarom, blåbärsjuice i pulverform: (blåbär, maltodextrin). Kan innehålla spår av
NÖTTER

ljus nougatkrisp

socker, helMJÖLKpulver, kakaosmör, rostade HASSELNÖTTER (16%), fint smulade
kakor, (VETEMJÖL (39%), socker, vegetabilisk fett, SMÖR, MJÖLKprotein, salt,

x

Balsamico

x

Beatrix

x

Beer

x

x

x

Begonia

x

Bisting

x

Blå Nallebjörn

x

x

Blåbärstryffel
Blätter Nougat

x

x
x

x

x
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MALTextrakt (korn), Bakmedel (natriumvätekarbonat), emulgeringsmedel: solroslecitin,
antioxidationsmedel: E306, rörsocker. Kakaomassa, dextros, emulgeringsmedel:
SOJAlecitin, naturlig vanilj. Kan innehålla spår av andra nötter.

Boo Mjölkchoklad

x

Brazilia mörk

salt karamell

x

x

Vit Choklad med
Karamell &
Hasselnötter

socker, glukossirap, kakaomassa, skumMJÖLKpulver, vegetabilisk olja (kokos),
kakaosmör, HASSELNÖTTER, vattenfri MJÖLKfett, etylalkohol (96% vol), vatten,
MJÖLKpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), salt, aromämnen, naturlig vanilj. Kan
innehålla spår av andra NÖTTER.

x

Mörk Choklad med
Karamell &
Hasselnötter

socker, glukossirap, kakaomassa, skumMJÖLKpulver, vegetabilisk olja (kokos),
kakaosmör, HASSELNÖTTER, vattenfri MJÖLKfett, etylalkohol (96% vol), vatten,
MJÖLKpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), salt, aromämnen, naturlig vanilj. Kan
innehålla spår av andra NÖTTER.

Cream brulee

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, invertsockersirap, vegetabiliska oljor (palm, solros),
fuktighetsbevarande medel (sorbitol), kakaomassa, helMJÖLK, vattenfritt MJÖLKfett,
vatten, HASSELNÖTTER, aromämnen, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin),
naturlig vaniljarom, konserveringsmedel (kaliumsorbat), salt, surhetsreglerande medel
(citronsyra), skumMJÖLKpulver. Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

x

Brownie

socker, vegetabilisk olja (palm, rapsfrö), kakaomassa, helMJÖLKspulver, kakaosmör,
VETEmjöl, skummat kakaopulver, vattenfritt MJÖLKfett, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), jäsningsmedel (E500, E501, E503), koncentrerat SMÖR (MJÖLK),
naturlig vaniljarom, MJÖLKfett, salt, skummat MJÖLKpulver, KORNmalt, Kan innehålla
spår av ÄGG och NÖTTER.

x

krämig nougat och
hasselnöt

socker, HASSELNÖTTER (21%) kakaosmör, helMJÖLKspulver, SMÖR, kakaomassa,
GRÄDDpulver, LAKTOS, emulgeringsmedel:(SOJAlecitin, solroslecitin), äkta vanilj,
reducerad kakao, naturlig vaniljarom. Kan finns spår GLUTEN.

x

Britta

Butternut

x

socker, kakaomassa, kakaosmör, glukossirap, hel MJÖLKpulver, invertsockersirap,
vatten, konsentrerat SMÖR (MJÖLK), MJÖLKfett, kondensMJÖLK, stabilisator (E422),
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), VETEstärkelse (GLUTEN), skumMJÖLKpulvet,
havssalt, naturlig vaniljarom, salt (0,12%), naturliga aromer, koncentrat (morot, sprnulia,
äpple), färg (E120, E100), ytbehandlingsmede (E901). Kan finnas spår av ÄGG och
NÖTTER.

x

Brazilia (vit choklad)

Brownie

Vit Choklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, skummat MJÖLKpulver,
koncentrat (morot, äpple, rädisa, svartvinbär), emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
vaniljextrakt. Kan innehålla spår av nötter och gluten.

x

Boo Vit Choklad

Bouche

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, skummat MJÖLKpulver,
koncentrat (morot, äpple, rädisa, svartvinbär), emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
vaniljextrakt. Kan innehålla spår av nötter och gluten.

x

x

x

x

x

x
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Café Cognac

Cafénougat arabica

Caipirinha

Calvados

Canada

Canastra

Caprice

x

x

Kaffe nougat

socker, kakaosmör, MANDLAR (13%), GRÄDDE, helMJÖLKspulver, Mockabönor (7%),
(kakaomassa, socker, kaffe, kakaosmör, ytbehandlingsmedel: shellack),
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, Glukossirap, kakaomassa, kaffeextrakt(1%), SMÖR,
GRÄDDpulver, kaffe, (1%), emulgeringsmedel: (solroslecitin), naturlig vaniljarom. Kan
innehålla spår av andra NÖTTER.

x

Lime och romtryffel

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, GRÄDDE, cachaca (9% vol), SMÖR,
fuktighetsbevarande medel: (sorbitol), emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), naturlig
vaniljarom, Färg: E141, koncentrerad citronjuice, naturlig arom. Kan innehålla spår av
NÖTTER.

x

Äppelbrännvin från
Normandie

kakaomassa, socker, GRÄDDE kakaosmör, fuktighetsbevarande medel: sorbitol,
calvados (9 %), glukossirap, SMÖR helMJÖLKspulver, naturlig arom,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Salt Karamell

socker, glukossirap, helMJÖLKspulver, kakaosmör, kakaomassa, skummad MJÖLK,
vegetabilisk olja (kokosnöt), ethylalkohol 96% vol, vatten, havssalt, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin, mono- och diglyserider av fettsyror), naturlig vaniljarom, salt, arom. Kan
innehålla spår av NÖTTER.

Salt Karamell

socker, kakaomassa, kakaosmör, glukossirap, MJÖLKpulver, vatten, vegetabiliska oljor
(palm, kokos, solros) vattenfritt MJÖLKfett, invertsockersirap, etylalkohol 96% vol,
skumMJÖLK, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, mono-och diglycerider av fettsyror,
lecitin) naturlig vaniljarom, salt, aromämnen, skumMJÖLKSpulver, surhetsreglerande
medel (citronsyra) Kan innehålla spår av NÖTTER

Krispnougat

socker, kakaomassa, HASSELNÖTS pasta, vegetabiliska oljor: kokos, palm,
kakaosmör, MJÖLKpulver, dextros, HASSELNÖTTER, skumMJÖLKpulver, vattenfritt
MJÖLKfett, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vanilj.

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaffe & konjak

socker, GRÄDDE, kakaomassa, kakaosmör, helMJÖLKspulver, glukossirap, konjak
(5%), SMÖR, fuktighetsbevarande medel: sorbitol (E420); kaffeextrakt (1%),
GRÄDDpulver, emulgeringsmedel: SOJAlecitin (E322); naturlig vaniljarom, gyllene
glitter (beläggningsmedel: skalack (E904); färg: guld (E175)). Kan innehålla spår av
NÖTTER

x

x

Catalana

x

x

gyllene karamell med
citrus & vanil

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, smör, glukossirap, fuktighetsbevarande medel
(sorbitol (E420)), alkohol, apelsinjuicekoncentrat, naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin (E322)), citronjuicekoncentrat, kakaomassa, vaniljextrakt, kondenserad
MJÖLK, bourbon vaniljpulver, surhetsreglerande medel (citronsyra), arom,
karamellpulver, salt, antioxidant (ascorbinsyra (E300)), narurliga aromer. Kan innehålla
spår av NÖTTER

Cecilia

x

x

Apelsinlikör

socker, kakaomassa, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, vatten, cointreau 60% vol,
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glukossirap, invertsockersirap, vattenfritt MJÖLKfett, skummMJÖLKSpulver,
surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, vegetabiliska oljor (palm, solros), ethyl
alkohol 96% vol, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom, salt,
koncentrater (sötpotatis, räddisa, spirulina). kan innehålla spår av NÖTTER

Cerisette

x

Champagnekork

x

x

x

inlagt körsbär i likör
(MED KÄRNA)

socker, kakaomassa, körsbär, kakaosmör, alkohol, glukossirap, kakaopulver, vattenfritt
MJÖLKfett, aromämnen, emulgeringsmedel (SOJAlecitin). Kan innehålla spår av
NÖTTER. Innehåller körsbär kärna. Kan innehålla spår av NÖTTER

vit hasselnötsnougat

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor (kokos, palmkärna, rapsfrö, palm,
solros), HASSELNÖTTER, kakaomassa, dextros, skumMJÖLKSpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom.

Charis

x

x

hallon fondant

Socker, kakaomassa, glukossirap, vatten, kaksosmör vattenfritt MJÖLKfritt,
fuktighetsbevarande medel: sorbitol,etylalkohol, vegetabiliska oljor, Palm, solros,
emulgeringsmedel :SOJALecitin, naturlig arom,naturlig vaniljarom, salt,
skumMJÖLKPulver,surhetsreglerande medel:citron,aromämnen. Kan innehålla spår av
NÖTTER.

Chili

x

x

Chili

kakaomassa, socker, GRÄDDE, alkohol, kakaosmör, chili, naturlig färg. E120, SMÖR,
SOJAlecitin, vanilj. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Chili och hallontryffel

kakaomassa, socker GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: ( sorbitol), kakaosmör,
SMÖR, Glukossirap, alkohol, helMJÖLKpulver, hallonjuicekoncentrat,
emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), chili, Färg: (rödbetor), naturlig vaniljarom. Kan
innehålla spår av NÖTTER.

x

socker, kakaomassa, MANDEL, kakaosmör, helMJÖLKspulver, GRÄDDE (MJÖLK),
whisky (4%), glukossirap, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), invertsocker,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), chili (0,1%), naturlig arom, dekoration [färgämnen
Chili & Highland Whisky (riboflavin, titandioxid, äkta karmin, antocyaniner)]. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Pralinhuset Chilitryffel

Chili & Hallon

x

Chili & Highland Whisky

x

Chili tryffel

x

x

socker, GRÄDDE, kakaomassa, kakaosmör, glukos, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
chilipulver, paprikapulver. Kan innehålla spår av NÖTTER

Syltat Citronskal
socker, kakaomassa, citron, kanderat citronskal, kakaosmör, emulgeringsmedel
Doppat i Mörk Choklad (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Citronette

Citrontryffel

x

Cleopatra

x

x

Citron tryffel (vit
choklad)

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: (sorbitol),
Glukossirap, SMÖR, koncentrerad limejuice, surhetsreglerande medel: (citronsyra),
naturlig Vaniljarom, färg: (brännässlaextrakt, naturlig arom), emulgeringsmedel
(SOJAlecitin). Kan innehålla spår av NÖTTER.

mintkräm

socker, kakaomassa, glukossirap, vatten, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, etylalkohol
(96% vol.), fuktighetsbevarande medel (sorbitol), vegetabiliska oljor (solros, palm)
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mintolja, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), aromämnen, naturlig vaniljarom, salt,
skumMJÖLKSpulver, surhetsreglerande medel (citronsyra). Kan innehålla spår av
NÖTTER
Coco
Cointreau - Spritpralin
Coquo

x

Lätt & Krämig
Kakaotryffel

socker, kakaomassa, vegetabiliska fetter, kakaosmör, kakaopulver, SOJAlecitin, vanilj.
Kan innehålla spår av NÖTTER

x

x

Cointreau &mörk
choklad

socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, skummat kakaopulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), Cointreau 60% vol., NÖTTER

x

x

Kokospralin

socker, MANDEL, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliskt fett (kokos, palm, rapsfrö),
kokos, kakaomassa, alkohol, SOJAlecitin, vanilj

Mango & Ganache

socker, kakaosmör, glukos sirap, MJÖLKpulver, fuktighetsbevarande medel: sorbitol,
vegetabiliska olja : palmkärna, kokos, palm, invertsockersirap, kakaomassa,
skumMJÖLKSpulver, vattenfritt MJÖLKfett, glukos, helMJÖLK, aromämnen, mango,
mangomassa, invertsockersirap, vatten, surhetsreglerande medel : citron,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, mono och diglycerider av fett syror, maltodextrin,
naturlig vaniljarom, salt, konserveringsmedel: kaliumsorbat, etylalkohol,
stabiliseringsmedel :pektin, färg:beta-apo-8-karotenal. Kan innehålla spår av NÖTTER

Corina

x

Cream Brulee kopp

x

x

Cream Brulee

socker, kakaomassa, GRÄDDE, MJÖLKpulver, kakaosmör, alkohol, SOJAlecitin, vanilj.
Kan innehålla spår av NÖTTER

Cream Brulee Tryffel

x

x

Cream Brulee

socker, MJÖLKpulver, kakaosmör, alkohol, kakaomassa, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), vanilj. Kan innehålla spår av NÖTTER

Creme Brulee

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, lönnsirap, rörsocker, vegetabilisk olja (palm,
solros), GRÄDDE (MÖLK), kakaomassa, glukossirap, skummat MJÖLKpulver,
inversocker, ethylalkohol 96% vol, vatten, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin),
naturlig arom, naturlig vaniljarom, salt, arom, surhetsreglerande medel (E330). Kan
innehålla spår av ÄGG, GLUTEN och NÖTTER.

Creme Brulee Dröm

x

Cupido
Dark Eva

x

x

x

x

vit hasselnötsnougat

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor (kokos, palmkärna, rapsfrö, palm,
solros), HASSELNÖTTER, kakaomassa, dextros, skumMJÖLKpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom

x

x

Krispig Nougat

socker, HASSELNÖTTER, SMÖRdeg (VETEmjöl, vatten, SMÖR, salt), kakaosmör,
MJÖLKpulver, kakaomassa, SOJAlecitin, naturlig vaniljarom.

Davy

x

x

Vaniljkräm

Socker, kakaomassa, glukossirap, vatten, kakaosmör, aromämnen, vattenfritt
MJÖlKfett, etylalkohol, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, MJÖLKpulver,
vegetabiliska oljor: (Palm, solros), emulgeringsmedel: SOJALecitin, naturlig vaniljarom,
salt, skumMJÖLKPulver, surhetsreglerande: citron. Kan innehålla spår av NÖTTER

Delice de bourbon

x

x

Bourbon Vanilj tryffel

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, glukossirap, SMÖR, fuktighetsbevarande. Medel:
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(sorbitol), kakaomassa, alkohol, naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin),
bourbonvanilj. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Désirée

x

Diane

x

Donna

x

Eperni

x

Escargot / Snäckskal
Escargot Milk / Snäckskal

Espresso

Eva

x

x

socker, glukossirap, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor: palm, kokos, solros,
kakaomassa, aromämnen, SMÖR, vatten, skumMJÖLKSpulver, invertsockersirap,
Vanilj Kräm med
etylalkohol, HASSELNÖTTER, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, mono och diglycerider
Karamelliserade Nötter av fettsyror, naturlig vaniljarom, salt, skumMJÖLKpulver, surhetsreglerandemedel:
& Karamell
citron.

x

amaretto kräm

socker, kakaomassa, vegetabiliska oljor (palm, solros), kakaosmör, smör (MJÖLK),
aromämnen (NÖTTER), MJÖLKpulver, invertsockersirap, vatten, vattenfritt MJÖLKfett,
etylalkohol 96% vol., emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom, salt,
skumMJÖLKSpulver, surhetsreglerande medel (citronsyra)

x

Nougat Pralin

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, vegetabiliska oljor: kokos,
palmkärna, rapsfrö, palm, solros, kakaomassa, dextros, skumMJÖLKspulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin) naturlig vaniljarom.

x

Marsipan med
champagne

socker, kakaomassa, kakaosmör, MJÖLKpulver, MANDEL, vatten, humektanter
(sorbitol, glycerol), vattenfritt MJÖLKfett, Marc de champagne 60% vol., glukossirap,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), etylalkohol 96% vol., naturlig vaniljarom,

x

Hasselnötskräm

socker, HASSELNÖTTER, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel (SOJAlecitin)
naturlig vaniljarom. kan finnas spår av MJÖLK

x

socker, HASSELNÖTTER, kakaosmör, MJÖLKpulver, kakaomassa, SOJAlecitin,
Krispig Hasselnötskräm naturlig vanilj. Kan finnas spår av GLUTEN

x

x

x

Kaffe tryffel

kakaomassa, socker, kakaosmör, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: (sorbitol),
glukossirap, MJÖLKPULVER, SMÖR, kaffeextrakt (2 %), emulgeringsmedel:
SOJAlecitin, naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Karamell

glukossirap, socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, skumMJÖLK, vegetabilisk olja (kokos),
kakaomassa, etylalkohol 96% vol., vatten, emulgeringsmedel (mono-och diglycerider av
fettsyror, SOJAlecitin), salt, aromämnen, naturlig vaniljarom. Kan innehålla spar av:
NÖTTER

x

Banankräm

Socker, kakaomassa, glukossirap, vatten, kakaosmör, aromämnen, vattenfritt
MjÖLKfett, etylalkohol, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), vegetabiliska oljor (Palm,
solros), emulgeringsmedel (SOJALecitin), surhetsreglerande medel (citron), färg
(betakaroten), naturlig vaniljarom, förtjockningsmedel (pektin), salt, skumMJÖLKPulver.
Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Kaffenougat med
Gianduja

socker, vegetabiliska oljor: palm, solros, kakaomassa, kakaosmör, helMJÖLKpulver,
SMÖR, skummadMJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, invertsockersirap, vatten, dextros,

x

x

Evita

x

Expressa

x

x

x
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vattenfri MJÖLKfett, kaffe, etylalkohol, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, salt, naturlig
vaniljarom, skumMJÖLKpulver, arom, surhetsreglerande medel: citron.

Fabiola ljus

x

fabiola mörk

Filiz

x

x

Fläderblom och skogsbär
pralin

Florentine

x

Frior

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Frambosie Jacobert Spritpralin

Freya

x

x

x

x

hasselnötnougat

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor: kokos, palmkärna, rapsfrö, palm,
solros, HASSELNÖTTER, kakaomassa, dextros, skumMJÖLKpulver,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, vaniljarom.

hasselnötnougat

socker, kakaomassa, vegetabiliska oljor: kokos, palmkärna, rapsfrö, palm, solros,
HASSELNÖTTER, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, dextros, skumMJÖLKfett,
emulgeringsmedel: SOJA lecitin, naturlig vaniljarom.

Krispnougat

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, vegetabiliska oljor: (kokos, raps,
palm, Solros), kakaomassa, VETEmjöl, dextros, skumMJÖLKpulver, vattenfritt
MJÖLKfett, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), naturlig vanilj, MJÖLKprotein, KORN
maltpulver, jäsningsmedel: (natriumbikarbonat) salt. Kan innehålla spår av andra
NÖTTER.

fläderblom och
skogsbär genache

socker, kakaomassa, kakaosmör, vatten, glukossirap, helMJÖLKpulver, GRÄDDE,
humeklant (sorbitol) SMÖR, koncentrerad brombär, röd vinbär, hallon, persika juice,
apelsin likör, naturell fläderblom aromer, syrhetsreglerandemedel (citron syra),
förtjockningsmedel(pektin), torkad fläderblom, färg (aktekarmin) emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, naturlig arom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Florentin Mandelpralin

socker, MANDEL, kakaosmör, helMJÖLKpulver, kakaomassa, vegetabiliska oljor
(solros), SMÖR, glukossirap, honung, HASSELNÖTTER, GRÄDDE,
skumMJÖLKpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom,
PISTAGENÖTTER. Kan innehålla spår av ÄGG, VETE, KORN och andra NÖTTER.

Frambosie & mörk
choklad

socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, skummat kakaopulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), Hallonlikör 60% vol. (NÖTTER)

Vit ganache med
jordgubbsmak

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vatten, aromämnen, glukossirap, invertsockersirap,
vegetabiliska. Oljor: (solros, raps, kokos), etylalkohol (96%), emulgeringsmedel:
(SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom, torkat jordgubbspulver, surhetsreglerande
medel: (citronsyra), förtjockningsmedel: (pektin), salt, antioxidationsmedel:( Laskorbinsyra), färgämne: (paprikaextrakt), skumMJÖLKpulver. Kan innehålla spår av
NÖTTER

Tiramisu tryffel

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vatten, glukossirap, invertsockersirap, vegetabiliska
oljor (solros, palm) Ameretto, kakaomassa, aromämnen, etylalkohol, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, skummat kakaopulver, vattenfritt MJÖLKfett, salt,
färg, alkaliska karamell, skumMJÖLKpulver, surhetsreglerande medel (citron). Kan
innehålla spår av NÖTTER
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Galettes

x

Gerbera

x

Gin fizz

x

Goldie

x

Granatäpple tryffel

x

Guayas

x

Håkan

x

Hallon & Brandy tryffel

Hallon pralin

Happy Pumpkin Orange

Happy Pumpkin Yellow

x

x

x

x

x

x
x

Hasselnötskräm

socker, kakaomassa, HASSELNÖTTER, kakaosmör, vegetabiliskt fett, kaffe,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom. kan finnas spår av MJÖLK

Apelsin kräm - utan
tillsatt socker

kakaomassa, sötningsmedel (maltitol, steviolglykosid), inulin, vegetabiliska oljor: (raps,
palm, solros), skumMJÖLKpulver, kakaosmör, VASSLEpulver (MJÖLK), vanilj,
emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), aromer. Kan innehålla spår av NÖTTER

sötsur smak med gin

socker, kakaosmör, HelMJÖLKSpulver, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: sorbitol,
glukossirap, SMÖR, Gin essens, kakaomassa, GRÄDDpulver,
surhetsreglerandemedel: citron, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom,
naturlig citronolja, Dekor: färg: Beta-karoten. Kan innehålla spår av NÖTTER

Lljus hasselnötsnougat socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, kakaomassa, SOJAlecitin, vanilj

x

x

x

Granatäpple

Ingredienser: socker, kakaomassa, kakaosmör, koncentrerad granatäpplejuice,
helMJÖLKpulver, glukossirap, GRÄDDE, fuktighetsbevarade medel: ( sorbitol), SMÖR,
emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), frystorkat hallonpulver, surhetsreglerande medel: (
citronsyra), blåbärsjuice i pulverfrom: (blåbär, maltdextrin), naturlig vaniljarom, naturlig
arom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

mörk chokladganache

socker, kakaomassa, GRÄDDE, kakaosmör, alkohol, SOJAlecitin, vanilj. Kan innehålla
spår av NÖTTER

vit cointreau ganache i
mörk choklad

socker, kakaomassa, kakaosmör, MJÖLKpulver, vatten, Cointreau 60%vol.,
glukossirap, invertsockersirap, vegetabiliska oljor (palm, solros), vattenfritt MJÖLKfett,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom, salt, skumMJÖLKSpulver,
surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämnen. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Hallon Brandy

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, hallonbrandy (11%vol.), glukossirap, GRÄDDE,
fuktighetsbevarande medel: (sorbitol), SMÖR, koncentrerad hallonjuice, kakaomassa,
emulgeringsmedel: (SOJALecitin), naturlig vaniljarom, naturlig arom, blåbärsjuice i
pulverform: (blåbär, matodextrin). Kan innehålla spår av NÖTTER

Hallonkräm

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, GRÄDDE, hallonjuicekoncentrat (8%),
GRÄDDpulver (6%), kakaomassa, fuktighetsmedel: sorbitol, glukossirap,
emulgeringsmedel: SOJAlecitiner, naturlig vaniljsmak, surhetsreglerande medel:
citronsyra, dekor (E100, E120), E171), naturlig arom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, skummat MJÖLKpulver,
koncentrat (morot, äpple, rädisa, svartvinbär), emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
vaniljextrakt. Kan innehålla spår av nötter och gluten.

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, skummat MJÖLKpulver,
koncentrat (morot, äpple, rädisa, svartvinbär), emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
vaniljextrakt. Kan innehålla spår av nötter och gluten.
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Happy Santa

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, skumMJÖLKspulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), vaniljextrakt, koncentrat (morot), färg (E120). Kan
innehålla spår av ÄGG, GLUTEN och NÖTTER.

Hasselnöt & Gianduja

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, HASSELNÖTskärnor (13%), rostade
HASSELNÖTTER (8,5%), kakaomassa, LAKTOS, emulgeringsmedel: SOJAlecitiner
(E322); GRÄDDpulver, fettreducerat kakaopulver, dextros, naturlig arom, havssalt.

Kokostryffel

socker, kakaosmör, SMÖR, helMJÖLKspulver, torkad glukossirap, fuktighetsbevarande
medel (sorbitol), kokos GRÄDDE likör, torkade kokosflingor, kakaomassa, alkohol,
naturlig arom, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), vanlijextrakt, naturlig vaniljarom. kan
innehålla spår av NÖTTER

Hasselnöt tryffel

Kakaomassa, HASSELNÖTTER, MJÖLKpulver, socker, SOJAlecitin, vanilj.

Nougatkräm

socker, vegetabilisk olja (palm, rapsfrö, solros), kakaosmör, kakaomassa,
helMJÖLKspulver, vegetabiliskt fett (palm), skummat MJÖLKpulver, LAKTOS, kakao
nibs, skummat kakaopulver, vatten, MJÖLKfett, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin),
naturlig vaniljarom, salt, surhetsreglerande medel (E330), aromer. Kan innehålla spår av
ÄGG, GLUTEN och NÖTTER.

x

Mörk tryffel 82%

kakaomassa, socker, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: (sorbitol), kakaosmör,
SMÖR, Alkohol, glukossirap, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin). Kan innehålla spår av
NÖTTER.

x

socker, kakaomassa, kakaosmör, GRÄDDE, whisky (9%vol), fuktighetsbevarande
whiskytryffel med mörk medel (sorbitol), helMJÖLKpulver, glukossirap, SMÖR, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
choklad
naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

x

Hasselnöt & Gianduja

x

Hawaii

x

Hazelnut Heaven

x

Hedgy!

x

x
x

x

Herren

x

Highland whisky

Honung & Mandel

x

x

x

Höst Cup Cake

x

Hot Chocolate

x

x

x

Honung och mandel

socker, kakaosmör, MANDEL (15%), honung (15%), helMJÖLKspulver, kakaomassa,
fintkrossad massa (socker, VETEmjöl, rapsfröolja, rolrosolja, konsentrerat SMÖR,
LAKTOS, salt, MJÖLKprotein, maltat KORNextrakt, jäsningsmedel (natriumkarbonat
(E500))), antioxidant (tokoferolrikt extrakt (E306)), emulgeringsmedel (solroslecitin
(E322), SOJAlecitin), GRÄDDpulver, glukos, naturlig arom, havssalt.

Salt Karamell

socker, kakaosmör, vegetabiliskt fett (palm, raps, solros), helMJÖLKpulver, glukossirap,
kakaomassa, skummMJÖLKpulver, vatten, invertsockersirap, LAKTOS,
SMÖRkoncentrat, invertsocker, KONDENSERAD MJÖLK, SOJAlecitin, stabilisator
(E422), naturlig vanilj, havssalt, naturlig arom, koncentrat (paprika, morot,
rödbetsjuicepulver), vegetabiliskt fett (solros). Kan innehålla spår av NÖTTER, ÄGG
och GLUTEN.

Varm Chokladpralin

socker, kakaomassa, vegetabiliskt fett (palm, palmkärna, kokosnöt), kakaosmör,
inversockersirap, fuktighetsbevarande medel (sorbitolsirap), vattenfritt MJÖLKfett,
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helMJÖLKpulver, vegetabiliska oljor (palm, solros), kakaopulver, helMJÖLK,
HASSELNÖTkräm, vatten, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom,
dextros, skumMJÖLKpulver, koncerveringsmedel (potasyum sorbat), salt,
surhetsreglerande medel (citronsyra), majsstärkelse, arom.

Ingefära i mörk choklad

x

Ingefära pinnar(vegan)

Isabella

x

Ivan

x

Jamaica Rom Tryffel

x

x

Jolly Santa

x

Jordgubb Mascarpone

x

x

x

x

x

x

x

Syltad ingefära, ingefära, socker, kakaomassa, kakaosmör, socker, emulgeringsmedel:
SOJAlecitin. Kan innehålla spår av NÖTTER

syltade ingefärapinne i
mörk choklad

Socker, ingefära, kakaomassa, kakaosmör, SOJAlecitin, vanilj. Kan innehålla spår av
NÖTTER

Cream brulee

socker, kakaosmör, vegetabiliska fetter: kokos, rapsfrö, palm, palmkärna, solros,
MJÖLKpullver, HASSELNÖTTER, sockerrör, kakaomassa, dextros, vasslepulver:
MJÖLK, skumMJÖLKpulver, vegetabiliska oljor: solros, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
naturlig arom, naturlig vaniljarom, etylalkohol, färgämnen: titandioxid, järnoxider,
vanillin.

Fransk Nougat i mörk
choklad

socker, glukos, MANDEL, kakaomassa, vegetabiliska oljor: palm, PISTASCHNÖTTER,
kakaosmör, honung, vattenfritt MJÖLKfett, nattvardsblad, ÄGGvita, emulgeringsmedel.
SOJAlecitin, aromämnen, naturlig vanilj.

romtryffel

kakaomassa, GRÄDDE socker, jamaicarom (8 %), kakaosmör, glukossirap, SMÖR,
fuktighetsbevarande medel: sorbitol, emulgeringsmedel: SOJAlecitin. Kan innehålla
spår av NÖTTER

Nougat

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, kakaomassa, HASSELNÖTTER (9,24%),
skumMJÖLKpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, koncentrat
(morot), färg (E126). Kan innehålla spår av andra NÖTTER, ÄGG och GLUTEN.

socker, kakaosmör, HelMJÖLKSpulver, GRÄDDE, jordgubbssaftkoncentrat,
glukossirap, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, MASCARPONE pulver, MJÖLKvit,
skumMJÖLKSpulver, stabilisator: E450, antioxidationsmedel: E304, E307, frys torkade
jordgubbspulver, kakaomassa, naturliga arom, syrhetsreglerandemedel: citron syra,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, dekor: E100, E120, E153, E171, naturliga vaniljarom.
Jorgubb & Mascarpone Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Jordgubbsformad
marsipan

Jul Cup Cake

x

ingefära från Fiji,
doppad i 70% mörk
choklad

x

marsipan

socker, MANDLAR (38,6%), glukossirap, stabiliseringsmedel (E422), bitter Mandel
(4,21%), E420i (0,85%), kakaosmör, färg (E160c 0,07%, E120 0,01%). kan finnsa spår
av GLUTE, SOJA, ÄGG och andra NÖTTER.

Hallonganache &
hallonbitar

socker, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, vegetabiliskt fett (palm, rapsfrö, solros),
skummat MJÖLKpulver, glukossirap, stabilisator (E422, E440), invertsocker, LAKTOS,
inversockersirap, kakaomassa, GRÄDDE, vegetabilisk olja (palm, solros), GRÄDDE
(MJÖLK), hallonlikör, koncentrat (hallon), emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin),
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VETEstärkelse, hallon, vatten, färg (E120), koncentrat (morot, spirulina, paprika, äpple),
naturlig vaniljarom, naturlig arom, surhetsreglerande medel (E330), salt, arom,
ytbehandlingsmedel (E901). Kan finnas spår av ÄGG och NÖTTER

Julgran

x

Julio

x

x

Julkula julkex nougat

Julkula Pistage krisp i
papper

x

x

x

x

x

x

x

Pistagenougat

socker, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, vegetabiliskt fett (palm, rapsfrö, solros),
HASSELNÖTTER (8,62%), kakaomassa, skumMJÖLKpulver, LAKTOS,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), koncentrat (morot, spirulina, äpple, räddisa,
svartvinbär), äkta vanilj, kokosnöt (NÖT), naturlig vaniljarom, naturlig arom, rismjöl,
VETEmjöl (GLUTEN), VETEMALT, ytbehandlingsmedel (schellack (E904)), salt, färg
(E126, E133, E141, E160c, E161b). Kan finnas spår av ÄGG och andra NÖTTER

Rött nougathjärta

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor: (kokos, palm, rapsfrö, solros),
HASSELNÖTTER, kakaomassa, dextros, skumMJÖLKpulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, färg: (paprikaextrakt, karmin) Kan innehålla spår av
andra NÖTTER

nougat med kryddigt
julkex

socker, HASSELNÖTSkärnor (21%), kakaosmör, helMJÖLKSpulver, LAKTOS,
kakaomassa, emulgeringsmedel: lecitin (SOJA, solros), speculooskryddor (0,4%)
[kanel, kryddnejlika, ingefära, muskotnöt, kryddpeppar, kardemumma, bourbon
vaniljpulver], kakaopulver med låg fetthalt, naturlig arom. Kan innehålla spår av
NÖTTER

Krispig pistagekräm

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, PISTAGENÖTTER (12%), MANDLAR, fint
smulade bakverk (2%): [socker. VETEMJÖL, rapsolja, solrosolja, MJÖLKfett, LAKTOS,
salt, MJÖLKPROTEIN, KORNMALTextrakt, jäsningsmedel (natriumkarbonat),
antioxidant (tokoferolrikt extrakt), emulgeringsmedel (lecitin)], kakaomassa,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), salt, naturlig vaniljarom, natirlig arom. Kan innehålla
spår av NÖTTER

Julmynt - Christmas Sock

x

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver (22%), kakaomassa, emulgeringsmedel:
SOJAlecitin (E322), naturlig arom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Julmynt - Gingerbread

x

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver (22%), kakaomassa, emulgeringsmedel:
SOJAlecitin (E322), naturlig arom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Julmynt - Sweet Penguin

x

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver (22%), kakaomassa, emulgeringsmedel:
SOJAlecitin (E322), naturlig arom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, skumMJÖLKspulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), vaniljextrakt, koncentrat (morot), färg (E120). Kan
innehålla spår av ÄGG, GLUTEN och NÖTTER.

Hasselnötspralin

socker, kakaosmör, HASSELNÖTTER (12,18%, helMJÖLKSpulver, kakaomassa,
vegetabiliskt fett (palm, rapsfrö, solros), skumMJÖLKspulver, LAKTOS,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), VETEstärkelse (GLUTEN), naturlig vaniljarom, färg

Julren

Julstjärna

x

x

x

x
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(E120, E100), glukossirap, koncentrat (paprika), vegetabilisk olja (solros, kokosnöt),
ytbehandlingsmedel (E901). Kan innehålla spår av ÄGG och andra NÖTTER.
Kaffekoppen

x

Kairo

x

Kakao tryffel

x

x

x

kardemummatryffel

x
x

Karina

x

x

Kir Royal

Klara

x

x

Kaktus & fikontryffel

Kanel & Ingefära

x

x

x

x

x

x

x

Kaffenougat & Vanilj

socker, kakaomassa, kakaosmör, vegetabiliskt fett, MJÖLKpulver, kaffe,
HASSELNÖTTER, SOJAlecitin, naturlig vanilj. Kan finnas spår av GLUTEN

Kaffenougat Pralin

socker, kakaosmör, kakaomassa, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor (kokos, palmkärna,
rapsfrö, palm, solros, HASSELNÖTTER, dextros, dextros, kaffe, skumMJÖLKspulver,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom, ytbehandlingsmedel: schellack,
gummi arabicum.

Pralin & Tryffel Pralinhusets 70%
Kakao Tryffel

socker, GRÄDDE, kakaomassa, kakaosmör, glukos, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
kakaopulver. Kan innehålla spår av NÖTTER

Kaktus & fikon

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: sorbitol,
Marc de Champagne (9% vol.), glukossirap, SMÖR, kakaomassa, GRÄDDpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Kanel & Ingefära

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, vegetabilisk olja (palm), kakaomassa,
MJÖLKfett, VETEmjöl, kryddor, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), ingefärspulver
(0,36%), naturlig vaniljarom, naturlig arom, glukos-fruktossirap, jäsningsmedel (E500,
E603), salt, vanilj. Kan innehålla spår av ÄGG, KORN och NÖTTER.

Pralinhuset
Kardemummatryffel

Socker, MJÖLKpulver, GRÄDDE, Kakaomassa, Kakaosmör, emulgeringsmedel:
(SOJAlecitine) Kardemummakärnor, glukos. Kan innehålla spår av NÖTTER

JORDGUBB &
GANACHE

socker, kakaomassa, kakaosmör, glukossirap, vegetabiliska oljor: palmkärna, palm,
kokos, aromämnen, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, MJÖLKpulver,
invertsockersirap, vattenfritt MJÖLKfett, skumMJÖLK, jordgubbar, helMJÖLK,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, mono och diglycerider av fett syror, surhetsreglerande
medel: citron, naturlig vaniljarom, vatten, salt, konserveringsmedel: kaliumsorbat,
förtjockningsmedel: pektin, antioxidationsmedel: L-askorbinsyra. Kan innehålla spår av
NÖTTER

Svartvinbär tryffel

socker, kakaosmör, GRÄDDE helMJÖLKspulver, blåbärsjuice i pulverform (8 %)
(blåbär, maltodextrin), Marc de Champagne (6 %), vitt vin (5 %), fuktighetsbevarande
medel: sorbitol, glukossirap, SMÖR, koncentrerad vinbärsjuice (3 %),
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom, naturlig arom. Kan innehålla spår
av NÖTTER

Kakor & Mandlar

socker, MANDEL, kakaosmör, helMJÖLKpulver, kakaomassa, vegetabiliska oljor
(solros, palm), skumMJÖLKpulver, glukossirap, SMÖR, VETEmjöl, honung, MJÖLKfett,
HASSELNÖTTER, GRÄDDE, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom,
koncentrerat SMÖR, PISTAGENÖTTER KORNmalt, salt. Kan innehålla spår av ÄGG
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och andra NÖTTER.

Körsbär tryffel

körsbärsmarsipan

körsbärtryffel

Krokanthjärta

Kwak

x

x

x

x

x

x

Label 5 Whisky Spritpralin
Lakrits tryffel

x

x

x

x
x

x

x

Sur Körsbärs Tryffel
Ljus Choklad

socker, körsbärsjuice i pulverform (15%), koncentrerad körsbärsjuice,
klumpförebyggande medel (E551), förtjockningsmedel (pektin), kakaosmör, GRÄDDE,
helMJÖLKpulver, koncentrerad körsbärsjuice (8%), körsbärsbrandy(4%vol.),
kakaomassa, SMÖR, glukossirap, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), GRÄDDpulver,
surhetsreglerande medel (citronsyra), Emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig
vaniljarom, färg (äkta karmin). Kan innehålla spår av NÖTTER

körsbärsmarsipan

MANDLAR (28 %), socker, kakaomassa, vatten, körsbärsjuice i pulverform (7 %)
(koncentrerad körsbärsjuice, klumpförebyggande medel: E551 (kiseldioxid),
förtjockningsmedel: E440 (pektin)), invertsocker, kakaosmör, helMJÖLKspulver,
glukossirap, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, körsbärsbrandy (1 %), naturlig arom,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom, färg: äkta karmin

Sur körsbär i vit
choklad

socker, körsbärsjuice i pulverfrom (15%), koncentrerad körsbärsjuice,
klumpförebyggande medel (E551), förtjockningsmedel (pektin), kakaosmör, GRÄDDE,
helMJÖLKpulver, koncentrerad körsbärsjuice (8%), körsbärsbrandy(4%vol.),
kakaomassa, SMÖR, glukossirap, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), GRÄDDpulver,
surhetsreglerande medel (citronsyra), Emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig
vaniljarom, färg (äkta karmin). Kan innehålla spår av NÖTTER.

Nougat &
mandelkrokant

socker, kakaosmör, MANDEL(15%), MANDELflarnlager (13%) [socker, MANDEL,
dextros, kakaosmör], helMJÖLKspulver, MANDELpasta (4%), emulgeringsmedel:
lecitiner [SOJA, solros] (E322); naturlig vaniljarom, kakaomassa, dekor [färg: karminer
(E120)], naturlig arom.

Vit nougatgroda

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, vegetabiliska oljor: (kokos, raps, solros),
HASSELNÖTTER, Kakaomassa, dextros, skumMJÖLKpulver, emulgeringsmedel:
(SOJAlecitin), aromämnen, naturlig vaniljarom, färg: (E142) grön. Kan innehålla spår av
andra NÖTTER.

x

socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, skummat kakaopulver, emulgeringsmedel
Label 5 & mörk choklad (SOJAlecitin), Whisky 60% vol., NÖTTER

x

Pralinhusets Lakrits
Tryffel 70%

socker, GRÄDDE, kakaomassa, kakaosmör, glukos, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
lakritspulver, kakaopulver. Kan innehålla spår av NÖTTER

Lakritstryffel

x

kakaomassa, socker, SMÖR, fondant: (socker, glukossirap), fuktighetsbevarande
medel: (sorbitol), glukossirap, kakaosmör, GRÄDDpulver, emulgeringsmedel:
Lakrits & mörk choklad (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, salt, lakritspulver. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Latte macchiatto

x

Latte tryffel

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, GRÄDDE, SMÖR, fuktighetsbevarande medel:
sorbitol, glukossirap, fondant sackaros, oligosackarider, maltos, dextros), kakaomassa,
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GRÄDDpulver (2%), kaffeextrakt (1 %), emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig
vaniljarom, kaffe (0,1 %). Kan innehålla spår av NÖTTER

Laurette

x

Lena - Mörk
hallonganache

Lenart

x

x

Leonard

x

x

x

x

x

Limona

x

x

x

x

Ljus hasselnötsnougat

socker, HASSELNÖTTER, kakaosmör, MJÖLKpulver, dextros, kakaomassa,
vegetabiliska olja: (solros) Emulgeringsmedel: (SOJAlecitn), naturlig vaniljarom. Kan
innehålla spår av andra nötter.

Mörk hallonganache

kakaomassa, socker, kakaosmör, SMÖR, hallonpuré (8%), glukossirap,
fuktighetsbevarande medel: sorbitoler (E420); helMJÖLKspulver, hallonbrandy, naturlig
arom, emulgeringsmedel: SOJAlecitiner (E322); dekor [färg: karminer (E120)]; naturlig
vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

pepparkaka

socker, kakaosmör. MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor (kokos palmkärna, palm, raps for,
solros), HASSELNÖTTER, kakaomassa, VETEmjöl, sockergodis, dextros,
skumMJÖLKSpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, mono-och diglycerider av
fettsyror), vatten, naturlig vaniljarom, SOJAmjöl, flytande invertsockersirap.
jäsningsmedel (natriumbikarbonat) aromämnen, kanel, surhetsreglerande medel
(citronsyra, mjölksyra), muskot

Vit choklad med
passion

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, glukossirap, vatten, etyolkohol,
invertsockersirap, fuktighetsbevarandemedel: sorbitol, vegetabiliska oljor: palm, solros,
naturlig arom, passionsfruktsaftkoncentrat, vattenfritt MJÖLKfett, emuleringsmedel:
SOJA lecitin, naturlig vanilj, fuktighetsbevarande medel: citron, vegetabiliska fett: shea,
färg: karmin, titandioxid, rödbetor, kurkumin, salt, antioxidationsmedel: L-askorbinsyror,
maltitol, skumMJÖLKspulver, arom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Citronnougat

socker, kakaomassa, apelsinskal, HASSELNÖTTER, vegetabiliska oljor (rapsfrö,
kokos, palmkärna, solros), glukossirap, vatten, vattenfritt MJÖLKfett, fruktossirap,
aromämnen, dextros, MANDEL, VALNÖT, skumMJÖLKspulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), surhetsreglerande medel (citronsyra salt), förtjockningsmedel (pektin),
ÄGGvita, naturlig vaniljarom, koncentrerad fruktjuice, färgämne (cucumin, karoten),
citronolja, stabiliseringsmedel (Pektin), etylalkohol (96% vol). Kan innehålla spår av
andra NÖTTER.

Lina

x

x

Vit ganache med
Limoncello

socker, kakaomassa, kakaosmör, helMJÖLK, MJÖLKpulver, glukossirap, linoncello70%
vol, vattenfritt MJÖLKfett, vegetabiliska oljor: Palm, solros, vatten, emulgeringsmedel:
SOJALecitin, invertsocker, naturlig vaniljarom, surhetsreglerande medel: citron,
koncentrerad fruktjuice, färg: betakaroten, salt, citronolja, stabiliseringsmedel: pektin,
etylalkohol, skumMJÖLKPulver, aromämnen, antioxidationsmedel: L-askorbinsyra. Kan
innehålla spår av NÖTTER

Lindemans Röd Gin

x

x

Gin

socker, GRÄDDE, kakaosmör, MJÖLKpulver, Lindemans red Gin, körsbär, SMÖR,
naturlig färg (E120), SOJAlecitin, naturlig vanilj. Kan finnas spår av GLUTEN och
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NÖTTER

Liv

x

Livorno

x

Lucky Lips

x

x

Champagne i mörk
ganache

socker, kakaomassa, kakaosmör, MJÖLKpulver, vatten, Marc de champagne (60%),
Glukossirap, invertsockersirap, vattenfritt MJÖLKfett, vegetabiliska oljor: (solros, raps),
emulgeringsmedel: (SOJAlecitin, lecitin), aromämnen, naturlig vaniljarom, salt,
skumMJÖLKpulver, surhetsreglerande medel: (citronsyra). Kan innehålla spår av
NÖTTER.

x

Mörk Nöt Pralin - Utan
Tillsatt Socker

kakaomassa, kakaosmör, hasselnötter, vegetabiliska oljor (palm), inulin,
helMJÖLKpulver, Vanilj, sötningsmedel: (maltitol) emulgeringsmedel: (SOJAlecitin).
Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

Mjuk ganache &
jordgubb

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, helMJÖLK, glukossirap, aromer, vegetabiliskt fett
(palm, solros), vattem, jordgubb, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), naturlig
vaniljarom, surhetsreglerande medel (E330), konserveringsmedel (E202),
förtjockningsmedel (E440), salt, antioxidant (E300), skumMJÖLKpulver, färg (E120,
E160c). kan innehålla spår av NÖTTER

Vit jordgubbsmousse

socker, vegetabiliska oljor: palm, solros, kakaosmör, MJÖLKpulver, SMÖR,
inversockersirap, vatten, aromämnen, etylalkohol, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
naturlig vaniljarom, salt, surhetsreglerande medel: citron, skumMJÖLKspulver,
förtjockningsmedel: pektin, färgämnen: karmin, paprikaextrakt, antioxidationsmedel: Laskorbinsyra. Kan innehålla spår av NÖTTER

Ananaskräm

socker, kakaomassa, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor: (kokos, solros), kakaomassa,
SMÖR, Aromämnen, invertsockersirap, vatten, etylalkohol (96%vol.),
emulgeringsmedel:(SOJAlecitine, lecitin), vattenfritt MJÖLKfett, naturlig vaniljarom,
surhetsreglerande medel: (citronsyra), salt, förtjockningsmedel: (pektin) ,
skumMJÖLKpulver. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Mango Lassi

Socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, mangopuré (5%), yoghurtpulver, SMÖR,
glukossirap, fuktighetsmedel: sorbitol, GRÄDDE, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
naturlig vaniljarom, surgörande medel: citronsyra, naturlig arom, dekor (färg: curcumin,
järnoxider, järnhydroxider, rapsolja, shea-stearin, socker, helMJÖLKspulver,
emulgeringsmedel: SOLROSlecitin). Kan innehålla spår av NÖTTER

Chokladmousse

socker, vegetabiliska oljor: solros, raps), kakaomassa, kakaosmör, SMÖR,
invertsockersirap, Vatten, MJÖLKpulver, vattenfritt MJÖLKfett, etylalkohol: (96%vol)
emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), Lecitin, salt, naturlig vaniljarom, skumMJÖLKpulver,
surhetsreglerande medel: (citronsyra), aromämnen. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Kaffe med Valnöt

socker, SMÖR, VALNÖTTER, kakaomassa, MJÖLKpulver, kakaosmör, kaffe,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vanilj. kan finnas spår av GLUTEN.

x

Madeleine

x

Madonna

x

x

Mango Lassi

x

x

Manon Choco (mörk)

x

Manon kaffe

x

x
x
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Maracuja

Passions Tryffel

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, fuktighetsbevarandemedel: sorbitol, glukossirap,
SMÖR, passionsfruktkoncentrat (6%), GRÄDDE, aprikosflingor, (aprikos,
majsstärkelse, sukros, emulgeringsmedel (solroslecitin), mangosaft koncentrat,
surhetsreglerandemedel (citron) naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
naturlig arom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Passionstryffel

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, fuktighetsbevarandemedel: sorbitol, glukossirap,
SMÖR, passionsfruktsaftkoncentrat, (6%) GRÄDDE, abrikosflingor, abrikos,
majsstärkelse, sukros, emulgeringsmedel(solroslecitin), mangosaftkoncentrat,
surhetsreglerande medel (citron) naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel SOJAlecitin,
naturlig arom. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Champagne hjärta

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: (sorbitol),
Marc de Champagne (8%), glukossirap, SMÖR, kakaomassa, emulgeringsmedel:
(SOJAlecitine), naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

x

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: sorbitol,
Marc de Champagne (i Marc de Champagne (9% vol.), glukossirap, SMÖR, kakaomassa, GRÄDDpulver,
vitt puder)
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Maracuja

x

Marc de champagne
pralin

Marc de champagnetryffel

Margriet

x

x

x

Maria - Parfait Vanlijkräm

Marit

x

Apelsinmarsipan

socker, MANDEL, apelsinskal, kakaosmör, glukos-fruktossirap, fuktighetsbevarande
medel: glycerol, sorbitol, kakaomassa, aromämnen, surhetsreglerande medel: citron,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturligarom, konserveringsmedel: SULTER.

Vaniljkräm

socker, kakaomassa, kakaosmör, vegetabiliskt fett, alkohol, MANDLAR, vaniljarom,
SOJAlecitin. Kan finnas spår av MJÖLK och GLUTEN

Ganache Med Rom

socker, kakosmör, kakaomassa, MJÖLKpulver, vatten, Rum 54% vol. glukossirap,
invertsockersirap, vegetabiliska oljor (palm, solros), vattenfritt MJÖLKfett, aromämnen,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom, salt, skumMJÖLKspulver,
surhetsreglerande medel (citronsyra). Kan innehålla spår av NÖTTER

x

marsipan i mörk
choklad

socker, kakaomassa, vatten, MANDEL (36%), kakaosmör, helMJÖLKSpulver,
invertsocker, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår
av andra NÖTTER

x

Marsipan med Valnöt
doppad i mörk choklad

MANDLAR (27%), VALNÖTSFRÖN (26%), socker, vatten, kakaomassa, invertsocker,
kakaosmör, glukossirap, HELMJÖLKPULVER, humectant, sorbitol, emulgeringsmedel:
SOJAlecitin; naturlig vaniljsmak

Marsipan & mörk
choklad

MANDLAR, sötningsmedel (maltitol), stabilisator (sorbitol), risstärkelse, arom
(MANDLAR), kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vanilj.
Kan innehålla spår nötter (HASSELNÖTTER, CASHEWNÖT, VALNÖT, PISTAGE)
samt MJÖLK.

x
x

x

Marsipan i mörk choklad

Marsipan Valnötssmak

x

x

Marsipangris – Utan
tillsatt Socker

x

x

x
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Mats

x

Mette

x

x

Vit ganache med vanilj

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vatten, aromämnen, invertsockersirap, glukossirap,
etylalkohol 96% vol., vegetabiliska oljor (palm, solros), emulgeringsmedel (SOJAlecitin,
lecitin), naturlig vaniljarom, salt, skumMJÖLKSpulver, surhetsreglerande medel
(citronsyra). Kan innehålla spar av: NÖTTER

x

Mjölk Ganache Med
Kaffesmak

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vatten, kakaomassa, invertsockersirap, glukossirap,
etylalkohol, kaffe, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom. Kan innehålla
spår av NÖTTER

Monaco

x

x

Kaffe kräm

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor (palm, solros), SMÖR (MJÖLK),
invertsockersirap, kakaomassa, vatten, kaffe, etylalkohol 96% vol., emulgeringsmedel
(SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom, salt, skumMJÖLKSpulver, surhetsreglerande
medel (citronsyra), aromämnen. Kan innehålla spar av: NÖTTER

Mörk Champagnekork

x

x

mörk champagne

socker, kakaomassa, GRÄDDE, kakaosmör, alkohol (fin Champagne), SOJAlecitin,
vanilj. Kan innehålla spår av NÖTTER

mörk choklad med
nötter

kakaomassa, socker, VALNÖTTER, russin, HASSELNÖTTER; MANDEL, kakaosmör,
vattenfritt MJÖLKfett, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig arom, vegetabilisk olja:
bomullsfrö.

Mörk moussetryffel

kakaomassa, socker, SMÖR, fondant: (socker, glukossirap), fuktighetsbevarande
medel: (sorbitol), glukossirap, kakaosmör, GRÄDDpulver, emulgeringsmedel:
(SOJAlecitin), naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Rom Ganache

kakaomassa, socker, vatten, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, etylalkohol 96% vol,
fuktighetsbevarande medel (sorbitol), Rum 54% vol., emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
kaffe, père Jacobert 60% vol. (NÖTTER), naturlig vaniljarom.

Mörk Ganache

socker, kakaomassa, kakaosmör, vatten, MJÖLKpulver, vattenfritt MJÖLKfett,
etylalkohol, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, Rom, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
naturlig vaniljarom, kaffe, Pere Jacobert, koncentrat (sötpotatis, rädisa, spirulina.). Kan
innehålla spår av NÖTTER

Mörk ganche

kakaomassa, socker, kakaosmör, helMJÖLK, vatten, kaffe, naturlig vanilj,
invertsockersirap, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), vattenfritt MJÖLKfett,
vegetabiliska oljor (solros, palm, raps), emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), salt,
surhetsreglerande medel (citronsyra), skumMJÖLKSpulver, aromämnen. Kan innehålla
spår av NÖTTER

Apelsin och
ingefärstryffel

socker, kakaomassa, glukossirap, helMJÖLKspulver, GRÄDDE, fuktighetsbevarande
medel (sorbitol), apelsinpure, kanderad apelsin (apelsinjuiceskal pure, socker),
invertsockersirap, karamelliserad ingefära (ingefära, socker), ingefära,
surhetsreglerandemedel (citronsyra), emulgeringsmedel (SOJAlecitin, dekoration (färg:
E120, E171, E101), naturlig vaniljarom, apelsinolja. Kan innehålla spår av nötter och

Mörk Studenthatt

Mousse au chocolate

Natasha

x

x

x

Nefertiti

x

Nero

x

Noir Apelsin Ingefära

x

x

x

x

x
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gluten.

Noir kakao

Noir karamell

Nolan

Nutty Pearl

x

Olan

x

Olivia

kakaomassa, socker, GRÄDDE, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, glukossirap,
kakaosmör, Hel GRÄDDE pulver, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom,
guldflingor (shellack med guldfärg). Kan innehålla spår av NÖTTER

x

mörk ganache

x

kakaomassa, socker, GRÄDDE helMJÖLKspulver, rörsocker, GRÄDDE karamell,
(socker, glukos, kondensMJÖLK, SMÖR, fuktighetsbevarande medel: sorbitol, aromer,
karamell, salt antioxidationsmedel: askorbinsyra), fuktighetsbevarande medel: sorbitol,
glukossirap, kakaosmör, havssalt, dekor: E171, E100), helGRÄDDEpulver,
Ganache med Karamell emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

x

Valnötsformad pralin,
socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska fetter: kokos, palm, HASSELNÖT
halva skalet vit och halv kräm, kakaomassa, dextros, skumMJÖLKspulver, HASSELNÖTTER, naturlig
ljus, nougat
vaniljarom, emulgeringsmedel: SOJAlecitin.

x

nöt tryffel

Socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, vatten, VETEmjöl, kakaomassa,
PECANNÖTTER, HASSELNÖTTER, invertsockersirap, glukossirap,
PISTASCHNÖTTER etylalkohol, vegetabiliska oljor: Palm, skummad kakaopulver,
kaffe, naturell vaniljarom, emulgeringsmedel: SOJALecitin, SMÖR koncentrat,
bakpulver: karbonat, salt, skumMJÖLKPulver, KORN MALT.

Kladdkaka

socker, kakaomassa, vegetabiliskt fett (kokos, rapsfrö, palm, palmkärna, solros),
kakaosmör, MJÖLKfett, skumMJÖLKSpulver, VASSLEPULVER (MJÖLK); VETEmjöl,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, vegetabilisk olja (palm), skummat
kakaopulver, jäsningsmedel (ammoniumkarbonat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat),
salt. Kan innehålla spår av ÄGG och NÖTTER.

Salt kolakräm

socker, kakaomassa, kakaosmör, MJÖLKpulver, glukossirap, vegetabiliska fetter (palm,
palmkärna) vatten, vegetabiliska oljor (palm, kokos, solros), etylalkohol 96% vol,
invertsockersirap, vattenfritt MJÖLKfett, skumMJÖLK, sockerrör, havssalt,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin, mono och diglycerider av fettsyrot, lecitin), naturlig
vaniljarom, salt, aromämnen, färgämne (titandioxid, järndioxider), skumMJÖLKpulver,
surhetsreglerande medel (citronsyra). Kan innehålla spår av NÖTTER.

Apelsinnougat

socker, kakaomassa, apelsinskal, HASSELNÖTTER, kakaosmör, vegetabiliska oljor
(kokos, palm, rapsfrö, solros), glukossirap, vatten, vattenfritt MJÖLKfett, aromämnen,
fruktossirap, dextros, MANDEL, VALNÖT, skumMJÖLKSpulver, emulgeringsmedel
SOJAlecitin, surhetsreglerande medel(citronsyra), förtjockningsmedel (pektin), naturlig
vaniljarom, i Dekor ÄGGvita, färgämnen (karoten, curcumin). Kan innehålla spår av
andra NÖTTER

Apelsin ganache

kakaomassa, socker, vatten, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, etylalkohol (96%vol),
Aromämnen, fuktighetsbevarande medel(sorbitol), emulgeringsmedel (SOJAlecitin),

x

x

x

x

x

Oranga

x

x

Orange crown

x

x

x
x
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Pére Jacobert (60% vol.), HASSELNÖTTER, naturlig vaniljarom, surhetsreglerande
medel(citronsyra), förtjockningsmedel (pektin), antioxidationsmedel(L-askorbinsyra).
Kan innehålla spår av andra NÖTTER

Orangette

x

Orangette - Vegan

Oscar - pearl nougat (vit)
Oscar - pearl nougat,
mjölkchoklad

oscar pearl mörk

Östkusten

x

x

x

x

x

x

x

Panaché

x

panna cotta Körsbär

Pearl whisky

x

x

x

x

x

Apelsinskal i mörk
choklad

socker, apelsinskal, kakaomassa, glukos-fruktossirap, kakaosmör, dextros, vattenfritt
MJÖLKfett, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, surhetsreglerande medel
(citronsyra)naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Apelsinskal i mörk
choklad

Socker, apelsinskal, kakaomassa, kakaosmör, SOJALecitin, vanilj. Kan innehålla spår
av NÖTTER

vit hasselnötspralin

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor (kokos, palmkärna, rapsfrö, palm,
solros), HASSELNÖTTER, kakaomassa, dextros, skumMJÖLKSpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom

Ljus hasselnötsnougat

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, HASSELNÖTS pasta, vegetabiliska fetter (kokos,
palm), kakaomassa, dextros, skumMJÖLKSpulver, naturlig vaniljarom,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin).

mörk nougattryffel

socker, kakaomassa, vegetabiliska oljor: kokos, palmkärna, rapsfrö, palm, solros,
HASSELNÖTTER, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, dextros, skumMJÖLKpulver,
emulgeringsmedel: SOJAleceitin, naturlig vanilj.

Mörk Ganache &
Havssalt

kakaomassa, socker, kakaosmör, helMJÖLK, vatten, kaffe, havssalt, naturlig vanilj,
invertsockersirap, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), vattenfritt MJÖLKfett,
vegetabiliska oljor (solros, palm, raps), emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), salt,
surhetsreglerande medel (citronsyra), skumMJÖLKSpulver, aromämnen. Kan innehålla
spår av NÖTTER

Pistage Marsipan

socker, MANDEL, kakaomassa, glukossirap, fuktighetsbevarande medel: glycerol,
sorbitol, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, vatten, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
naturlig vaniljarom, färgämne: kopparkomplex av klorofyller, lutein.

socker, kakaomassa, kakaosmör, vatten, körsbärsjuicekoncentrat, glukossirap,
fuktighetsbevarande medel: sorbitol, helMJÖLKspulver, GRÄDDE, SMÖR, vinsprit,
vaniljarom, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig arom, surhetsreglerandemedel:
Körsbär & Panna Cotta citron, förtjockningsmedel: pektin, dekor: färg: äkta karmin. Kan innehålla spår av
Tryffel
NÖTTER

Whisky tryffel

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, kakaomassa, vatten, whisky (60% vol.),
invertsockersirap, glukossirap, vegetabiliska oljor (solros, palm), emulgeringsmedel
(SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljaromsalt, färg (alkalisk karamell),
skumMJÖLKSpulver, surhetsreglerande medel (citonsyra), aromämnen. Kan innehålla
spår av NÖTTER.
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Pepparkaks Cup Cake

x

Per - Mörk Cointreau

Pescara

Mandel & vit choklad

socker, kakaosmör, vegetabiliskt fett (palm, rapsfrö, solros), helMJÖLKSpulver,
MANDEL (9,68%), skumMJÖLKpulver, kakaomassa, LAKTOS, vegetabilisk olja
(solros), emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av
ÄGG, GLUTEN och andra NÖTTER

x

Cointreau i mörk
choklad

socker, kakaomassa, vegetabiliskt fett, kakaosmör, alkohol (cointreau), MANDLAR,
SOJAlecitin, vaniljarom

x

Mörk Banan Pralin Utan Tillsatt Socker

kakaomassa, kakaosmör, sötningsmedel: (maltitol), helMJÖLKSpulver, vegetabilisk
olja: (palm), inulin, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), naturell arom: banan, vanilj. Kan
innehålla spår av NÖTTER.

Pistagekräm i vit
choklad

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, glukossirap, aromämnen, vatten etylalkohol,
fuktighetsbevarandemedel: sorbitol, vegetabiliska oljor: palm solros, vattenfritt
MJÖLKfett, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vanilj arom, salt,
antioxidationsmedel: L-askorbinsyror, skumMJÖLKspulver, surhetsreglerandemedel
citron, färg: kopparkomplex av klorofyller, NÖTTER.

Mjölkchoklad

socker, kakaomassa, HELMJÖLKPULVER, kakaosmör, skummMJÖLKpulver,
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vaniljarom, koncentrat (morot, spirulina,
äpple), färgämne (E120). Kan innehålla spår av spår av HASSELNÖTTER, GLUTEN,
ÄGG och MALT.

Mjölkchoklad

socker, kakaomassa, HELMJÖLKPULVER, kakaosmör, skummMJÖLKpulver,
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vaniljarom, koncentrat (morot, spirulina,
äpple), färgämne (E120). Kan innehålla spår av spår av HASSELNÖTTER, GLUTEN,
ÄGG och MALT.

x

Vegansk mörk
hasselnötspralin

socker, HASSELNÖTTER, kakaomassa, kakaosmör, SOJAlecitin, vanilj.

x

Ljus Pistage Pralin Utan Tillsatt Socker

helMJÖLKSpulver, kakaosmör, kakaomassa, sötningsmedel: (maltitol), vegetabilisk
olja: (palm), inulin, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), PISTAGENÖTTER, vanilj, arom:
(pistage), Färg: (spenat, nässelextrakt). Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

x
x

x

Picardie

x

Pingvin Grön

Pingvin Röd

x

x

x

x

Pink

Pisa

x

Pistage &
Hasselnötskräm

Pistage Krokant

x

x

x

Pistage och
Hasselnötskräm i Mörk socker, kakaomassa, HASSELNÖTTER, PISTAGENÖTTER, kakaosmör, naturliga
Choklad
färgämnen (E102, E132, E133 (grön)), emulgeringsmedel (SOJAlecitin), vanilj.

x

MANDLAR 31%, socker, vatten, kakaomassa, PISAGENÖTTER, invertsocker,
kakaosmör, helMJÖLKpulver, glukossirap, HASSELNÖTSkrisp, semolina (socker,
karamell, sirap) GRÄDDpulver, spenatextrakt, kurkuminextrakt, naturlig vaniljarom,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin, solroslecitin), salt. Kan innehålla spår av andra
NÖTTER

Pistage Krokant
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Pistagemarsipan

Pistaschio

x

x

Poire William Jacobert Spritpralin

Poirot

x

Prestige

x

Prosecco & passion

Pumpa

Pumpa cup cake

x

x

Pistagemarsipan
toppad med
pistagekross (mörk
choklad)

socker, MANDEL, kakaomassa, glukossirap, humektanter (glycerol, sorbitol),
PISTASCHNÖTTER, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, vatten, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, färgämne (kopparkomplex av klorofyller, lutein).

x

Poire William & mörk
choklad

socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, skummat kakaopulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), Poire William 50% vol., NÖTTER

x

socker, kakaomassa, kakaosmör, helMJÖLK, glukossirap, MJÖLKpulver, aromämnen,
vattenfritt MJÖLKfett, Poire William (50% vol, etylalkohol (96%) vol, emulgeringsmedel
Päron ganache med
(SOJAlecitine), naturlig vaniljarom, surhetsreglerande medel(citronsyra),
Poire william likör smak förtjockningsmedel (pektin)Kan innehålla spår av NÖTTER

x

x

Hasselnötskräm och
kakaokross

socker, HASSELNÖTTER, kakaosmör, kakaonibs, kakaomassa, SOJAlecitin, naturlig
vanilj. Kan finnas spår av GLUTEN och MJÖLK

x

Marsipan i mörk
choklad

socker, MANDEL, kakaomassa, glukossirap, humektanter (glycerol, sorbitol),
kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, MJÖLKpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
naturlig vaniljarom

Champagne och
passion

socker, kakaomassa, GRÄDDpulver, kakaosmör, MJÖLKPULVER, SMÖR, glukossirap,
passionsfruktkoncentrat (3%), prosecco (3%) vinanda, mangosaftkoncentrat,
fuktighetsbevarande medel: (sorbitol), emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), naturlig arom,
naturlig vaniljarom, dekor (färg: beta-carotin). Kan innehålla spår av NÖTTER.

Nougat

Ingredienser: socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, kakaomassa,
skumMJÖLKspulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), vaniljarom, färg
[rödbetsjuicepulver, koncentrat (paprika, morot, spirulina, äpple)], vegetabiliskt fett
(solros). Spår av GLUTEN, ÄGG och andra NÖTTER kan förekomma.

Salt Karamell

socker, vegetabiliskt fett (palm, rapsfrö, solros), kakaosmör, helMJÖLKspulver,
MANDEL (5.02%), sumMJÖLKpulver, glukossirap, LAKTOS, kakaomassa, vatten,
invertsockersirap, koncentrerat SMÖR (MJÖLK), invertsocker, koncenserad MJÖLK,
vegetabilisk olja (solros), emulgeringsmedel (SOJAlecitin), stabeliseringsmedel (E422),
naturlig vaniljarom, koncentrat (morot, spirulina, äpple, paprika), havssalt, naturlig
arom, salt (0.05%), rödbetsjuicepulver, Kan innehålla spår av andra NÖTTER, ÄGG,
och GLUTEN.

Rom Ganache

kakaomassa, socker, vatten, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, etylalkohol 96% vol.,
fuktighetsbevarande medel (sorbitol), Rum 54% vol., emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
kaffe, père Jacobert 60% vol. (NÖTTER), naturlig vaniljarom

x

x

Mandel (34%), socker, kakaomassa, PISTAGE (7%), invertsockersirap, kakaosmör,
helMJÖLKpulver, glukossirap, marc de champagne, naturlig vaniljarom, maltodextrin,
surhetsreglerande medel (citronsyra).

x
x

Pralinibs

Ramses

x

Pistagemarsipan täckt
av mörk choklad

x

x

x

x

x
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Ravenna

x

Remy Martin - Spritpralin

Rödvin tryffel

Roma jordgubb

x

x

x

x

Remy Martin & mörk
choklad

socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, skummat kakaopulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), Cognac 60% vol., NÖTTER

Rödvinstryffel

socker, kakaomassa, kakaosmör, helMJÖLKspulver, rödvin, plommonsaftkoncentrat,
fuktighetsbevarandemedel: sorbitol, GRÄDDkaramell, GRÄDDE, socker, glukos, sirap,
KondensMJÖLK, SMÖR, fuktighetsbevarandemedel: sorbitolsirap, arom, karamell, salt,
antioxidationsmedel: L-askorbinsyror, GRÄDDE, SMÖR, glukossirap, Brännvin,
apelsinlikör, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, kanel, naturlig arom, naturlig vanilj arom,
dekör: färg: äkta karmin. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Jordgubbe,
dessertpralin

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, kakaomassa, vatten, aromämnen, glukossirap,
invertsockersirap, vegetabiliska oljor (palm, solros), vattenfritt MJÖLKfett, etylalkohol
96% vol, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom, surhetsreglerande
medel (citronsyra), förtjockningsmedel (pektin, gummi arabicum), salt, färg (karmin),
antioxidationsmedel (L-askorbinsyra), skumMJÖLKSpulver, ÄGGvita, safflor extrakt,
stabiliseringsmedel (mono kalium L-tartrat), naturlig arom Kan innehålla spår av:
NÖTTER

x

Mörk Kaffe Pralin Utan Tillsatt Socker

kakaomassa, kakaosmör, inulin, sötningsmedel: (maltitol), vegetabilisk olja: (palm),
kaffe, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), vanilj. Kan innehålla spår av NÖTTER.

Ljust Nougat Hjärta

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor: kokos, palmkärna, rapsfrö, palm,
solros, HASSELNÖTTER, kakaomassa, dexros, skumMJÖLKspulver,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom, vattenfritt MJÖLKfett.

romrussin pralin

kakaomassa, socker, GRÄDDE, sultana, fuktighetsbevarandemedel: sorbitol,
HelMJÖLKSpulver, Jamaica rom, glukos sirap, SMÖR, MANDEL, GRÄDDEpulver,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, invertsocker, naturlig arom, naturlig vanilj arom.

Ljus Choklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, kakaomassa, skumMJÖLKpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, koncentrat (spirulina, äpple). Kan
innehålla spår av ÄGG, VETE, KORN och NÖTTER

Mint

socker, kakaomassa, glukos, kakaosmör, vegetabilisk fett, alkohol, MANDEL, mint
arom, naturlig färg: E100, E133, SOJAlecitin, vanilj.

Rosennektar och
grappa

socker, kakaosmör, GRÄDDE, helMJÖLKSpulver, fuktighetsbevarande medel
(sorbitol), glukossirap, SMÖR, grappa (4%vol), torkade rosenblad (0,3%), blåbärsjuice i
pulverform, (blåbär, maltodextrin), naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel SOJAlecitin,
naturlig ros arom. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

x

x

x

Roma mörk

Romeo

x

Romrussin

x

Rosa Nallebjörn

x

x

x

Rosennektar

x

x

Rose - mint

x

helMJÖLKpulver, kakaosmör, kakaomassa, sötningsmedel: (Maltitol),
HASSELNÖTTER, vegetabilisk olja: (palm), inulin, emulgeringsmedel: ( SOJAlecitin),
Arom: vanilj. Kan innehålla spår av andra NÖTTER

Ljus Nöt Pralin - Utan
Tillsatt Socker

x

x
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Rubens

x

Rudolfpralin Ljus

x

Rudolfpralin Mörk

Rudolfpralin Vit

x

x

x

x

Rufus

Hasselnötspraline

socker, kakaomassa, kakaosmör, vegetabiliska oljor: kokos, palmkärna, rapsfrö, palm,
solros, HASSELNÖTTER, kakaosmör, vattenfri MJÖLKfett, dextros,
skumMJÖLKpulver, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom.

Pepparkaksnougat

socker, kryddsmördeg med MANDEL(17%) [VETEmjöl, socker, palmfett, MANDLAR,
glukos-fruktos sirap, kryddor, jäsningsmedel (ammoniumkarbonat, natriumkarbonat,
kaliumkarbonat), ÄGG, salt, emulgeringsmedel (SOJAlecitin)], MADLAR (16%),
kakaosmör, HELMJÖLKPULVER, sockerdekoration [socker, färgämnen
(kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner, järnoxider och järnhydroxider,
ammoniumsulfitkaramell, äkta karmin, rödbetor), risolja, safflorkoncentrat,
MJÖLKPROTEIN, rismjöl, potatisstärkelse, aromer, surhetsreglerande medel
(citronsyra)], HASSELNÖTTER, kakaomassa, råsocker, emulgeringsmedel: lecitiner
(SOJA, solros); Speculum krydda (0,2%) [kanel, kryddnejlika, ingefära, muskotnöt,
kryddpeppar, kardemumma, mald Bourbon vanilj], naturlig arom, naturlig vaniljarom.
Kan innehålla andra NÖTTER

Pistagemarsipan

Ingredienser: MANDEL (31%), socker, kakaomassa, vatten, sockerdekoration [socker,
färgämnen (kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner, järnoxider och
järnhydroxider, ammoniumsulfitkaramell, äkta karmin, rödbetor), risolja,
safflorkoncentrat, MJÖLKPROTEIN, rismjöl, potatisstärkelse, aromer,
surhetsreglerande medel (citronsyra)], PISTACHIOS (6%), invertsocker, kakaosmör,
HELMJÖLKPULVER, glukossirap, fuktighetsbevarande medel (sorbitol),
emulgeringsmedel (SOJALECITINER), naturlig arom. Kan innehålla spår av andra
NÖTTER, GLUTEN och andra skalfrukter.

Vaniljnougat

socker, HASSELNÖTSkärnor (19%), shortbread bitar (18%) [VETEmjöl, palmfett,
VETEstärkelse, dextros, ÄGGPULVER, vaniljsextrakt, KORNMALT extrakt, salt,
jäsningsmedel (natriumkarbonat)], kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, sockerdekoration
[socker, färgämnen (kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner, järnoxider och
järnhydroxider, ammoniumsulfitkaramell, äkta karmin, rödbetor), risolja,
safflorkoncentrat, MJÖLKPROTEIN, rismjöl, potatisstärkelse, aromer, surhetsreglerande
medel (citronsyra)], rått sockerrör, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, solroslecitin), naturlig
vaniljarom. Kan innehålla andra NÖTTER och skalfrukter.

Hasselnötskräm

socker, kakaomassa, HASSELNÖTTER, vegetabiliskt fett, kakaosmör, SOJAlecitin.
Kan finnas spår av GLUTEN och MJÖLK

x

Saffranstryffel

socker, kakaosmör, saffran, GRÄDDE, SOJAlecitin, alkohol, mörk chokladströssel
[socker, kakaomassa, fett-reducerat kakaopulver, MJÖLKfett, emulgeringsmedel:
SOJAlecitin, naturlig vanilj arom]. Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Saint James Rhum &
mörk choklad

socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, skummat kakaopulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), Rom 54% vol., NÖTTER

x

x

x

x

x

x

x

Saffranstryffel

x

Saint James Rhum Spritpralin

x
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Salsa

x

Salty fudge

x

Sanna

x

x

x

x

hallonpralin

socker, kakaosmör kakaomassa, glukossirap, MJÖLKpulver, fuktighetsbevarande
medel (sorbitol), invertsockersirap, aromämnen, vattenfritt MJÖLKfett, skumMJÖLK,
vegetabilisk olja (kokos), rismjöl, filMJÖLK, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, mono-och
diglycerider av fettsyror), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturlig vaniljarom,
vatten, salt, naturlig arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat), förtjockningsmedel
(pektin), färgämne (karmin, paprikaextrakt). Kan innehålla spår av: NÖTTER

Salt fudgekräm med
fudgebitar

socker, vegetabilisk olja (palm, rapsfrö, solros), kakaosmör, helMJÖLKspulver,
glukossirap, skummat MJÖLKpulver, glukos-fruktos sirap, LAKTOS, kakaomassa,
PECANNÖT (1.62%), vatten, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin),
förtjockningsmedel (E1422), karamelliserad sockersirap, aromer, ÄGGvitspulver,
naturlig vaniljarom, SMÖRfett (MJÖLK), havssalt, salt (0.01%), Kan innehålla spår av
GLUTEN och andra NÖTTER.

Salt Karamell

socker, kakaomassa, kakaosmör, glukossirap, helMJÖLKpulver, vatten, vegetabiliska
oljor (palm, kokos, solros), vattenfritt MJÖLKfett, ethylalkohol 96% vol,
invertsockersirap, skumMJÖLKpulver, havssalt, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, monooch diglycerider av fettsyror, lecitin), naturlig vaniljarom, salt, aromämnen,
skumMJÖLK, surhetsreglerande medel (citronsyra). kan innehålla spår av NÖTTER.

Sasha

x

x

Irish cream ganache

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, vatten, kakaomassa, invertsockersirap, glukossirap,
Etylalkohol (96% vol.) emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom. Kan
innehålla spår av NÖTTER

Sicilian tr.

x

x

Sicilian Citron tr

Socker, GÄDDE, MJÖLKpulver, kakaomassa, citron, alkohol, SMÖR. Kan innehålla
spår av NÖTTER

x

Smörkaramell med
havssalt

socker, kakaosmör, GRÄDDE, helMJÖLKpulver, kakaomassa, SMÖR, dextros, vatten,
GRÄDDpulver, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), havssalt, naturlig vaniljarom. Kan
innehålla spår av NÖTTER.

x

x

nougat och hela
hasselnöt

socker, HASSELNÖTTER, kakaosmör, MJÖLKpulver, vegetabiliska oljor (kokos,
palmkärna, rapsfrö, palm, solros), kakaomassa, dextros, skumMJÖLKSpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom

x

nougat och hela
hasselnöt

socker, kakaomassa, vegetabiliska fetter (kokos, palm), HASSELNÖTTER,
HASSELNÖTS pasta, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, dextros, skumMJÖLKSpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom

Vaniljkräm

socker, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, vegetabiliskt fett (palm, rapsfrö, solros),
HASSELNÖTTER (8,62%), kakaomassa, skumMJÖLKpulver, LAKTOS,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), koncentrat (morot, spirulina, äpple, räddisa,
svartvinbär), äkta vanilj, kokosnöt (NÖT), naturlig vaniljarom, naturlig arom, rismjöl,
VETEmjöl (GLUTEN), VETEMALT, ytbehandlingsmedel (schellack (E904)), salt, färg

Smörkaramell pralin

Snobinet ljus choklad

Snobinet mörk choklad

Snögubbe

x

x

x

x
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(E126, E133, E141, E160c, E161b). Kan finnas spår av ÄGG och andra NÖTTER

Snowball

x

Sparkling Champagne

x

Sparkling Cup Cake

Speco

x

x

Spök cup cake

Stina

x

x

x

x

Stjärna Kanel

x

Chokladganache
x

x

x

x

x

x

x

socker, kakaomassa, vegetabiliskt fett, kakaosmör, helMJÖLKpulver, skummad
kakaopulver, VASSLEpulver, skummat MJÖLKpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
naturlig vanilj. Kan innehålla spår av nötter, ägg och gluten.

socker, SMÖR, kakaomassa, kakaosmör, MJÖLKpulver, alkohol (fin Champagne),
Mörk champagne pralin SOJAlecitin, naturlig vanilj. Kan innehålla spår av NÖTTER

mörk krämig ganache

socker, kakaomassa, vegetabiliskt fett (palm, raps, solros), kakaosmör, GRÄDDE,
helMJÖLKSpulver, glukossirap, inversockersirap, skummat kakopulver,
stabiliseringsmedel (E422, E420), ethylalkohol, VASSLE, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), VETE stärkelse, MANDLAR, skummat MJÖLKpulver, naturlig vaniljarom,
färg (E172, E153, E171), förtjockningsmedel (E415), fuktighetsbevarande medel
(citron), ytbehandlingsmedel (schellack), vegetabilisk olja (kokos). Kan finnsa spår av
andra NÖTTER och ÄGG.

Ljus Pepparkakspralin

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, kakaomassa, HASSELNÖT pasta, vegetabiliska
oljor: kokos palm, rapsfö, VETEmjöl, kanderad goddis, dextros, skumMJÖLKspulver,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, mono och diglycerider av fett syror, naturlig vaniljarom,
vatten, SOJAmjöl, flytande invertsockersirap, jäsningsmedel: natriumkarbonat,
aromämnen, kanel, surhetsreglerande medel: citron, mjölksyra, muskot.

Nougar

socker, vegetabiliskt fett (palm, rapsfrö, solros), kakaosmör, helMJÖLKspulver,
MANDEL (5.02%), sumMJÖLKpulver, glukossirap, LAKTOS, kakaomassa, vatten,
invertsockersirap, koncentrerat SMÖR (MJÖLK), invertsocker, koncenserad MJÖLK,
vegetabilisk olja (solros), emulgeringsmedel (SOJAlecitin), stabeliseringsmedel (E422),
naturlig vaniljarom, koncentrat (morot, spirulina, äpple, paprika), havssalt, naturlig
arom, salt (0.05%), rödbetsjuicepulver, Kan innehålla spår av andra NÖTTER, ÄGG,
och GLUTEN.

Kaffe och Karamell

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, glukossirap, vatten, kakaomassa, vegetabiliska
oljor (palm, kokosnöt, solros). Etylalkohol 96% volym, invertsockersirap. Skummad
MJÖLK, kaffe, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, mono- och di-glycerider av fettsyror
lecitin), naturlig vanilj, aromsalt, arom, kakaokaffeextrakt, naturlig arom
skumMJÖLKpulver, surhetsreglerande medel (citronsyra). Kan innehålla spår av
NÖTTER

Ganache med kanel

socker, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, GRÄDDE, SMÖR, glukossirap.
fuktighetsbevarande medel: sorbitol; Rått rörsocker, alkohol, kakaomassa, kanel ,
naturlig vaniljarom, emulgeringsmedel (SOJAlecitiner), naturlig arom. Kan innehålla
påsr av NÖTTER.
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Stjärna Karamellkräm

x

Stjärna Pistagekrisp

x

x

x

Karamellkräm

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, vegetabiliskt fett (palm, rapsfrö),
skummat MJÖLKpulver, LAKTOS, vegetabilisk olja (solros), emulgeringsmedel
(SOJAlecitin, MANDEL, naturlig vaniljarom, paprika extrakt, naturlig arom, stabilisator
(E420), förtjockningsmedel (E415), färg (E172), surhetsreglerande medel (E333). Kan
innehålla spår av ÄGG, VETEKORN och andra NÖTTER.

Pistagekrokantkrisp

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, MANDLAR, PISTAGE (8%), kakaomassa,
HASSELNÖTSkräm (3%): [socker, HASSELNÖTTERkärna, karamell sockersirap,
glukossirap], GRÄDDpulver, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig arom, salt,
naturlig vaniljarom, färgämnen: (spirulina, safflor). Kan innehålla spår av andra
NÖTTER

Valnötskaramelltryffel

socker, kakaomassa, kakaosmör, helMJÖLKspulver, GRÄDDE, fuktighetsbevarande
medel (sorbitol), GRÄDDkaramellkräm [socker, glukossirap, kondenserad MJÖLK,
arom, SMÖR, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), sirap, karamell, salt, antioxitant
(askorbinsyra)], VALNÖTTER, maltodextrin, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig
vaniljarom, VALNÖTSarom, naturlig aromer. Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

Stjärna Valnötskaramell

x

x

Sugarfree 4 - White

x

x

x

Hasselnötter nougat

Maltitol, MJÖLKpulver, kakaosmör, HASSELNÖTTER, GRÄDDE, alkohol, MJÖLK,
kaffe, emulgeringsmedel SOJAlecitin.

Sugarfree 4 Dark

x

x

x

Hasselnötter nougat

Maltitol, kakaomassa, HASSELNÖTTER, kakaosmör, MJÖLKpulver, GRÄDDE,
alkohol, MJÖLK, kaffe, emulgeringsmedel: SOJALecitin vanilj.

Sugarfree 4 Milk

x

x

x

Hasselnötter nougat

Maltitol, MJÖLKpulver, kakaosmör, HASSELNÖTTER, kakaosmör, MJÖLKpulver,
GRÄDDE, alkohol, MJÖLK, kaffe, emulgeringsmedel: SOJALecitin, vanilj.

x

Krispig Nougat

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, HASSELNÖTTER (11.99%), kakaomassa,
VETEmjöl, PISTAGENÖTTER, glukossirap, MANDEL (0.72%), skumMJÖLKpulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, VETE GLUTEN, jäsningsmedel
(E500), honung, potatisstärkelse, salt, VETEMALT, ÄGGvita, vaniljextrakt. Kan
innehålla spår av andra NÖTTER.

x

Fransk nougat med
nötter

socker, glukossirap, MANDEL, MJÖLKpulver, kakaosmör, vegetabiliska oljor (palm),
PISTAGENÖTTER, kakaomassa, HASSELNÖT, honung, nattvardsoblat, ÄGGvita,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom, aromämnen.

Supreme

x

x

x

Suzan

x

x

Svamp

x

x

Hasselnötskräm

socker, HASSELNÖTTER, MJÖLKpulver, kakaosmör, kakaomassa, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), vanilj. Kan innehålla spår av andra NÖTTER och GLUTEN.

x

Hasselnötsnougat

kakaomassa, kakaosmör, socker, HASSELNÖTTER, SOJAlecitin, naturlig vanilj

Hallon & Kola Kräm

socker, karamell, MJÖLKpulver, GRÄDDE, hallon alkohol, naturlig färg (E120),
emulgeringsmedel (SOJAlecitin). Kan innehålla spår av NÖTTER

Sweet Lips
Sweet Love

x

x
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Thor

x

Tiramisu Tryffel

x

Tiramisu tryffel (vitt
överdrag, heter Frior)

x

Tomtens Släde

Tomtepralin Mörk

x

x

Toffe

Tomtepralin Ljus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grand Marnier:
apelsinlikörtryffel

socker, kakaosmassa, kakaosmör, MJÖLKpulver, vatten, Pere Jacobert, glukossirap,
invertsockersirap, vegetabiliska oljor: palm, solros, vatten fritt MJÖLKfett, etylalkohol,
aromämnen, emulgeringsmedel: SOJalecitin, naturlig vaniljarom, surhetsreglerande
medel: citron, salt, förtjockningsmedel: pektin, skumMJÖLKspulver,
antioxidationsmedel: Laskorbinsyror. Kan innehålla spår av NÖTTER

kaffesmak

socker, GRÄDDE, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, SMÖR, glukossirap,
fuktighetsbevarandemedel: sorbitol, kakaomassa, Amaretto, MJÖLKpulver, kaffe,
GRÄDDpulver, vinsprit, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, kaffeextrakt, naturlig
vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Tiramisu

socker, GRÄDDE, kakaosmör, helMJÖLKpulver, SMÖR, glukossirap,
fruktighetsbevarade medel: sorbitol, kakaomassa, VASSLEpulver (2%), amaretto likör
(2%), kaffe (1%), marsala, GRÄDDpulver, alkohol, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,
kaffeextrakt, naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

Toffee nöt tryffel

socker, kakaosmör, GRÄDDlikör, GRÄDDE, helMJÖLKspulver, GRÄDDE,
karamellkräm: socker, glukos, kondensMJÖLK, SMÖR, fuktighetsbevarande medel:
sorbitolsirap, arom, karamell, salt, antioxidationsmedel: askorbinsyra,
fuktighetsbevarande medel: Sorbitol, kakomassa, glukossirap, SMÖR, GRÄDDE,
GRÄDDEpulver, HASSELNÖTkärna, emulgeringsmedel:SOJAlecetin, naturlig vanilj
arom, LAKTOS, salt, Kakaopulver.

Mjölkchoklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, skumMJÖLKspulver,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin), vaniljextrakt, koncentrat (morot), färg (E120). Kan
innehålla spår av ÄGG, GLUTEN och NÖTTER.

Pepparkaksnougat

socker, kryddsmördeg med MANDEL(17%) [VETEmjöl, socker, palmfett, MANDLAR,
glukos-fruktos sirap, kryddor, jäsningsmedel (ammoniumkarbonat, natriumkarbonat,
kaliumkarbonat), ÄGG, salt, emulgeringsmedel (SOJAlecitin)], MADLAR (16%),
kakaosmör, HELMJÖLKPULVER, sockerdekoration [socker, förtjockningsmedel
(arabiskt gummi), tragant, MJÖLKPROTEIN, ÄGGvita, färg (järnoxider, järnhydroxider,
indigotin, riktig karmin, karotener), surhetsreglerande medel (citronsyra),
Safflorkoncentrat], HASSELNÖTTER, kakaomassa, råsocker, emulgeringsmedel:
lecitiner (SOJA, solros); Speculum krydda (0,2%) [kanel, kryddnejlika, ingefära,
muskotnöt, kryddpeppar, kardemumma, mald Bourbon vanilj], naturlig arom, naturlig
vaniljarom. Kan innehålla andra NÖTTER

Pistagemarsipan

socker, MANDLAR (31%), kakaomassa, sockerdekoration [socker, förtjockningsmedel
(gummi arabicum), MJÖLKPROTEIN, färg (järnoxider, järnhydroxider, indigotin, äkta
karmin, betakaroten), surhetsreglerande medel (citronsyra), Safflorkoncentrat], vatten,
PISTAGE (6%), invertsocker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, glukossirap,
fuktighetsbevarande medel (sorbitol), emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig arom.
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Kan innehålla GLUTEN och andra NÖTTER.

Tomtepralin Vit

Torino

x

x

x

x

x

Tranbärs tryffel

x

x

trilling nöt

Valencia

x

x

Vanilj Nougat hjärta

x

x

x

Vegan - 70% hasselnöt i
choklad
Vegan - apelsin &
avokado
Vegan - apelsinmarmelad
i choklad

kakaosmör, helMJÖLKspulver, sötningsmedel: (Maltitol), vegetabilisk olja: (palm),
Vit Hallon Pralin - Utan Inulin, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), hallonpulver, arom: vanilj, hallon Färg:
Tillsatt Socker
Rödbetsextrakt. Kan innehålla spår av NÖTTER.

tranbärstryffel
x

Västkusten

Vaniljnougat

x

x

x

x
x

x

socker, HASSELNÖTSkärnor (19%), shortbread bitar (18%) [VETEmjöl, palmfett,
VETEstärkelse, dextros, ÄGGPULVER, vaniljsextrakt, KORNMALT extrakt, salt,
jäsningsmedel (natriumkarbonat)], kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER,
sockerdekoration (socker, förtjockningsmedel (gummi arabicum), tragant;
MJÖLKPROTEIN, ÄGGvita, färg (järnoxider, järnhydroxider, indigotin, äkta karmin,
karotener, surhetsreglerande medel (citronsyra) ; Safflorkoncentrat], rått sockerrör,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin, solroslecitin), naturlig vaniljarom. Kan innehålla andra
NÖTTER

socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, koncentrerad tranbärsjuice (12%), GRÄDDE,
fuktighetsbevarande medel: sorbitol, glukossirap, smör, hallonflingor (hallon (43 %
torrsubstans), majsstärkelse, sackaros, emulgeringsmedel: solroslecitin (E322)),
kakaomassa, naturlig tranbärsarom med andra naturliga smakämnen, GRÄDDpulver,
emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom. Kan innehålla spår av NÖTTER

70% mörk choklad och
hasselnötter
HASSELNÖTTER, kakaomassa, kakaosmör, socker, emulgeringsmedel: SOJAlecitin,

Ägglikör gianduja med
pistagenöt

socker, MJÖLKpulver, HASSELNÖTTER, helMJÖLKpulver, ÄGGgula, etylalkohol:
(96% vol.) Kakaomassa, PISTAGENÖTTER, dextros, vegetabilisk olja: (solros),
glukossirap, emulgeringsmedel: (SOLJAlecitin), naturlig vaniljarom, vatten. Kan
innehålla spår av andra NÖTTER.

Vaniljnougat Hjärta

socker, MANDEL, kakaosmör, HelMJÖLSpulver, kakaomassa, Bourbon Vanilj pulver,
naturliga vaniljarom, emulgeringsmedel: SOJA lecitin, solroslecitin.

mörk ganache med
havssalt

kakaomassa, socker, GRÄDDE, havssalt, fuktighetsbevarande medel: sorbitol,
glukossirap, kakaosmör, Hel GRÄDDE pulver, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig
vaniljarom, guldflingor (shellak med guldfärg). Kan innehålla spår av NÖTTER

Hasselnötter i mörk
choklad

HASSELNÖT, kakaomassa, kakaosmör, socker, SOJAlecitin

mörk blodapelsin och
avokadotryffel

kakaomassa, socker, blodapelsinlikör, avokadopure, kakaosmör, glukossirap,
fuktighetsbevarandemedel: sorbitol, kanderade apelsinskal: apelsin, socker,
invertsocker, emulgeringsmedel: SOJAlecitin. Kan innehålla spår av NÖTTER

Apelsinmarmelad i 70% socker, glukossirap, apelsinkoncentrat, kakaomassa, kakaosmör, surhetsreglerande
chokad & toppad med medel: pektin, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturliga apelsinarom. Kan innehålla
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pistasch

spår av NÖTTER

mörk banan och
ingefäratryffel

kakomassa, socker, bananpure, kakaosmör, glukossirap, ingefäralikör,
fuktighetsbevarande medel: sorbitol, torkade kokosflingor, kristalliserad ingefära:
ingefära, socker, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, ingefära. Kan innehålla spår av
NÖTTER

Vegan - citronmarmelad i
choklad

Citron choklad i 70%
mörk choklad

socker, glukossirap, apelsinkoncentrat, kakaomassa, kakaosmör, surhetsreglerande
medel: pektin, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturliga apelsinarom. Kan innehålla
spår av NÖTTER

Vegan - mandel & likör

mandelmarsipan med
apelsinlikör

socker, kakaomassa, MANDEL, apelsinlikör, fuktighetsbevarandemedel: sorbitol,
kakaosmör, apelsin: apelsinskal, glukos, fruktos, sirap, surhetsreglerande medel: citron,
glukossirap, invertsocker, emulgeringsmedel: SOJAlecitin.

Vegan - rismjölkhjärta

Hjärtformad choklad i
rismjölk

socker, kakaosmör, kakaomassa, rispulver (rissirap, risstärkelse, rismjöl), kostfiber:
INULIN, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturell vanilj. Kan innehålla spår av
NÖTTER

Venezia

x

Mörk Mocca Pralin Utan Tillsatt Socker

kakaomassa, kakaosmör, sötningsmedel: (maltitol), helMJÖLKspulver, vegetabilisk olja:
(palm), Inulin, kaffe, emulgeringsmedel: (SOJAlecitin), vanilj. Kan innehålla spår av
NÖTTER.

Venus

x

x

Vit hasselnötsnougat

socker, HASSELNÖTTER, MJÖLKpulver, kakaosmör, SOJAlecitin, vanilj

x

Ljus Amaretto Pralin Utan Tillsatt Socker

helMJÖLKpulver, sötningsmedel: (maltitol), kakaosmör, kakaomassa, Vegetabilisk olja:
(palm), inulin, Alkohol: (Amaretto), HASSELNÖTTER, emulgeringsmedel (SOJAlecitin),
vanilj. Kan innehålla spår av andra NÖTTER.

Vegan - banan & ingefära

Verona

x

x

x

x

Chili & Highland Whisky

Vil

x

socker, kakaomassa, MANDEL, kakaosmör, helMJÖLKspulver, GRÄDDE (MJÖLK),
whisky (4%), glukossirap, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), invertsocker,
Chili & Highland Whisky emulgeringsmedel (SOJAlecitin), chili (0,1%), naturligarom,

x

x

Villa Massa Limoncello Spritpralin

Viola

x

x

x

x

Jordgubb &
Champagne

socker, kakaosmör, MJÖLKpulver, kakaomassa, vatten, Marc de champagne 60% vol.,
glukossirap, invertsockersirap, vegetabiliska oljor (palm, solros), vattenfritt MJÖLKfett,
emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), aromämnen, majsstärkelse, naturlig
vaniljarom, färg (karmin), salt skumMJÖLKpulver, surhetsreglerande medel (citronsyra).
Kan innehålla spår av NÖTTER

x

Villa Massa & mörk
choklad

socker, vatten, kakaomassa, kakaosmör, skummat kakaopulver, emulgeringsmedel
(SOJAlecitin), Limoncello 60% vol., NÖTTER

Viol pralin

socker, kakaomassa, glukossirap, vatten, kakaosmör, vattenfritt MJÖLKfett, etylalkohol
96% vol., fuktighetsbevarande medel (sorbitol), vegetabiliska oljor (palm, solros),
emulgeringsmedel (SOJAlecitin, lecitin), naturlig vaniljarom, salt, aromämnen,

x
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skumMJÖLKSpulver, surhetsreglerande medel (citronsyra). Kan innehålla spår av:
NÖTTER

William Christ Päron
tryffel

X-mas Treasure Gold /
Silver

X-mas Tree

x

x

x

x

x

x

Päron tryffel

socker, kakaosmör, helMJÖLKpulver, Williams Brännvin, GRÄDDE, glukossirap,
fuktighetsbevarandemedel: sorbitol, SMÖR, kakaomassa, päronsaft koncentrat,
GRÄDDEpulver, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vaniljarom. Kan innehålla
spår av NÖTTER

Mörk krämig nougat

socker, kakaomassa, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, helMJÖLK, glukossirap,
inversockersirap, stabilisator (E422, E450, E339), ethylalkohol 96% vol, vegetabiliskt
olja (solros), VETEmjöl, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), skummat MJÖLKpulver,
naturlig vaniljarom, rismjöl, invertas, ytbehandlingsmedel (E414, E904), salt,
jäsningsmedel (E500), färg (E172, E171). Kan innehålla spår av ÄGG och NÖTTER.

Vit choklad

socker, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, skumMJÖLKspulver, koncentrat (morot,
spirulina, äpple), emulgeringsmedel (SOJAlecitin), kakaomassa, vaniljextrakt, färg
(E120). Kan innehålla spår av ÄGG, GLUTEN och NÖTTER.
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