matspionen
Ingen jul utan pepparkakor. Bakar du själv
är det lätt att ha koll på ingredienserna.
I färdigköpta är innehållsförteckningen ofta
betydligt längre. Smör finns i bara en av
de sorter vi testat (av kostnadsskäl!) – och
några sötar med billigare alternativet sock-

TOPPHÄLSAS
KOSTEXPERT
HAR KOLL PÅ
VAD DU FÅR
I DIG!

ersirap. Friends of Adam innehåller mindre
än en tredjedel så mycket kolhydrater som
de andra. Är dessutom ett av två glutenfria
alternativ. Och alla pepparkakor i testet är
laktosfria. AV KARIN MAGNUSSON

TOPPFAVORIT!

PEPPARKAKOR:

GLUTENFRIA
PEPPARKAKOR

PEPPARKAKOR UTAN
TILLSATT
SOCKER

FRIENDS OF ADAM

PEPPARKAKOR
VINTERÄPPLE

GLUTENFRI
PEPPARKAKA

EKOLOGISKA
PEPPARKAKOR

SEMPER

NYÅKERS

ANNAS

GILLE

Pris/förpackning
Pris/kg

65 kr/150 g
429 kr/kg

19,95 kr/150 g
133 kr/kg

12,90 kr/150 g
86 kr/kg

22,95/150 g
153 kr/kg

12,95 kr/150 g
86 kr/kg

Kcal/100 g

375 kcal

433 kcal

481 kcal

458 kcal

460 kcal

Protein/100 g

7g

6g

5g

3g

73 g

70 g
33 g

77 g
28 g

Många 6 g
tillsat- 73 g
ser!
36 g

Kolhydrater/100 g 22 g
Varav sockerarter 16 g

  Minst
0,8 g
  kolhydrater

Fett/100 g

20 g

19 g

20 g

15 g

16 g

Innehåll

Socker, laktosfritt
smör, ägg, sirap, potatismjöl, sojamjöl,
psylliumfröskal,
kanel, ingefära, kardemumma, nejlikor,
bikarbonat.

Vetemjöl, margarin
(vegetabiliska oljor
(palm, palmkärna,
raps, shea, kokos),
vatten, salt, emulgeringsmedel, monooch diglycerider
av vegetabiliska
fettsyror, naturlig
arom, antioxidant:
citronsyra, sötningsmedel: maltitol,
oligofruktossirap,
bakhjälpmedel:
natriumvätekarbonat, kanel, ingefära,
nejlikor, naturlig
arom.

Vetemjöl, socker, vegetabiliska
oljor (palm*, raps,
kokos), sirap, kanel,
bakpulver, naturlig
äppelarom och
annan naturlig arom,
salt.
(*hållbart framställd)

Rismjöl, vegetabiliskt
margarin (veg. olja
(palm, raps), vatten,
salt, emulgeringsmedel (polyglycerolestrar
av fettsyror), arom,
färgämnen (kurkumin, annattoextrakt),
invertsockersirap,
socker, potatismjöl,
tapiokamjöl, majsmjöl, kryddor (kanel,
nejlikor, ingefära),
bovetemjöl, salt,
emulgeringsmedel
(mono- och glycerider
av fettsyror), bakpulver.

Vetemjöl, socker,
vegetabiliskt fett
(palm), sockersirap,
bakpulver, nejlika,
kanel, ingefära, salt.

”Sötade med
oligofruktos (fiber) och maltitol
(sockeralkohol).
Båda kan ställa till
det om man har
problem med IBSmage. Mängden
sockerarter är
förstås betydligt
lägre jämfört med
i de andra.”

”Klassiska Annas
pepparkakor med
smak av vinteräpple. Innehållsmässigt inga konstigheter. Bakade
på palmolja, men
den är hållbart
framställd. Plus
för att man verkligen känner äppelsmaken!”

”Semper har valt
att använda rismjöl, potatis-,
tapioka-, majs- och
bovetemjöl istället
för vetemjöl. En hel
del tillsatser som
t ex färgämne och
emulgeringsmedel,
men ett billigt
alternativ för den
som inte kan äta
gluten.”

”Innehåller i princip det pepparkakor ska innehålla.
Som fettkälla har
man använt palmolja, men denna
är, liksom resten
av ingredienserna,
kravmärkta.”

Så här
tycker
Karin:
TO P P H Ä L S A S
N YA KO ST RÅ D G I VA R E K A R I N
M AG N U S S O N .

”Glutenfria pepparkakor där man
ersatt vetemjölet
med potatismjöl
och sojamjöl. För
övrigt en härligt
kort ingredienslista. Enda pepparkakorna bakade på smör – en
anledning till det
högre priset.”

  Innehåller
sötningsmedel
86 TOPPHALSA .SE

Smakar äpple!

Kravmärkta!

