
Kolamandel
Mandlar dragerade med mjölkchoklad, vit choklad och med smak av kola.
Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 

kakaomassa*, VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 
kola arom, naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, 

modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande 
proportion. Mjölkchokladen och den vita chokladen innehåller min 30 % 
respektive 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, 

PARANÖT och PEKANNÖT kan förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 
2292KJ/548kcal, fett 35 g  varav mättat fett 16 g, kolhydrater 49 g  varav 

sockerarter 48 g, protein 9,0 g, salt 0,10 g.

Kaffenöt
Hasselnötter dragerade med mjölkchoklad, mörk choklad, kaffe och kakaopulver.

Ingredienser: Socker, kakaosmör*, kakaomassa*, HASSELNÖT (15 %), 
HELMJÖLKSPULVER, kaffe (0,50 %), kakaopulver, naturlig kaffe arom, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, maltodextrin, 

glukossirap. Den mörka chokladen och mjölkchokladen innehåller min 52 % 
respektive 30 % kakaobeståndsdelar. Spår av CASHEWNÖT, PARANÖT, 

PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 
(kJ) 2318KJ/554kcal, fett 36 g  varav mättat fett 17 g, kolhydrater 49 g  

varav sockerarter 47 g, protein 6,7 g, salt 0,10 g.

Apelsinmandel
Mandlar dragerade med mjölkchoklad, vit choklad och apelsin.

Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
kakaomassa*, apelsinpulver, VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel 
(SOJALECITIN), aprikos, apelsin arom, färgämne paprikaextrakt, naturlig 

vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad 
tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.
Mjölkchokladen och den vita chokladen innehåller min 30 % respektive 25 
% kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT och 

PEKANNÖT kan förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 
2288KJ/546kcal, fett 34 g  varav mättat fett 15 g, kolhydrater 50 g varav 

sockerarter 48 g, protein 9,0 g, salt 0,10 g.

Chokladparanöt
Paranötter dragerade med mjölkchoklad.

Ingredienser: Socker, PARANÖT (23 %), kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
kakaomassa*, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, 
ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.
Mjölkchokladen innehåller min 30 % kakaobeståndsdelar. Spår av 

HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. 
Näringsvärde per 100 g: Energi 2344KJ/560kcal, fett 39 g , varav mättat fett 

18 g, kolhydrater 48 g  varav sockerarter 45 g, protein 7,0 g, salt 0,10 g.

Kanelmandel
Mandlar dragerade med mjölkchoklad och kanel.

Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
kakaomassa*, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, 

kanel.  Mjölkchokladen innehåller min 30 % kakaobeståndsdelar. Spår av 
HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT och PEKANNÖT kan förekomma. 

Näringsvärde per 100 g: Energi 2315KJ/553kcal, fett 35 g  varav mättat fett 
16 g, kolhydrater 48 g  varav sockerarter 47 g, protein 9,1 g, salt 0,10 g.

Chokladmajsboll
Majsbollar dragerade med mjölkchoklad.

Ingredienser: Socker, kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, majs 
(5 %), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, 

ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Mjölkchokladen 

innehåller min 30 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, 
CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. 

Näringsvärde per 100 g: Energi 2200KJ/530kcal, fett 30 g  varav mättat fett 
18 g, kolhydrater 60 g  varav sockerarter 56 g, protein 5,4 g, salt 0,10 g.

Salmiakmandel
Mandlar dragerade med vit choklad och lakritspulver.

Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, lakritsextrakt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 

arom (ammoniumklorid), naturlig vanilj arom.
Den vita chokladen innehåller min 25 % kakaobeståndsdelar.

Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT och PEKANNÖT kan 
förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 2273KJ/543kcal, fett 34 g  

varav mättat fett 15 g,  kolhydrater 52 g  varav sockerarter 51 g, protein 
8,0 g, salt 0,10 g.

Havssaltshasselnöt
Hasselnötter dragerade med mjölkchoklad och havssalt.
Ingredienser: Socker, kakaosmör*, HASSELNÖT (15 %), 

HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, havssalt, emulgeringsmedel 
(SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, 
modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande 

proportion. Mjölkchokladen innehåller min 30 % kakaobeståndsdelar. Spår 
av CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. 

Näringsvärde per 100 g: Energi 2311KJ/552kcal, fett 36 g  varav mättat fett 
17 g, kolhydrater 53 g, varav sockerarter 51 g, protein 6,7 g, salt 0,50 g.

Chokladcashew
Cashewnötter dragerade med mjölkchoklad.

Ingredienser: Socker, CASHEWNÖT (30 %), kakaosmör, 
HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 

naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad 
tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.

Mjölkchokladen innehåller min 30 % kakaobeståndsdelar.
Spår av HASSELNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma.
Näringsvärde per 100 g: Energi 2280KJ/545kcal, fett 35 g  varav mättat fett 

16 g, kolhydrater 50 g  varav sockerarter 43 g, protein 9,0 g, salt 0,10 g.

Vit chokladcashew
Cashewnötter dragerade med vit choklad och yoghurtpulver.

Ingredienser: Socker, CASHEWNÖT (30 %), kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, YOGHURTPULVER, yoghurt 

arom, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, 
ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Den vita 
chokladen innehåller min 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, 
PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 

100 g: Energi 2270KJ/542kcal, fett 34 g  varav mättat fett 15 g, kolhydrater 
54 g  varav sockerarter 47 g, protein 8,0 g, salt 0,10 g.

Vit chokladsvartvinbär
Svartvinbär dragerade med vit choklad.

Ingredienser: vit choklad (84 %): (Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 

svartvinbärsarom, naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, 
glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i 

varierande proportion). Sockrade svartvinbär (16 %): (Svartvinbär (9 %), 
socker, glukos-fruktossirap, rismjöl, naturlig svartvinbärsarom, 

surhetsreglerande medel (citronsyra)). Den vita chokladen innehåller min 
25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, 

PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 100 g:
Energi 2114KJ/505kcal, fett 24 g  varav mättat fett 14 g, 

kolhydrater 67 g  varav sockerarter 66 g,  protein 3,9 g, salt 0,10 g.

Chokladpopcorn
Kanderade popcorn dragerade med mjölkchoklad.

Ingredienser: Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, majs 
(4,6 %), torkad glukossirap, solrosolja, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 

salt, potatisstärkelse, bikarbonat, arom, naturlig vanilj arom, 
ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.
Mjölkchokladen innehåller min 30 % kakaobeståndsdelar.

Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL 
kan förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 2170KJ/518kcal, fett 27 g  

varav mättat fett 16 g,  kolhydrater 64 g  varav sockerarter 59 g, 
protein 4,6 g, salt 0,50 g.

Saffranmandel
Mandlar dragerade med mjölkchoklad, vit choklad och saffran.

Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
kakaomassa*, VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 

saffran, växtfärgskoncentrat (safflor), naturlig vanilj arom, 
ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Mjölkchokladen 
och den vita chokladen innehåller min 30 % respektive 25 % 

kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT och 
PEKANNÖT kan förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 

2288KJ/546kcal, fett 34 g  varav mättat fett 15 g, kolhydrater 50 g  varav 
sockerarter 48 g, protein 9,0 g, salt 0,10 g.

Kardemummamandel
Mandlar dragerade med vit choklad och kardemumma.

Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, kardemumma, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 

naturlig vanilj arom, maltodextrin, glukossirap. Den vita chokladen 
innehåller min 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, 

CASHEWNÖT, PARANÖT och PEKANNÖT kan förekomma.
Näringsvärde per 100 g: Energi 2283KJ/545kcal, fett 34 g  varav mättat fett 

15 g, kolhydrater 52 g  varav sockerarter 51 g, protein 8,2 g, salt 0,10 g.

Mörk chokladhasselnöt
Hasselnötter dragerade med mörk choklad.

Ingredienser: Kakaomassa, socker, HASSELNÖT (15 %), kakaosmör, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, 

ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Den mörka 

chokladen innehåller min 52 % kakaobeståndsdelar. Spår av CASHEWNÖT, 
PARANÖT, PEKANNÖT, MANDEL och MJÖLKPRODUKT kan förekomma. 

Näringsdeklaration per 100 g: energi 2312kj/552cal, fett 39 g varav mättat 
fett 19 g, kolhydrater 43 g varav sockerarter 39 g, protein 6,7 g, salt 0,10 g.

Vit chokladananas
Ananas (40 %) dragerad med vit choklad  och yoghurt.

Ingredienser: Socker, ananas, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, 
YOGHURTPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel 
(SOJALECITIN), citronsyra, yoghurt arom, naturlig vanilj arom, 

konserveringsmedel (E220), ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, 
modifierad  tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande 
proportion. Den vita chokladen innehåller min 25 % kakaobeståndsdelar.
Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL

kan förekomma. Näringsdeklaration per 100 g: energi 1947kj/465kcal, fett 
17 g varav mättat fett 11 g, kolhydrater 76 g varav sockerarter 70 g, 

protein 2,0 g, salt 0,1 g.

Passionsmandel
Mandlar dragerade med vit choklad och passion.

Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, koncentrerad passionsjuice, surhetsreglerande 

medel (äppelsyra, natriummalat), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 
naturlig passions arom, naturlig vanilj arom, färgämne växtfärgskoncentrat 

(safflor), ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad 
tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. 

Den vita chokladen innehåller min 25 % kakaobeståndsdelar.
Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT och PEKANNÖT kan 

förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 2289KJ/547kcal, fett 34 g  
varav mättat fett 15 g, kolhydrater 53 g  varav sockerarter 52 g, protein 8,0 

g, salt 0,10 g.

Romrussin
Russin dragerade i mörk choklad, mjölkchoklad, vit choklad och med smak av rom.

Ingredienser: Socker, russin (27 %), kakaosmör*, kakaomassa*, 
HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, rom arom, 

emulgeringsmedel (SOJALECITIN), vegetabilisk solrosolja, naturlig vanilj 
arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Den mörka 
chokladen, mjölkchokladen och den vita chokladen innehåller min 52 %, 30 
% respektive 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, 

PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 
100 g: Energi 1948KJ/465kcal, fett 23 g  varav mättat fett 14 g, kolhydrater 

62 g  varav sockerarter 56 g, protein 4,0 g, salt 0,10. g.

Havssaltsmandel
Mandlar dragerade med mörk choklad och havssalt.

Ingredienser: kakaomassa*, socker, MANDEL (20 %), kakaosmör*, havssalt, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, 

ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Den mörka 

chokladen innehåller min 52 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, 
CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MJÖLKPRODUKT kan 

förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 2304KJ/550kcal, fett 39 g  
varav mättat fett 18 g, kolhydrater 39 g  varav sockerarter 38 g, protein 9,1 

g, salt 0,50 g.

Mörka chokladtranbär
Tranbär (40 %) dragerade med mörk choklad.

Ingredienser: Socker, kakaomassa, tranbär, kakaosmör, vegetabilisk 
solrosolja, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, 

ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad  tapiokastärkelse, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.

Den mörka chokladen innehåller min 52 % kakaobeståndsdelar.
Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT, MANDEL och 
MJÖLKPRODUKT kan förekomma. Näringsdeklaration per 100 g: energi 
1947kj/465kcal, fett 21 g varav mättat fett 13 g, kolhydrater 64 g varav 

sockerarter 53 g, protein 3,2 g, salt 0,1 g.

Pepparmintsmandel
Mandlar dragerade med mörk choklad och med smak av pepparmint.

Ingredienser: Kakaomassa, socker, MANDEL (20 %), kakaosmör, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, pepparmyntsolja, 

ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.

Den mörka chokladen innehåller min 52 % kakaobeståndsdelar.
Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och 

MJÖLKPRODUKT kan förekomma. Näringsdeklaration per 100 g: Energi 
2304kJ/550kcal, fett 39 g varav mättat fett 18 g, kolhydrater 39 g varav 

sockerarter 38 g, protein 9,1 g, salt 0,10 g.

Tiramisumandel
Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, 

kakaomassa, VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 
tiramisu arom, naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, 
modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande 
proportion. Mjölkchokladen och den vita chokladen innehåller min 30 % 
respektive 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, 
PARANÖT och PEKANNÖT kan förekomma. Näringsdeklaration per 100 g: 
Energi 2293kJ/548kcal, fett 16 g varav mättat fett 16 g, kolhydrater 49 g 

varav sockerarter 48 g, protein 8,7 g, salt 0,10 g.

Kokosnöt
Hasselnötter dragerade med mjölkchoklad, vit choklad och kokos.

Ingredienser: Socker, kakaosmör*, HASSELNÖT (15 %), 
HELMJÖLKSPULVER, kokos (5 %), kakaomassa*, VASSLEPULVER, LAKTOS, 

emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, maltodextrin, 
glukossirap. Mjölkchokladen och den vita chokladen innehåller min 30 % 
respektive 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av CASHEWNÖT, PARANÖT, 

PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsdeklaration per 100 g: 
energi 2323kj/555kcal, fett 36 g varav mättat fett 18 g, kolhydrater 53 g 

varav sockerarter 50 g, protein 6,3 g, salt 0,10 g.

*Rainforest Alliance-certifierad. Läs mer på ra.org. Nettovikt: 580 g, Bäst före datum: 01-09-2023.

Jordgubbsmandel
Mandlar dragerade med vit choklad och jordgubbspulver.

Ingredienser: Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, jordgubbspulver, glukossirap, emulgeringsmedel 

(SOJALECITIN), jordgubbsarom, rödbetsjuice, naturlig vanilj arom.
Den vita chokladen innehåller min 25 % kakaobeståndsdelar.

Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT och PEKANNÖT kan 
förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 2280KJ/545kcal, fett 34 g  

varav mättat fett 15 g, kolhydrater 52 g  varav sockerarter 51 g, protein 8,0 
g salt 0,10 g.


