
Salt & peppar lakrits
Lakrits dragerad med mjölkchoklad, mörk choklad, havssalt och chili.

Ingredienser: Mjölkchoklad (60 %), mörk choklad (10 %): (Socker, 
kakaosmör*, kakaomassa*, HELMJÖLKSPULVER, havssalt, lakritsextrakt, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), chili, färgämne (E172), naturlig vanilj 

arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion). Lakrits (30 %): 

(VETEMJÖL, glukossirap, sockersirap, lakritsextrakt, konsistensmedel 
(sorbitolsirap), arom (ammoniumklorid), socker, naturlig anis arom, 

ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Den mörka chokladen och 
mjölkchokladen innehåller min 55 % respektive 30 % kakaobeståndsdelar.
Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL 

kan förekomma. Näringsdeklaration per 100 g: energi 1947kJ/465kcal, fett 
22 g varav mättat fett 13 g, kolhydrater 61 g varav sockerarter 51 g,

protein 5,2 g, salt 0,10 g. 

Salt melonlakrits
Lakrits dragerad med vit choklad med smak av melon.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Socker, sockersirap, VETEMJÖL, glukossirap, 
glukos-fruktossirap, hydrerat kokosfett, modifierad potatisstärkelse, 

lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), stabilisator (sorbitol), färgämne 
(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), ytbehandlingsmedel 

(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, surhetsreglerande medel 

(äppelsyra, natriummalat), melon arom, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 
växtfärgskoncentrat (safflor, spirulina), 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, 
CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. 

Näringsvärde per 100 g: Energi  1894KJ/452kcal, fett 16 g  varav mättat fett 
10 g, kolhydrater 73 g  varav sockerarter 66 g, protein 3,0 g, salt 0,10 g.

Svartvinbär lakritsstubbe
Lakrits dragerad med vit choklad svartvinbär och lakritscrisp.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-
fruktossirap, lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), färgämne 

(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), arom, ytbehandlingsmedel 
(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 

HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, svartvinbärspulver (2 %), 
svartvinbärsarom, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), maltodextrin, 

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

PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi 
1803KJ/431kcal, fett 15 g  varav mättat fett 9 g, kolhydrater 68 g  varav 

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

Salt apelsinlakrits
Lakrits dragerad med vit choklad med smak av apelsin.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Socker, sockersirap, VETEMJÖL, glukossirap, 
glukos-fruktossirap, hydrerat kokosfett, modifierad potatisstärkelse, 

lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), stabilisator (sorbitol), färgämne 
(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), ytbehandlingsmedel 

(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel

(SOJALECITIN), apelsin arom, färgämne (paprikaextrakt), 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, 

CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. 
Näringsvärde per 100 g: Energi  1894KJ/452kcal, fett 16 g  varav mättat fett 

10 g, kolhydrater 73 g  varav sockerarter 66 g, protein 3,0 g, salt 0,10 g.

Kopparlakrits
Lakrits dragerad i mjölkchoklad, havssalt och med smak av kola.

Ingredienser: Mjölkchoklad (70 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, havssalt, lakritsextrakt, 

emulgeringsmedel (SOJALECITIN), färgämne (E172), naturlig vanilj arom, 
ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion). Lakrits (30 %): 
(VETEMJÖL, glukossirap, sockersirap, konsistensmedel (sorbitolsirap), 

lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), socker, naturlig anis arom, 
ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Mjölkchokladen innehåller min 30 % 

kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, 
PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsdeklaration per 100 g: 
energi 1947kJ/465kcal, fett 22 g varav mättat fett 13 g, kolhydrater 61 g 

varav sockerarter 51 g, protein 5,2 g, salt 0,10 g.

Kaffe lakritsstubbe
Lakrits dragerad med mjölkchoklad, vit choklad, kaffe och med smak av kola.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-
fruktossirap, lakritsextrakt, färgämne (vegetabiliskt kol), konserveringsmedel 

(E202), naturlig anis arom, ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). 
Mjölkchoklad (25 %), vit choklad (25 %): (Socker, kakaosmör*, 

HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, kaffe, kaffe arom, 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, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma.

Näringsvärde per 100 g: Energi 1803KJ/431kcal, fett 15 g  varav mättat fett 9 
g, kolhydrater 68 g  varav sockerarter 56 g, protein 4,0 g, salt 0,10 g.

Citronlakrits
Lakrits dragerad med vit choklad och citron.

Ingredienser: Vit choklad (70 %): (Socker, kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
koncentrerad citronjuice, VASSLEPULVER, LAKTOS, lakritsextrakt, arom 

(ammoniumklorid), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), surhetsreglerande 
medel (äppelsyra, natriummalat), citron arom, naturlig vanilj arom. Lakrits 

(30 %): (VETEMJÖL, glukossirap, sockersirap, konsistensmedel 
(sorbitolsirap), lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), socker, naturlig anis 
arom, ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Den vita chokladen innehåller 

min 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, 
PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsdeklaration 

per 100 g: Energi 1938kJ/463kcal, fett 21 g varav mättat fett 12 g, 
kolhydrater 64 g varav sockerarter 55 g, protein 4,5 g, salt 0,10 g.

Blåbär lakritsstubbe
Lakrits dragerad med vit choklad och blåbär.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-
fruktossirap, lakritsextrakt, färgämne (vegetabiliskt kol), 

konserveringsmedel (E202), naturlig anis arom, ytbehandlingsmedel 
(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 

HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, blåbärspulver (2 %), 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), blåbärs arom, 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, 

CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. . 
Näringsdeklaration per 100 g: Energi 1793kJ/428kcal, fett 15 g varav mättat 
fett 9 g, kolhydrater 69 g varav sockerarter 58 g, protein 4,0 g, salt 0,25 g.

Kolalakritskula
Lakrits dragerad med mjölkchoklad och med smak av kola.
Ingredienser: Mjölkchoklad (70 %): (Socker, kakaosmör*, 

HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, arom (ammoniumklorid), lakritsextrakt, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), kola arom, färgämne (vegetabiliskt kol), 

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

Lakrits (30 %): (VETEMJÖL, glukossirap, sockersirap, lakritsextrakt, 
konsistensmedel (sorbitolsirap), arom (ammoniumklorid), socker, naturlig 

anis arom, ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Mjölkchokladen innehåller 
min 30 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, 

PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 
100 g: Energi 1947KJ/465kcal, fett 22 g  varav mättat fett 13 g, kolhydrater 

61 g  varav sockerarter 51 g, protein 5,2 g, salt 0,10 g.

Salt citronlakrits
Lakrits dragerad med vit choklad och citron.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Socker, sockersirap, VETEMJÖL, glukossirap, 
glukos-fruktossirap, hydrerat kokosfett, modifierad potatisstärkelse, 

lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), stabilisator (sorbitol), färgämne 
(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), ytbehandlingsmedel 

(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, koncentrerad citronjuice, VASSLEPULVER, LAKTOS, 

emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig citron arom, 
växtfärgskoncentrat (safflor), 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, CASHEWNÖT, PARANÖT, 
PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 100 g:

Energi  1894KJ/452kcal, fett 16 g  varav mättat fett 10 g,
kolhydrater 73 g  varav sockerarter 66 g, protein 3,0 g, salt 0,10 g.

Chokladlakrits
Lakrits dragerad med mjölkchoklad.

Ingredienser: Mjölkchoklad (55 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 

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

Lakrits (45 %): (VETEMJÖL, glukossirap, sockersirap, lakritsextrakt, 
konsistensmedel (sorbitolsirap), arom (ammoniumklorid), socker, naturlig 

anis arom, ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Mjölkchokladen innehåller 
min 30 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, 

PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 
100 g: energi 1786KJ/427kcal, fett: 18 g  varav mättat fett 10 g, kolhydrater 

61 g  varav sockerarter 47 g, protein 5,2 g, salt 0,10 g.

Choklad skolkrita
Lakrits dragerad med mjölkchoklad och lakritspulver.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Socker, melass, VETEMJÖL, glukossirap, 
kokosfett, lakritsextrakt, risstärkelse, arom (ammoniumklorid), modifierad 
potatisstärkelse, stabilisator (sorbitol), modifierad majsstärkelse, naturliga 

aromer (anis, mint), vegetabilisk kokosolja, emulgeringsmedel (E471), 
förtjockningsmedel (E414), pektin, dextrin). Mjölkchoklad (50 %): (Socker, 

kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, emulgeringsmedel 
(SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, lakritsextrakt). Mjölkchokladen 

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

Näringsvärde per 100 g: Energi 1846KJ/441kcal, fett 16 g  varav mättat fett 
10 g, kolhydrater 69 g  varav sockerarter 63 g, protein: 3,3 g.

Salt limelakrits
Lakrits dragerad med vit choklad och lime.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Socker, sockersirap, VETEMJÖL, glukossirap, 
glukos-fruktossirap, hydrerat kokosfett, modifierad potatisstärkelse, 

lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), stabilisator (sorbitol), färgämne 
(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), ytbehandlingsmedel 

(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, koncentrerad limejuice, VASSLEPULVER, LAKTOS, 

emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig lime arom, växtfärgskoncentrat 
(safflor, spirulina), 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, CASHEWNÖT, PARANÖT, 
PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 100 g:

Energi 1894KJ/452kcal, fett 16 g  varav mättat fett 10 g, kolhydrater 73 g,  
varav sockerarter 66 g, protein: 3,0 g, salt 0,10 g.

Salt hallonlakrits
Lakrits dragerad med vit choklad och hallon.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Socker, sockersirap, VETEMJÖL, 
glukossirap, glukos-fruktossirap, hydrerat kokosfett, modifierad 

potatisstärkelse, lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), stabilisator 
(sorbitol), färgämne (vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), 

ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, 
kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, hallonpulver, VASSLEPULVER, 

LAKTOS, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), hallon arom, rödbetsjuice, 
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, CASHEWNÖT, PARANÖT, 
PEKANNÖT OCH MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 100 g: 

Energi 1762KJ/421kcal, fett 14 g  varav mättat fett 9 g, kolhydrater 68 g  
varav sockerarter 61 g, protein 3,0 g, salt 0,10 g.

Vit melerad chokladlakrits
Lakrits dragerad med vit choklad och lakritsgranulat.

Ingredienser: Vit choklad (70 %): (Socker, kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj 
arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion). Lakrits (30 %): 
(VETEMJÖL, glukossirap, sockersirap, lakritsextrakt, konsistensmedel 
(sorbitolsirap), arom (ammoniumklorid), socker, naturlig anis arom, 

ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Den vita chokladen innehåller min 25 
% kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, 

PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsvärde per 100 g: Energi  
1938KJ/463kcal,  fett 21 g  varav mättat fett 12 g, kolhydrater 64 g  varav 

sockerarter 55 g, protein 4,5 g, salt 0,10 g

Salt vit chokladlakrits
Lakrits dragerad med vit choklad och lakritspulver.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Socker, sockersirap, VETEMJÖL, glukossirap, 
glukos-fruktossirap, hydrerat kokosfett, modifierad potatisstärkelse, 

lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), stabilisator (sorbitol), färgämne 
(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), ytbehandlingsmedel 

(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, lakritsextrakt, VASSLEPULVER, LAKTOS, 

emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom). Den vita chokladen 
innehåller min 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, 

CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. 
Näringsvärde per 100 g: Energi 1762KJ/421kcal, fett 14 g  varav mättat fett 

9 g, kolhydrater 68 g  varav sockerarter 61 g, protein 3,0 g, salt 0,10 g.

Jordgubbslakrits XL
Lakrits dragerad med vit choklad och jordgubbe.

Ingredienser: Vit choklad (60 %): Socker, kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, jordgubbspulver (2 %), emulgeringsmedel 
(SOJALECITIN), jordgubbsarom, rödbetsjuice, naturlig vanilj arom, 

ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.) Lakrits (40 %): 

(Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-fruktossirap, lakritsextrakt, 
färgämne (vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), naturlig anis 

arom, ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Den vita chokladen innehåller 
min 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, 

PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsdeklaration 
per 100 g: Energi 1793kJ/428kcal, fett 15 g varav mättat fett 9 g, 
kolhydrater 69 g varav sockerarter 58 g, protein 4,0 g, salt 0,25 g.

Hallon lakritsstubbe
Lakrits dragerad med vit choklad hallon och lakritscrisp.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-
fruktossirap, lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), färgämne 

(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), arom, ytbehandlingsmedel 
(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 

HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, hallonpulver (2 %), 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), maltodextrin, glukossirap, hallon arom, 
rödbetsjuice, naturlig vanilj arom. Den vita chokladen innehåller min 25 % 

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

1803KJ/431kcal, fett 15 g  varav mättat fett 9 g, kolhydrater 68 g  varav 
sockerarter 56 g, protein 4,0 g, salt 0,10 g.

Viollakrits
Lakrits dragerad med vit choklad och med smak av viol.

Ingredienser: Vit choklad (60 %): (Socker, kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, lakritsextrakt, växtfärgskoncentrat (spirulina, 

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

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.) Lakrits (40 %): 
(Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-fruktossirap, lakritsextrakt, färgämne 

(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), naturlig anis arom, 
ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Den vita chokladen innehåller min 25 % 

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

1793kJ/428kcal, fett 15 g varav mättat fett 9 g, kolhydrater 69 g varav 
sockerarter 58 g, protein 4,0 g, salt 0,25 g.

Passion chililakrits 
Lakrits dragerad med vit choklad, chili och med smak av passion.

Ingredienser: Vit choklad (70 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, passionsarom, 

emulgeringsmedel (SOJALECITIN), surhetsreglerande medel (äppelsyra, 
natriummalat), växtfärgskoncentrat (safflor), chili, naturlig vanilj arom, 

ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 
vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion). Lakrits (30 %): 
(VETEMJÖL, glukossirap, sockersirap, konsistensmedel (sorbitolsirap), 

lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), socker, naturlig anis arom, 
ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Den vita chokladen innehåller min 25 

% kakaoingredienser. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, 
PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsdeklaration per 100 g: 
Energi 1938kJ/463kcal, fett 21 g varav mättat fett 12 g, kolhydrater 64 g 

varav sockerarter 55 g, protein 4,5 g, salt 0,10 g.

Guldlakrits
Lakrits dragerad med mjölkchoklad, guldfärgad.

Ingredienser: Mjölkchoklad (70 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, lakritsextrakt, emulgeringsmedel 

(SOJALECITIN), färgämne E171, E172, naturlig anis arom, naturlig vanilj arom, 
ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, 

vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion). Lakrits (30 %): 
(VETEMJÖL, glukossirap, sockersirap, konsistensmedel (sorbitolsirap), 

lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), socker, naturlig anis arom, 
ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Mjölkchokladen innehåller min 30 % 

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

(kJ): 1947KJ/465kcal, fett 22 g  varav mättat fett 13 g, kolhydrater 61 g  varav 
sockerarter 51 g, protein 5,2 g, salt 0,10 g.

Vit choklad lakritsstubbe
Lakrits dragerad med vit choklad och lakritscrisp.

Ingredienser: Lakrits (50 %): (Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-
fruktossirap, lakritsextrakt, arom (ammoniumklorid), färgämne 

(vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), arom, ytbehandlingsmedel 
(carnauba vax)). Vit choklad (50 %): (Socker, kakaosmör*, 

HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel 
(SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, lakritsextrakt, 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 1793kJ/428kcal, fett 15 g varav mättat fett 9 g, kolhydrater 69 g 

varav sockerarter 58 g, protein 4,0 g, salt 0,25 g.

Jordgubb lakritsstubbe
Lakrits dragerad med vit choklad och jordgubbe.

Ingredienser: Vit choklad (60 %): Socker, kakaosmör*, HELMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER, LAKTOS, jordgubbspulver (2 %), emulgeringsmedel 

(SOJALECITIN), jordgubbsarom, rödbetsjuice, naturlig vanilj arom, Lakrits 
(40 %): (Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-fruktossirap, lakritsextrakt, 

färgämne (vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), naturlig anis 
arom, ytbehandlingsmedel (carnauba vax)). Den vita chokladen innehåller 

min 25 % kakaobeståndsdelar. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, 
PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. Näringsdeklaration 

per 100 g: Energi 1793kJ/428kcal, fett 15 g varav mättat fett 9 g, 
kolhydrater 69 g varav sockerarter 58 g, protein 4,0 g, salt 0,25 g.

*Rainforest Alliance-certifierad. Läs mer på ra.org. Nettovikt: 610g, Bäst före datum: 01-09-2023.

Choklad lakritskula XL
Lakrits dragerad med mjölkchoklad. 

Ingredienser: Mjölkchoklad (60 %): (Socker, kakaosmör*, 
HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa*, arom (ammoniumklorid), lakritsextrakt, 

emulgeringsmedel (SOJALECITIN), färgämne (vegetabiliskt kol), naturlig 
vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad 

tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion.) 
Lakrits (40 %): (Sockersirap, VETEMJÖL, socker, glukos-fruktossirap, 

lakritsextrakt, färgämne (vegetabiliskt kol), konserveringsmedel (E202), 
naturlig anis arom, ytbehandlingsmedel (carnauba vax)).  Mjölkchokladen 

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

Näringsdeklaration per 100 g: Energi 1941kJ/464kcal, fett 22 g varav mättat 
fett 13 g, kolhydrater 60 g varav sockerarter 55 g, protein 5,2 g, salt 0,50 g.


