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Art nr 91122 Jutesäck Röd 1165g    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En härlig mix av godsaker packade i en julig jutesäck 
 
Ingredienser ; 
Feelings Chokladpraliner: socker, palmfett, kakaosmör, stärkelsesirap, helmjölkspulver, 
sojamjöl, kakaomassa, mjölksocker, sötvasslepulver, maltodextrin, karamellsockersirap, 
potatisstärkelse, kakaopulver (olja starkt frånskild), riskrisp (rismjöl, palmolja, socker, dextros), 
riven kokos, skummjölkspulver, aromer, emulgeringsmedel (sojalecitin), syrningsmedel 
(citronsyra), kaffe, fuktighetsbevarande medel (invertas), smörfett, färgämne (betanin 
(rödbetsextrakt)). 
Överdrag: mjölkchoklad – kakao minst 25%, choklad – kakao minst 40%, vit choklad. 
Allergener: se ingredienser i fet stil. Kan även innehålla rester av: jordnötter, nötter, gluten 
och ägg. 
Näringsinnehåll per 100gr  : Energi 1993kJ/475kcal, Fett 21,3g – vara mättat 12,1g, 
Kolhydrater 67,3g – varav sockerarter 65,7g, protein 2,9g, salt 0,10g 
 
Schogetten Chokladkaka: socker, kakaosmör, gräddpulver, hasselnötter (10%), 
kakaomassa, helmjölkspulver, smörfett, emulgeringsmedel: (sojalecitin), naturlig 
vaniljarom. 
Mjölkchoklad – kakao: minst 30%. 
Allergener: se ingredienser i fet stil. Kan innehålla spår av jordnötter, andra nötter, gluten 
och ägg. 
Näringsinnehåll per 100gr  : Energi 2392kJ/574kcal, Fett 38,0g – vara mättat 20g, 
Kolhydrater 51,0g – varav sockerarter 50,0g, protein 5,9g, salt 0,13g 
   
Toffifee: socker, vegetabiliskt fett (palm, shea, illipe), hasselnötter, glukossirap, 
vasslepulver (från mjölk), fuktighetsbevarande medel; sorbitolsirap, kakaomassa, 
kondenserad skummjölk, kondenserad vassle (från mjölk), mjölksocker (laktos), 
fettreducerad kakao, kakaosmör, smörfett, skummjölkspulver, rörsockersirap, 
emulgeringsmedel: lecitiner (soja), salt, aromer. 
Allergener: se ingredienser i fet stil. Kan även innehålla spår av: jordnöt, mandel och andra 
nötter. 
Näringsinnehåll per 100gr  : Energi 2153kJ/516kcal, Fett 28,7g – vara mättat 12,6g, 
Kolhydrater 58,5g – varav sockerarter 48,5g, protein 5,9g, salt 0,22g 
 
Liquorice Allsort: socker, melass, vetemjöl (gluten), glukossirap, kokosflingor, palmolja, 
gelatin (ox), fuktighetsbevarande medel (glycerol), fettreducerat kakaopulver, naturliga färger 
(rödbeta, kurkumin, sockerkulör, kapsantin), lakritsextrakt, ytbehandlingsmedel (bivax), 
spirulinakoncentrat, aromer, frukt- och grönsakskoncentrater (rädisa, svarta vinbär, morot, 
nässla, spenat). 
Allergener: se ingredienser i fet stil. 
Näringsinnehåll per 100gr  : Energi 1520kJ/360kcal, Fett 5,5g – vara mättat 4,4g, 
Kolhydrater 74,4g – varav sockerarter 61,2g, fiber 1,2g, protein 3,1g, natrium 0,006g 
 
Baileys Chocolate Sticks: Krämfyllning (46%): vegetabiliskt fett, socker, skummjölkspulver, 
aromer, helmjölkspulver, vasslepulver, Baileys Original Irish Cream liqueuer (1,8%), 
sojamjöl,  laktos, krämpulver, emulgeringsmedel (E322, E476). Mjölkchoklad (28%): socker 
kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, vasslepulver, mjölkfett, emulgeringmedel 
(sojalecitin), aromer. Kex (26%): vetemjöl, socker, vegetabiliskt fett, skummjölkspulver, 
glukos, äggpulver, färg (karamell), salt, aromer, emulgeringsmedel (sojalecitin). 
Allergener: se ingredienser i fet stil. Kan även innehålla spår av nötter, sesam, 
nötingredienser. 
Näringsinnehåll per 100gr  : Energi 2096kJ/501kcal, Fett 24,3g – vara mättat 13,7g, 
Kolhydrater 63,5g – varav sockerarter 44,2g, fiber 2,6g, protein 5,7g, salt 0,57g 
 



 

 

 

 

 

 

 

Förvaras svalt och torrt 

 

 

 

Vikt  1165g 

 

Antal / kartong  8 säckar 

 

EAN KOD   5 709 364 490 032 

 Tryffel: socker, vegetabiliskt fett (kokosnöt, palmkärnolja), fettreducerat kakaopulver 9%, 
vasslepulver (mjölk), härdat vegetabiliskt fett (kokosnöt/palmkärnolja), emulgator: 
sojalecitin, vanillin. 
Allergener: se ingredienser i fet stil. Kan innehålla spår av vetegluten, ägg och nötter. 
Näringsinnehåll per 100gr  : Energi 2384kJ/572kcal, Fett 38,3g – varav mättat 35,2g, 
Kolhydrater 52,4g – varav sockerarter 50,4g, fiber 3,1g, protein 3,0g, salt 0,14g 

 


