
85154 HEXAGON 
 

Öppen presentask, försluten med cellofan och rosett. Innehåller en mix av kolor och chokladpraliner. 

 

Chocolate Eclairs – Kola med chokladfyllning - Ingredienser : Glukossirap, mjölkchoklad 22% ( socker, kakaomassas, helmjölkpulver, kakaosmör, 

vasslepulver, laktos, palmolja, emulgator ; sojalecitin, aromer ) socker, sötad kondenserad skummjölk, ( skummat mjölksocker ) palmolja,  

invertsockersirap, salt, emulgator ; mono – och diglycerider av vegetabiliska fettsyror, melass, aromer. Dumle Original – Chokladtäckt kola 
Ingredienser ; Mjölkchokladöverdragen kola (73%). Ingredienser: glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), helmjölkspulver, kakaosmör, 

vasslepulver (av mjölk), kakaomassa, mjölk, skummjölkspulver, salt, emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. Soja), 

aromer. Kan innehålla nötter, mandel och vete. Geisha Original – Mjölkchoklad med krispig nötnougat- Ingredienser ; socker, mjölk, kakaosmör, 

hasselnötter (12%), kakaomassa, helmjölkspulver, kärnmjölkspulver, vegetabiliskt fett ( palm, shea ), vetemjöl, majsstärkelse, emulgeringsmedel       

( sojalecitin ), aromer. Kan innehålla spår av andra nötter och mandel. Karl Fazer Mjölkchoklad - Ingredienser : Mjölk, socker, kakaosmör, 

kakaomassa, emulgeringsmedel ( sojalecitin ), salt, arom. Kan innehålla spår av nötter, mandel och vete. Riesen - Chokladkola täckt med kraftig 

mörk choklad ( 30%) Ingredienser: Glukossirap, socker, kondenserad vassle ( från mjölk ), kakaomassa* ( 20%), palmfett, kondenserad skummjölk, 

kakao, fuktighetsbevarande medel : sorbitolsirap, kakaosmör, smörfett, vasslepulver ( från mjölk ), modifierad stärkelse, emulgeringsmedel ; 

sojalecitin, vaniljextrakt. *Gjord av Gavoa kakaoblandning. Kan innehålla spår av jordnötter, hasselnötter, mandel och andra nötter.              
Rovelli Rocket  - Mjölkchokladpralin med krispig hasselnötskräm. 

Ingredienser ; socker, vegetabiliska fetter och oljor från  ; kokos, palmkärna, palm, solros, shea och raps. Kakaosmör, helmjölkpulver, kakaomassa, 

serum av mjölkpulver, skummjölkspulver,skummat kakaopulver, hasselnötter, vegetabilisk palmolja, krisp av ; majs, ris och vete, socker, skummat 

kakaopulver, kornmalt, salt, laktos, emulgator ; sojalecitin, aromer. Kan innehålla spår av andra nötter. Kola - Hallon/Saltlakrits Ingredienser : 

Glukossirap, sockrad kondenserad mjölk, socker, vegetabiliskt fett ( palm, shea ), salmiak, salt, lakritspasta, färgämne ; E120, E153, aromämnen, 

emulgeringsmedel; solroslecitin, surhetsreglerande medel ; äppelsyra. Kan innehålla spår av mandel. Gräddkola - Ingredienser : Glukossirap, sockrad 

kondenserad mjölk, vegetabiliskt fett ( palm, shea ) salt, aromämnen. Kan innehålla spår av mandel. Kola Mint/Choklad - Ingredienser : Glukossirap, 

socker, sockrad kondenserad MJÖLK, vegetabiliskt fett (palm, shea), kakaopulver, salt, aromämnen, pepparmintolja, emulgeringsmedel ; solroslecitin, 

färgämne ; E171. Kan innehålla spår av mandel. 

 

Näringsinnehåll per 100gr ; Energi 1819kJ – 434 kcal, Fett 17,2g – varav mättat 9,3g, Kolhydrater 65,1g – varav sockerarter 49,1g,                              

Protein 3,9g, Salt 0,24g. 

Förvaras svalt och torrt  

 

VIKT : 1800 gram 

Antal / kartong : 6 

EAN KOD : 5 701 920 851547 

 

 

 

 

 

 

 

 


