INNEHÅLLSFÖRTECKNING KANDY’Z GODISFÖRPACKNINGAR
Vissa avvikelser kan förekomma beroende på säsong och tillgång.
BOUNTY
Ingredienser: Socker, kokosflingor (18%), glukossirap, kakaosmör, kakaomassa, skummjölkspulver,
laktos, mjölkfett, emulgeringsmedel (sojalecitin, E471), vasslepulver, fuktighetsbevarande medel
(glycerol), salt, naturligt vaniljextrakt. Kan innehålla spår av jordnöt. Minst 25% kakaotärstof.

HALLON-/LAKRITSKOLA
Ingredienser: Glukossirap, kondensmjölk, socker, vegetabiliskt fett (palm, shea), salmiak, salt, lakritspasta,
färgämne (E120 karmin, E153), aromämnen, emulgeringsmedel (E322), surhetsreglerande medel
(E296). Kan innehålla spår av mandel.

TWIX
Ingredienser: Socker, glukossirap, vetemjöl, palmfett, kakaosmör, skummjölkspulver, kakaomassa,
laktos, mjölkfett, vasslepulver, fettreducerat kakaopulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), salt, jäsningsmedel (E500), naturligt vaniljextrakt. Kan innehålla spår hasselnöt, mandel, gluten, korn, havre.

SALTLAKRITSKOLA
Ingredienser: Stärkelsesirap, socker, kondensmjölk, vegetabiliskt fett, salmiak, lakritspasta, sojalecitin, salt,
färg (E153) naturliga aromer Kan innehålla spår av mandel.

SNICKERS
Ingredienser: Socker, jordnötter, glukossirap, kakaosmör, skummjölkspulver, kakaomassa, solrosolja,
laktos, mjölkfett, vasslepulver, palmfett, salt, emulgeringsmedel (sojalecitin), kokosolja, äggvitepulver, naturligt vaniljextrakt, hydrolyserat mjölkprotein. Kan innehålla spår av hasselnöt.
RIESEN DARK
Ingredienser: Glykossirap, socker, kondernserad vassle (från mjölk), kakaomassa, plamfett, kondenserad
skummjölk, kakao, fuktighetsbevarande medel (sorbitolsirap), kakaosmör, smörfett, vasslepulver (från
mjölk), modifierad stärkelse, emulgeringsmedel (sojalecitin), vaniljextrakt. Kan innehålla delar av
jordnöt, hasselnöt, mandel och andra nötter.
DELIZIE GRÖN (MINT)
Ingredienser: Mjölkchoklad: socker, kakaosmör, helmjölkspulver (16%), kakaomassa, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromämnen (vanillin) - fyllning: socker, vegetabiliskt fett, skummjölkspulver (18%),
vasslepulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromämnen (vanillin). Kan innehålla delar eller spår
av nötter och gluten
DELIZIE ROSA (HASSELNÖT)
Ingredienser: Mjölkchoklad: socker, kakaosmör, mjölkpulver (16%), kakaomassa, emulgeringsmedel:
sojalecitin, smakämnen (vanillin). fyllning: socker, vegetabiliskt fett, hasselnötsmassa (10%), skummat
mjölkpulver, kakaopulver, vasslepulver, emulgeringsmedel: sojalecitin, smakämnen: (vanillin).
DELIZIE ORANGE (APELSIN)
Ingredienser: Mjölkchoklad: socker, kakaosmör, helmjölkspulver (16%), kakaomassa, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromämnen (vanillin) - fyllning: socker, vegetabiliskt fett, skummjölkspulver (18%),
vasslepulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromämnen (vanillin). Kan innehålla delar eller spår
av nötter och gluten.
MARIANNE
Ingredienser: Socker, glukossirap, kakaomassa, vegetabiliskt fett, kakaosmör, skummjölkspulver (mindre
än 0,5%), emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. soja), aromämnen (pepparmyntsolja & vanillin). Chokladfyllningens andel 38%. Chokladen innehåller också andra vegetabiliska fetter än kakaosmör.
MARIANNE TOFFEE
Ingredienser: Glukossirap, socker, glukos-fruktossirap, härdad vegetabilisk olja, skummjölkspulver, melass,
surhetsreglerande medel (E331 & E330), mjölkfett, emulgeringsmedel (E322 sojalecitin & E471), salt,
aromämnen (bl.a. pepparmyntolja & vanillin).
FAZER MINT
Ingredienser: Socker, kakaomassa, glukossirap, kakaosmör, mjölkfett, skummjölkspulver (mindre än
1%), emulgeringsmedel (sojalecitin), aromer (pepparmyntsolja & vanillin), enzym (invertas). Kan innehålla
spår av nötter och mandlar.
CREAM FUDGE
Ingredienser: Socker, glukossirap, helmjölkspulver (10%), palmfett, skummjölkspulver (6%), emulgeringsmedel (sojalecitin, mono och diglycerider av fettsyror), smakämnen. Glutenfritt
RYFORS LAKRITSKOLA
Ingredienser: Glykos, socker, fullmjölkspulver, vegetabiliskt fett, sorbitol, lakritsextrakt 2%, e 153, grädde,
salmiak, salt, sojalecitin, arom, citronsyra. Kan innehålla spår av sesamfrön.
DAIM
Ingredienser: Socker, palmolja, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (mjölk), skummjölkspulver,
smörfett, mandel (2,7%), vassleprodukt (mjölk) sockrad kondenserad skummjölk, salt, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromer.
GEISHA
Ingredienser: Mjölk, socker, kakaosmör, hasselnötter, kakaomassa, vegetabiliskt fett, vetemjöl,
emulgeringsmedel (sojalecitin), koksalt, härdad vegetabiliskolja, aromer (vanilj, vanillin). Innehåller
hasselnötter. Kan innehålla spår av andra nötter och mandlar.

ROLLO-KOLA
Ingredienser: Glukossirap, socker, palmfett, sockrad kondenserad skummjölk, smör, salt, emulgeringsmedel (sojalecitin, E471). Kan innehålla spår av nötter och jordnötter.
FOX-KOLA
Ingredienser: Socker, glukossirap, härdat vegetabiliskt fett, fuktighetsbevarande medel (sorbitolsirap), syra
(citronsyra), gelatin, naturlig arom, färgämne (lutein). Kan innehålla spår av soja.
MARABOU MINI
Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver, skummjölkspulver, smörfett, vassleprodukt, emulgeringsmedel (sojalecitin), aroma. minst 30% kakao. innehåller mjölk, soja. Kan
innehålla spår av mandel, andra nötter och vete.
BIM BOM
Ingredienser: Glukossirap, socker, surhetsreglerande medel (mjölksyra, citronsyra), koncentrerad fruktjuice
(0,3%, jordgubb, ananas, päron), aromer, färgämnen (163, E100, E160c, E160a, E132), Fyllning 18%.
SOCADO RÖD (MÖRK CHOKLAD MED CRISP)
Ingredienser: Överdrag: socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromämnen
(vanillin). Fyllning: socker, vegetabiliskt fett, hasselnötsmassa (10%), skummjölkspulver, mager kakao
i pulverform, krispiga flingor: (5% majs, ris och vetemjöl, socker, kornmalt, salt), vasslepulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromämnen (vanillin).
FRUKTKOLA
Ingredienser: Socker, glykossirap, vegetabiliskt fett (palm), gelatin, surhetsreglerande medel (citronsyra),
aromämnen, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror). Helt utan färgämnen. Kan innehålla
spår av nötter.
WALKERS KOLAMIX
Ingredienser: Glukossirap, socker, sötad kondenserad mjölk, vegetabilisk olja (hållbar palm), mjölkchoklad,
vit choklad, smör, mörk choklad, paranötter, sirap, salt, färgämne e153, emulgeringsmedel (E471),
lakritsextrakt, smakämnen, anisolja, nötter.
MILK DROPS
Ingredienser: Glukossirap, sötad kondenserad mjölk, vassle, skummjölk, socker, vegetabiliska oljor
(palmolja), stabiliseringsmedel (E407, E339, E332), emulgeringsmedel (E471, sojalecitin), aromämnen,
socker, mjölkfett, salt, aromämne (vaniljkräm), fuktighetsbevarande medel (sorbitol). Kan innehålla
spår av nötter.
WERTHERS ORIGINAL
Ingredienser: Socker, glukossirap, grädde, kondenserad vassle (från mjölk), smör, rörsockersirap, salt,
smörfett, emulgeringsmedel (sojalecitin), arom. Kan innehålla spår av nötter.
PULVERTWIST
Ingredienser: Socker, glukossirap, ammoniumklorid (4,5%), lakritspulver, lakritsextrakt, karamellsockerlag,
dextros. Kan innehålla spår av nötter.
LAICA MJÖLK (BLÅ)
Ingredienser: Överdrag: socker, helmjölkspulver (16,5%), kakaomassa, kakosmör, vasslepulver,
emulgeringsmedel E322 sojalecitin, aromer vanillin. Fyllning (ca 50%) : socker, fraktionerad vegetabilisk
olja och fett (palm), skummjölkspulver (14%), sädeslag (majsmjöl, rismjöl, vetemjöl, socker, maltextrakt,
salt) (10% av fyllningen), vasslepulver, laktos, helmjölkspulver, emulgeringsmedel E322 sojalecitin.
Kan innehålla spår av nötter.
LAICA LOVERSTAR
Ingredienser: Överdrag (ca 50%), socker, helmjölkspulver (16,5%), kakaomassa, kakaosmör, vasslepulver,
emulgeringsmedel (E322 sojalecitin), arom (naturlig vaniljsmak). Fyllning (ca 50%), socker, fraktionerad
vegetabilisk fett och fett (palm och rapsfrön i varierande proportion), hasselnöt (8%), vasslepulver, fettfrikakaopulver, laktos, skummjölkspulver, emulgeringsmedel (E322 sojalecitin), arom (naturlig vaniljsmak). Kan
innehålla spår av andra nötter och gluten.

DUMLE
Ingredienser: Glukossirap, mjölk, socker, härdad vegetabilisk olja, helmjölkspulver, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver, skummjölkspulver, koksalt, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromer (bl.a. vanillin)
Kan innehålla spår av nötter och mandlar. Observera: produkten är gjuten i majsstärkelse.

LAICA HASSELNÖT/CRISP
Ingredienser: Överdrag: Socker, helmjölkspulver, kakaomassa, kakaosmör, vasslepulver, emulgeringsmedel (E322 sojalecitin), arom naturlig vaniljsmak. Fyllning: socker, fraktionerad vegetabilisk olja & fett
(palm & raps), sädesslag (majsmjöl, rismjöl, vetemjöl), socker, maltextrakt, salt), hasselnöt, vasslepulver,
fettfritt kakaopulver, laktos, skummjölkspulver, emulgeringsmedel (E322 sojalecitin), arom naturlig
vaniljsmak. Produkten kan innehålla spår av andra nötter.

FONDANTE CHOCOLATE
Ingredienser: Toffé (60%): glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), Helmjölkspulver, invertsocker,
Smör, fuktbevarande medel (sorbitol), salt, emulgeringsmedel (solroslecitin, mono- och diglycerider av
fettsyror), aromer. Mjölkchoklad (20%): socker, kakaosmör, kakaomassa, Skummjölkspulver, demineraliserat Vasslepulver, Smör, emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat), vanillin. Chokladkräm
(20%): socker, vegetabiliskt fett (palm), Helmjölkspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel
(solroslecitin, mono- och diglycerider av fettsyror), aromer, vanillin.

LAICA TOMTEPRALIN RÖD (JUL)
Ingredienser: Överdrag: socker, Helmjölkspulver, Kakaomassa, Kakaosmör, Vasslepulver, Emulgeringsmedel (E322 Sojalecitin), Arom Naturlig vaniljsmak. Fyllning: Socker fraktionerad vegetabilisk olja & Fett
(palm & rapsfrö). Sädesslag (majsmjöl, rismjöl, Vetemjöl, socker, maltextrakt, salt) Hasselnöt, fettfritt
kakaopulver, laktos, skummjölkspulver. Produkten kan innehålla spår av nötter & gluten.

FONDANTE MINT
Ingredienser: Mint Fondant (54%): socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (citronsyra), mintarom.
Chokladkräm (22%): socker, vegetabiliskt fett (palm), Helmjölkspulver, kakaomassa,kakaopulver,
emulgeringsmedel (solroslecitin, Mono- och diglycerider av fettsyror, aromer, vanillin. Mörk Choklad (22%):
kakaomassa, socker, kakaosmör, kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat),
salt, vanillin. Mjölkchoklad dekoration (2%): socker, kakaosmör, kakaomassa, Skummjölkspulver, demineraliserat Vasslepulver, Smör, emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat), vanillin.

LAICA TOMTEPRALIN GULD (JUL)
Ingredienser: Överdrag: socker, Helmjölkspulver, Kakaomassa, Kakaosmör, Vasslepulver, Emulgeringsmedel (E322 Sojalecitin), Arom Naturlig vaniljsmak. Fyllning: Socker fraktionerad vegetabilisk olja & Fett
(palm). Sädesslag (majsmjöl, rismjöl, Vetemjöl, socker, maltextrakt, salt) Hasselnöt, fettfritt kakaopulver,
laktos, skummjölkspulver. Produkten kan innehålla spår av nötter & gluten.
NOUGATÄGG (PÅSK)
Ingredienser: Socker, vegetabiliska fetter (kokos, palmkärnolja, palm, solros, raps - i olika proportioner), kakaomassa, vasslepulver, helmjölkspulver, kakaosmör, skummjölkspulver, krispiga spannmål (majsmjöl,
rismjöl, socker, vetemjöl, kakaopulver, vasslepulver, salt), hasselnötter, fettreducerat kakaopulver, smör,
emulgeringsmedel: sojalecitin, smakämnen. Kan innehålla spår av nötter och ägg.

För mer information om innehållet eller våra godisförpackningar, kontakta oss på:
order@kandyz.se / 08-408 95 400

