
INGREDIENSER ÖSTERLENBOLLARNA

CHOKLADDRÖMMAR 
Chokladbollar med smak av 
Mint, Irish Coffee, Chili och Knäck. 
 
Ingredienser: HAVREGRYN, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakul-
tur, salt) socker; 

MINT: kakao (kakaopulver, surhetsreglerande medel (E501)), After Eight 
(socker, choklad (socker, kakaomassa, kakaosmör, smörolja, emulgator 
(SOJALECITIN),  aroma (vanillin)), glukossirap, pepparmintolja, surhets-
regle-rande medel (citronsyra), kokos. 
IRISH COFFEE: irish syrup (vatten, glycerol (E422), färg (lutein (E161b), 
bril-jantblått (E133)), konserveringsmedel (natriumbensoat (E211), kalium-
sor-bat(E202)). 
Kaffebönor, kakao (kakaopulver), rörsocker. 
CHILI: chiliflakes, havssalt, mörk choklad, kokos, hushållsfärg (vatten, 
färg-ämne (karmin (E120)), surhetsreglerande medel (citronsyra (E330)), 
konser-veringsmedel (kaliumsorbat(E202). 
KNÄCK: kakao (kakaopulver, surhetsreglerande medel (E501)), Daim 
(socker palmolja, kakaosmör, kakaomassa, MANDEL (3%), VASSLEPULVER 
(MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, VASSLEPRODUKT (MJÖLK) 
sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgator (SOJALECITIN), 
aromer) 
 
Kan innehålla spår av JORDNÖT, CASHEWNÖTTER, MANDEL, HASSEL-
NÖT, SOJA. Kylvara förvaras vid högst +8°. 

GOASKEN 
Chokladbollar med smak av Salted Caramel, Punsch,  
Nougat och Crispy Nut. 
 
Ingredienser: HAVREGRYN, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakul-
tur, salt), socker; 

SALTED CARAMEL: dulce de leche (MJÖLK, socker, stabiliseringsme-
del (dinatriumohosphat)), smakessens (socker, sirap, vatten, aromämne, 
citronsyra, salt, färgämne (E150c), konserveringsmedel (E211)) ljus choklad 
(socker, vegetabiliskt fett (certifierad palmolja, shea), vasselpulver (av 
mjölk)/skummjölkspulver, fettreducerat kakaopulver, emulgeringsmedel 
(E492) soja och solros lecitin, arom, salt. 
PUNSCH: punchextrakt (arrak, glukos (E150)), hushållsfärg (vatten, glyce-
rol (E422), färg (lutein (E161b), briljantblått (E133)), konserveringsmedel 
(natriumbensoat (E211), kaliumsorbat (E202)), pärlsocker. 
NOUGAT: nougat, (HASSELNÖTTER (31%), vegetabiliskt fett (fullhärdat 
palmkärn), LAKTOSrikt proteinreducerat VASSLEPULVER(MJÖLK), kakao-
massa, MJÖLKSOCKaER, fettreducerad kakao, kakaosmör, emulgerings-
medel (E322, E492), naturlig vaniljarom, arom), HASSELNÖTTER. 
CRISPY NUT: kakao (kakaopulver, surhetsreglerande medel (E501)), corn-
flakes (majs, kornmalt, salt, socker), jordnötssmör (JORDNÖTTER, socker, 
fullbordad palmolja, salt). 
 
Kan innehålla spår av MANDEL, CASHEWNÖT, HASSELNÖT, SOJA. 
Kylvara förvaras vid högst +8°. 

 

KÄRLEKSASKEN 
Chokladbollar med smak av 
Vanilj & Choklad, Jordgubb, Hallon & Saltlakrits och Lime.  
 
Ingredienser: HAVREGRYN, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, 
salt), socker; 

VANILJ & CHOKLAD: syrup (socker, vatten, aromer, syra (citronsyra), 
konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat)), färgämne (sockerku-
lör, ammoniaksulfitprocessen), choklad (socker, MJÖLKPULVER, kakaosmör, 
vasslepulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), arom), choklad (kakaomassa, 
socker, emulgeringsmedel (E222), vaniljextrakt). 
JORDGUBB: syrup (vatten, socker, aromämnen, jordgubbsjuice från kon-
centrat, citronsyra,färgämne (E120), stabiliseringsmedel (E415), konserve-
ringsmedel (E202,E211)), sylt (socker, jordgubbar, vatten, förtjockningsme-
del (pektin), syra 
(citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat)), hushållsfärg (vatten, 
färgämne 
(karmin (E120)), surhetsreglerande medel (citronsyra (E330)), konserverings-
medel (kaliumsorbat (E202)), choklad (socker, kakaosmör, MJÖLKPULVER, 
emulgator (E222), vaniljextrakt). 
HALLON & SALTLAKRITS: smakmix (aromämnen, citronsyra, druva 
(E211)), sylt 
(socker, hallon, vatten, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra), 
konserveringsmedel (kaliumsorbat)), hushållsfärg (vatten, färgämne, (karmin 
(E120), surhetsreglerande medel (citronsyra (E330)), konserveringsmedel 
(kaliumsorbat (E202)), hockeypulver (socker, ammoniumklorid, lakritspulver), 
hushållsfärg (vatten, fuktighetsbevarande medel (glycerol (E422)), färgämne 
(vegetabiliskt kol (E153)), stabiliseringsmedel (natriumkarboximetylcellulo-
sa (E466), hydroxipropylmetylcellolusa (E464)), surhetsreglerande medel 
(citronsyra (E330)), konserveringsmedel (kaliumsorbat (E202)). 
LIME: limeskal, limesaft, hushållsfärg (vatten, färg (karotener (E160a)), sur-
hetsreglerande medel (citronsyra (E330)), konserveringsmedel (kaliumsor-
bat (E202), glycerol (E422), lutein (E161b)), briljantblått (E133), konserve-
ringsmedel (natriumbensoat (E211), kaliumsorbat (E202)), choklad (socker, 
kakaosmör, MJÖLKPULVER, emulgator (E222), vaniljextrakt). 
 
Kan innehålla spår av JORDNÖT, CASHEWNÖT, HASSELNÖT, MANDEL, 
SOJA. Kylvara förvaras vid högst +8°. 

MÖRKA GODINGAR 
Chokladbollar med smak av Mörk Choklad, Hallon, Arrak, 
Salted Caramel. 
 
Ingredienser: HAVREGRYN, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, 
salt), socker, kakaopulver, surhetsreglerande medel (kaliumkarbonat, kakao-
massa, kakaoSMÖR, fettreducerad kakao, socker, aromemulgeringsmedel, 
MJÖLKpulver. 

MÖRK CHOKLAD: som ovan, riven kokos. 
HALLON: mörk choklad som ovan, hallonsylt (socker, hallon, vatten, citron-
syra, konserveringsmedel (kaliumsorbat), röd livsmedelsfärg (vatten, färg 
karmin (E111)), surhetsreglerande medel (citronsyra (E330)), konserverings-
medel (kaliumsorbat (E202)), sourmix hallon (vatten, socker, aromämnen, 
citronsyra (E211)), pärlsocker. 
ARRAK: mörk choklad som ovan, arom (vatten, etanol, stabiliseringsmedel 
(sorbitol 
(E420), arrakarom), grön livsmedelsfärg (vatten, fuktighetsbevarande medel 
(glycerol E422), färgämne (utein (E161b), briljantblått (E133), konserverings-
medel (natriumbensonat (E211), kaliumsorbat (E202)). 
SALTED CARAMEL: mörk choklad som ovan, dulce de leche (karamellise-
rad MJÖLK 55%, socker 45%, stabiliseringsmedel (E339)), salted caramel 
shot (socker, sirap, vatten, aromämnen, citronsyra, salt, färgämne (E150c), 
konserveringsmedel (E211), gul livsmedelsfärg (vatten, färgämne kardener 
(E160a), surhetsreglerande medel (citronsyra E339), konserveringsmedel 
(kaliumsorbat (E202)), flingor av havssalt. 
 
Kan innehålla spår av JORDNÖT, CASHEWNÖTTER, MANDEL, HASSEL-
NÖT, SOJA. Kylvara förvaras vid högst +8. 


