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20. Choklad & godis:
41 002

MÖRK CHOKLAD 70% G&B F.T…..EKO…………….15 x 100 g

Tillverkning Storbrittanien

Green & Black´s Kakaomassa**°, rårörssocker **°, kakaosmör**°,
Emulgeringsmedel (SOJALECITIN), vaniljextrakt**° ** = Ekologisk ingrediens
° = Fairtrade-certifierad ingrediens.
Kan innehålla spår av: hasselnöt, laktos, mandel, mjölkprotein.

41 004

MJÖLKCHOKLAD G&B F.T ... …..EKO……………15 x 100 g .............

Tillverkning Storbritannien

Green & Black´s Rårörsocker**°, mjölkpulver**, kakaomassa**°, kakaosmör**°, emulgeringsmedel:
SOJALECITIN, vaniljextrakt**°. Minst 34% kakao.
** = Ekologisk ingrediens ° = Fairtrade-certifierad ingrediens.
Innehåller: laktos, mjölkprotein, soja.
Kan innehålla spår av: hasselnöt, mandel, övriga nötter.

41 009

VIT CHOKLAD G&B F.T ........ EKO ........... 15 x 100 g ........................

Tillverkning Storbrittanien

Green & Black´s Rårörsocker**°, kakaosmör**°, mjölkpulver**, emulgeringsmedel: sojalecitin, vanilj**°
° = Fairtrade-certifierad ingrediens.** = EU - ekologisk
Innehåller: laktos, mjölkprotein, soja.
Kan innehålla spår av: gluten, hasselnöt, mandel, övriga nötter.

41 093

CHOKLAD Mandel G&B F.T .. EKO ........... 15 x 100 g ........................

Tillverkning Storbrittanien

Green & Black, England. Soil Association. Rårörssocker, mandel (25%), mjölkpulver, kakaomassa,
kakaosmör, emulgeringsmedel:(sojalecitin, vanilj).Minst 34% kakaohalt. Kan innehålla spår
av hasselnöt och paranöt.

41 028

CHOKLAD Butterscotch F.T .. EKO ........... 15 x 100 g ........................

Tillverkning Storbrittanien

Green & Black´s Rårörsocker**°, MJÖLKPULVER**, kakaomassa**°, kakaosmör**°,
kolabitar** (10%) (rårörsocker **°, glukossirap**, smör(FRÅN MJÖLK)**, palmolja **, melass**,
naturlig arom), emulgeringsmedel ........... (SOJALECITIN), vaniljextrakt**°.
** = Ekologisk ingrediens ° = Fairtrade-certifierad ingrediens Innehåller: laktos, mjölkprotein, soja.
Kan innehålla spår av: hasselnöt, mandel.

60052

GOSIGA HJÄRTAN……………….EKO…………….12 x 90 g

Tyskland

Veggie Peggy Majssirap*, rörsocker* (oraffinerat), majsstärkelse*, fruktjuicekoncentrat*
(grapefrukt*, äpple*, körsbär*, svarta vinbär*, citron*, apelsin*), syra (citronsyra), geleringsmedel
(pektin), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), färgad frukt- och växtextrakt
(pumpa*, äpple*, alger, safflor, fläder*), naturliga aromer, ytbehandlingsmedel
(solrosolja*, karnaubavax*).
*Ekologisk ingrediens.

60050

SLINGRIGA SUROMRAR…………EKO…………….12 x 90 g

Tyskland

Veggie Peggy Majssirap*, rörsocker* (oraffinerat), majsstärkelse*, fruktjuicekoncentrat*
(grapefrukt*, äpple*, körsbär*, svarta vinbär*, citron*, apelsin*), syra (citronsyra), geleringsmedel
(pektin), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), färgad frukt- och växtextrakt
(pumpa*, äpple*, alger, safflor, fläder*), naturliga aromer, ytbehandlingsmedel
(solrosolja*, karnaubavax*).
*Ekologisk ingrediens.
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60051

NAFSIGA NALLAR……………….EKO…………….12 x 90 g

Ursprung

Tyskland

Veggie Peggy Majssirap*, rörsocker* (oraffinerat), geleringsmedel (pektin),
fruktjuicekoncentrat (äpple*, apelsin*, citron*, svarta vinbär*, hallon*, ananas*),
syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), färg från frukt- och växtextrakt
(pumpa*, äpple*, alger, safflor, fläder*), naturliga aromer, ytbehandlingsmedel
(solrosolja*, karnaubavax*). *Ekologisk ingrediens.
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