
 

Hvid chokolade med hasselnødde creme 
Sukker, HASSELNØDDER 28%, kakaosmør, sødmælkspulver, kakaomasse, invertsukkersirup, palmefedt, kokosfedt, 
emulgator: lecitin (SOJA); vand, koncentreret citronsaft, smag. Kan indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, PEKANØDDER, 
PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

 

Mørk Chokolade med passionsfrugt og karamel 
Sukker, kakaomasse, glukosesirup, kakaosmør, vand, kondenseret sødmælk med sukker, luftfugter: glycerol; kokosfedt, 
invertsukkersirup, mælkefedt, emulgator: lecitin (SOJA); koncentreret passionsfrugtjuice, ferskenstykker, smagsstoffer, 
næringssyre: citronsyre; majsstivelse, ethylalkohol, salt, farve mad (koncentrat af): gulerod. Kan indeholde spor af: 
MANDLER, GLUTEN, HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

 

Mælkechokolade med crispy hasselnøddefyld 
Sukker, HASSELNØDDER 16%, kakaosmør, sødmælkspulver, kakaomasse, rismel, emulgator: lecitin (SOJA); salt, aroma. Kan 
indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER.  

 

 

 

Mælkechokolade med nøddecreme og drys 
Sukker, kakaosmør, HASSELNØDDER 14%, sødmælkspulver, kakaomasse, sød abrikoskerne, bitter abrikoskerne, 
invertsukkersirup, palmefedt, ÆG-albumin, emulgator: lecitin (SOJA); MANDLER < 1%, kokosfedt, vand, koncentreret 
citronsaft, smag. Kan indeholde spor af: GLUTEN, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER 

 

Hvid Chokolade, mælkechokolade og cremebrülee 
Sukker, kakaosmør, sødmælkspulver, koncentreret smør (mælk), luftfugter: glycerol; usødet inddampet MÆLK, 
kakaomasse, rørsukker, solsikkeolie, emulgator: lecitin (SOJA); smagsstoffer, glukosesirup, invertsukkersirup, fruktosesirup, 
farvestof: gurkemeje; farve mad (koncentrat af): græskar, gulerod; næringssyre: citronsyre. Kan indeholde spor af: 
MANDLER, GLUTEN, HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

 

Mælkechokolade med karamelfyld og havsalt 
Sukker, kakaosmør, sødmælkspulver, glukosesirup, kakaomasse, vand, kondenseret sødmælk med sukker, luftfugter: 
glycerol; kokosfedt, invertsukkersirup, salt, emulgator: lecitin (SOJA); usødet inddampet MÆLK, aroma. Kan indeholde spor 
af: MANDLER, GLUTEN, HASSELNØDDER, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 



 

 

Mælkechokolade med fyld af hasselnød og smørbagte småkager 
Sukker, sødmælkspulver, kakaosmør, HASSELNØDDER 14%, kakaomasse, HVEDEMEL (GLUTEN), emulgator: lecitin (SOJA); 
koncentreret smør (MÆLK), skummetmælkspulver, BYGMALT (GLUTEN), salt, smag. Kan indeholde spor af: MANDLER, 
ÆGPRODUKT, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Mælkechokolade med karamelliseret hasselnød 
Sukker, sødmælkspulver, HASSELNØDDER 15%, kakaosmør, kakaomasse, emulgator: lecitin (SOJA); aromastof. Kan 
indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

 

Mælkechokolade med blød caramel 
Sukker, glukosesirup, sødmælkspulver, kakaosmør, kondenseret sødmælk med sukker, kakaomasse, vand, smør (MÆLK), 
fløde (MÆLK), salt, emulgator: lecitin (SOJA); aromastof. Kan indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, HASSELNØDDER, 
PEKANØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

 

Mørk Chokolade og lys chokolade med kakao ganache 
Sukker, kakaomasse, palmefedt, kakaosmør, sødmælkspulver, solsikkeolie, koncentreret smør (MÆLK), kål frø olie, 
kakaonibs, mælkefedt, emulgator: lecitin (SOJA); aromastof. Kan indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, HASSELNØDDER, 
PISTACIENØDDER, VALNØD. 

 

Mørk chokolade med orange ganache 
Sukker, kakaomasse, kakaosmør, glukosesirup, sødmælkspulver, invertsukkersirup, koncentreret smør (MÆLK), luftfugter: 
glycerol; ethylalkohol, mælkefedt, emulgator: lecitin (SOJA); appelsinskal, koncentreret appelsinjuice, farve mad 
(koncentrat af): gulerod, tidsel; næringssyre: citronsyre; glukose- fruktosesirup, smagsstoffer, majsstivelse. Kan indeholde 
spor af: MANDLER, GLUTEN, HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

 

Hvid Chokolade med ristet karamel 
Sukker, kakaosmør, sødmælkspulver, koncentreret smør (MÆLK), HASSELNØDDER 4%, kakaomasse, glukosesirup, 
invertsukkersirup, luftfugter: glycerol; karamelsauce, farve: karamel; emulgator: lecitin (SOJA); aromastof. Kan indeholde 
spor af: MANDLER, GLUTEN. 

 



 

 

Hvid Chokolade med valnødddecreme og hel valnød 
Sukker, kakaosmør, koncentreret smør (MÆLK), sødmælkspulver, VALNØDDER 8%, glukosesirup, invertsukkersirup, 
kakaomasse, usødet inddampet MÆLK, ethylalkohol, emulgator. Kan indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, 
HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT, PECANNØDDER, PISTACIENØDDER. 

 

Hvid Chokolade med jordbær fyld 
Sukker, kakaosmør, sødmælkspulver, glukosesirup, invertsukkersirup, koncentreret smør (MÆLK), usødet inddampet 
MÆLK, luftfugter: glycerol; ethylalkohol, jordbær, emulgator: lecitin (SOJA); næringssyre: citronsyre; farve mad (koncentrat 
af): sort gulerod, gulerod; smagsstoffer, majsstivelse, koncentreret jordbærjuice. Kan indeholde spor af: MANDLER, 
GLUTEN, HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

 

Mørk chokolade med hindbær creme 
Sukker, koncentreret smør (MÆLK), kakaomasse, kakaosmør, sødmælkspulver, glukosesirup, invertsukkersirup, hindbær, 
usødet inddampet MÆLK, ethylalkohol, mælkefedt, emulgator: lecitin (SOJA); aroma, næringssyre: citronsyre; modificeret 
majsstivelse, vand, koncentreret hyldebærsaft. Kan indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT, 
PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Hvid Chokolade med hasselnød fyld 
Sukker, HASSELNØDDER 24%, kakaosmør, sødmælkspulver, kakaomasse, emulgator: lecitin (SOJA); aromastof. Kan 
indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Mørk Chokolade med kirsebær ganache 
Sukker, kakaomasse, kakaosmør, sødmælkspulver, glukosesirup, usødet inddampet MÆLK, luftfugter: glycerol; vand, 
invertsukkersirup, koncentreret smør (MÆLK), kirsch, ethylalkohol, emulgator: lecitin (SOJA); palmefedt, mælkefedt, 
koncentreret kirsebærjuice, fløde (MILK), kokosfedt, kirsebær, koncentreret hyldebærsaft, næringssyre: citronsyre; 
majsstivelse, smagsstoffer, farvestoffer (koncentrat af): rødbeder. Kan indeholde spor af: MANDLER, GLUTEN, 
HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

 



 

Hvid Chokolade med crispy hasselnødde crème 
Sukker 38%, kakaosmør 17%, sødmælkspulver 17%, koncentreret smør (MÆLK) 15%, HASSELNØDDER 5%, rismel 3%, 
kakaomasse 2%, inddampet MÆLK 1%, glukosesirup 1%, invertsukkersirup 1%, emulgator: lecitin (SOY) 1%; vand 1 %, kaffe 
1 %, salt 1 %, smagsstof 1 %. Kan indeholde: MANDLER, GLUTEN, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Hvid chokolade med mandelfyld og mandel på top 
Sukker 43%, MANDLER 18%, kakaosmør 16%, sødmælkspulver 15%, kakaomasse 4%, solsikkeolie 2%, emulgator: lecitin 
(SOJA) 1%; smagsstof 1%. Kan indeholde: GLUTEN, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Mørk Chokolade med Tranebær rabarber hindbær puré 
Sukker 31 %, kakaomasse 30 %, glukosesirup 9 %, invertsukkersirup 7 %, koncentreret smør (MÆLK) 5 %, kakaosmør 5 %, 
inddampet MÆLK 4 %, befugter: glycerol 3 %; ethylalkohol 1%, Mælkefedt 1%, frysetørrede hindbær 1%, koncentreret 
tranebærjuice 1%, rabarber < 1%, emulgator: lecitin (SOJA) 1%; farve mad (koncentrat af): sort gulerod 1%, gulerod 1%; 
næringssyre: citronsyre 1%; koncentreret æblejuice 1%, majsstivelse 1%, smagsstof 1%. Kan indeholde: MANDLER, 
GLUTEN, HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 
Mørk Chokolade med hasselnød fyld 
Sukker 48%, kakaomasse 22%, HASSELNØDDER 19%, kakaosmør 7%, sødmælk pulver 3%, mælkefedt 1%, emulgator: lecitin 
(SOJA) 1%; smagsstof 1%. Kan indeholde: MANDLER, GLUTEN, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Mandel mælkechokolade med hasselnød fyld 
Sukker 47%, HASSELNØDDER 19%, sødmælkspulver 14%, kakaosmør 13%, kakaomasse 7%, emulgator: lecitin (SOJA) 1%; 
smagsstof 1%. Kan indeholde: MANDLER, GLUTEN, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Mørk Chokolade med crispy hasselnød fyld 
Sukker 48%, kakaosmør 14%, sødmælkspulver 13%, MANDLER 8%, kakaomasse 6%, vand 3%, luftfugter: glycerol 1%, 
sorbitol 1%; appelsinskal 1%, ethylalkohol 1%, PISTACIENØDDER 1%, palmefedt 1%, glukosesirup 1%, emulgator: lecitin 
(SOJA) 1%; farvestoffer: titaniumdioxid 1%, rødbede 1%, gurkemeje 1%, karmin 1%; glukose- fruktose sirup 1%, farve 
fødevarer (koncentrat af): spirulina 1%; næringssyre: citronsyre 1%; fortykningsmiddel: carboxymethyl cellulose 1%; 
invertase 1%, magert kakaopulver 1%, sheafedt 1%, smagsstof 1%. Kan indeholde: GLUTEN, HASSELNØDDER, 
PEKANNØDDER, SESAMFRØ, VALNØD. 



 

 

 

Mørk Chokolade med mandel creme og hel mandel 
Sukker, MANDLER 20%, kakaomasse, kakaosmør, sødmælkspulver, solsikkeolie, appelsinskal, emulgator: lecitin (SOJA); 
glukosesirup, mælkefedt, honning, glukose- fruktosesirup, ÆG-albumin, kartoffelstivelse, smagsstof, næringssyre: 
citronsyre. Kan indeholde spor af: GLUTEN, HASSELNØDDER, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Mørk Chokolade og mælkechokolade med hasselnød creme og drys 
Sukker, koncentreret smør (MÆLK), kakaosmør, sødmælkspulver, kakaomasse, luftfugter: glycerol; usødet inddampet 
MÆLK, glukosesirup, invertsukkersirup, emulgator: lecitin (SOJA); smør (MÆLK), ÆG, HVEDEMEL (GLUTEN), smagsstoffer, 
MÆLKEFEDT, magert kakaopulver, salt. Kan indeholde spor af: MANDLER, HASSELNØDDER, PEKANØDDER, 
PISTACIENØDDER, VALNØDDER. 

 

Mørk Chokolade med crispy hasselnød fyld 
Sukker, sødmælkspulver, kakaosmør, HVEDEMEL (GLUTEN), palmefedt, kakaomasse, sukkerslik, rørsukker, kål frø olie, 
SOJAMEL, emulgatorer: lecitin (SOJA), mono- og diglycerider af fedtsyrer; invertsukkersirup, kanel, muskatnød, 
hævemiddel: natriumbikarbonat; koncentreret smør (MÆLK), citronsaft, næringssyre: citronsyre; vand, magert 
kakaopulver, farvestoffer: titaniumdioxid, jernoxid, rødbederød; smagsstoffer, sheafedt. Kan indeholde spor af: MANDLER, 
HASSELNØDDER, ÆGPRODUKT. 

 

Sukker 35%, kakaosmør 17%, sødmælkspulver 17%, sheafedt 9%, kakaomasse 8%, kokosfedt 5%, ahornsirup 2%, luftfugter: 
glycerol 2%; solsikkeolie 2%, kakaonibs 1%, HASSELNØDDER 1%, glukosesirup 1%, emulgator: solsikke lecitin 1%; smagsstof 
1 %. Mælkechokolade: tørt mælketørstof: 20 % minimum. Mælkechokolade: kakaotørstof: 33 % minimum. Kan indeholde: 
GLUTEN, HVEDE, BYG, SOJA, MANDLER, VALNØDDER, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER. 

 

Hvid chokolade med tiramisu fyld 
Sukker 42%, kakaosmør 22%, sødmælkspulver 21%, palmefedt 8%, kakaomasse 4%, rapsfrø olie 2%, koncentreret smør 
(MÆLK) 1%, emulgatorer: solsikke lecitin 1%, SOJA lecitin 1%; smagsstof 1%, HVEDEMEL (GLUTEN) 1%, vallepulver (MÆLK) 
1%, skummetmælkspulver 1%, BYGMALT (GLUTEN) 1%, salt 1%. Hvid chokolade: tørt mælketørstof: 22,8 % minimum. Hvid 
chokolade: kakaotørstof: 25,5% minimum. Kan indeholde: ÆGPRODUKT, MANDLER, HASSELNØDDER. 

 



Mælkechokolade med hasselnøddefyld og et strejf af kanel 
Sukker, kakaosmør, SØDMÆLKSPULVER, HASSELNØDDER 15%, kakaomasse, emulgatorer, solsikke lecitin: kanel 
MÆLKEFEDT, aroma. Mælkechokolade: mindst 20% mælketørstof. Mælkechokolade: mindst 33% kakaotørstof. Mørk 
chokolade: mindst 51% kakaotørstof. Kan indeholde: GLUTEN, HVEDE, BYG, SOJA, MANDLER, VALNØDDER, PEKANNØDDER, 
PISTACIENØDDER 

 

Mælkechokolade med abrikosmarmelade med et strejf af mynte  
Sukker 42%, kakaosmør 22%, sødmælkspulver 21%, palmefedt 8%, kakaomasse 4%, rapsfrø olie 2%, koncentreret smør 
(MÆLK) 1%, emulgatorer: solsikke lecitin 1%, SOJA lecitin 1%; smagsstof 1%, HVEDEMEL (GLUTEN) 1%, vallepulver (MÆLK) 
1%, skummetmælkspulver 1%, BYGMALT (GLUTEN) 1%, salt 1%. Hvid chokolade: tør mælketørstof: 22,8 % minimum. Hvid 
chokolade: kakaotørstof: 25,5% minimum. Kan indeholde: ÆGPRODUKT, MANDLER, HASSELNØDDER 

 

Lys chokolade med caramel ganache  
Sukker 31%, kakaosmør 16%, sødmælkspulver 15%, glukosesirup 13%, kakaomasse 9%, vand 4%, kondenseret sødmælk 
med sukker 3%, luftfugter: glycerol 3%; kokosfedt 2%, invertsukkersirup 2%, inddampet MÆLK 1%, emulgatorer: solsikke 
lecitin 1%, SOJA-lecitin 1%; karamelliseret sukker 1%, smagsstof 1%, MÆLKEFEDT 1%, salt 1%. Mælkechokolade: tør 
mælketørstof: 21,7 % minimum. Mælkechokolade: kakaotørstof: 30,9% minimum. Kan indeholde: GLUTEN, HVEDE, BYG, 
ÆGPRODUKT, MANDLER, HASSELNØDDER, VALNØDDER, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER 

 

Lys chokolade med cremet espresso ganache 
Sukker 33%, kakaosmør 16%, sødmælkspulver 15%, kakaomasse 10%, inddampet MÆLK 5%, glukosesirup 5%, vand 3%, 
befugter: glycerol 3%; koncentreret smør (MÆLK) 3 %, palmefedt 2 %, kakaonibs 2 %, kokosfedt 1 %, emulgatorer: solsikke 
lecitin 1 %, SOJA-lecitin 1 %; ethylalkohol 1%, sheafedt 1%, kondenseret sødmælk med sukker 1%, invertsukkersirup 1%, 
smagsstof 1%, kål frø olie 1%, mælkefedt 1%, smør (MÆLK) 1%, solsikkeolie 1%, fløde (MÆLK) 1%, kaffe 1%, salt 1%. 
Mælkechokolade: tør mælketørstof: 20 % minimum. Mælkechokolade: kakaotørstof: 33 % minimum. Kan indeholde: 
GLUTEN, HVEDE, BYG, ÆGPRODUKT, MANDLER, HASSELNØDDER, VALNØD, PISTACIENØDDER 

 

Hvid chokolade med mokka creme 
Sukker 23%, invertsukkersirup 19%, palmefedt 19%, kakaosmør 13%, sødmælkspulver 12%, kokosfedt 8%, vand 2%, 
kakaomasse 2%, luftfugter: glycerol 1%; emulgator: solsikke lecitin 1%; koncentreret citronsaft 1%, smagsstof 1%, kaffe 1%. 
Mælkechokolade: tør mælketørstof: 21,7 % minimum. Mælkechokolade: kakaotørstof: 30,9% minimum. Hvid chokolade: 
tør mælketørstof: 22,8 % minimum. Hvid chokolade: kakaotørstof: 25,5% minimum. Kan indeholde: GLUTEN, HVEDE, BYG, 
SOJA, MANDLER, HASSELNØDDER, VALNØDDER, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER. 

 

Hvid chokolade med blød kokusfyld 
Sukker 34 %, kakaosmør 13 %, sødmælkspulver 12 %, invertsukkersirup 11 %, palmefedt 11 %, kokosfedt 5 %, kokos 4 %, 
befugtningsmidler: glycerol 3 %, sorbitol 1 %; glukosesirup 2%, kakaomasse 2%, vand 1%, fruktosesirup 1%, kokosflager 1%, 
emulgatorer: solsikke lecitin 1%, natriumkaseinat (MÆLK) 1%; koncentreret citronsaft 1%, smagsstof 1%, maltodextrin 1%. 



Kan indeholde: GLUTEN, HVEDE, BYG, ÆGPRODUKT, MANDLER, HASSELNØDDER, VALNØDDER, PEKANØDDER, 
PISTACIENØDDER. 

 

 

Mælkechokolade med orange ganache  
Sukker, kakaosmør, koncentreret smør (MÆLK), SØDMÆLKSPULVER, kakaomasse, pasteuriseret MÆLK, glukosesirup, 
invertsukker sirup, emulgatorer: solsikke lecitin; Pere Jacobert (MANDLER), MÆLKEFEDT, aroma, koncentreret appelsinsaft, 
antioxidant: cintronsyre: gulerod koncentrat, alkohol, majsstivelse, saflor ekstrakt. Mælkechokolade: mindst 20% 
mælketørstof. Mælkechokolade: mindst 33% kakaotørstof. Mørk chokolade: mindst 51% kakaotørstof. Kan indeholde: 
GLUTEN, HVEDE, ÆG, HASSELNØDDER, VALNØDDER, PEKANNØDDER, PTACIENØDDER 

 

Lys chokolade med nøddecreme 
Sukker 45%, HASSELNØDDER 20%, kakaosmør 15%, sødmælkspulver 11%, kakaomasse 5%, kokosnød 2%, invertsukkersirup 
1%, palmefedt 1%, kokosfedt 1%, emulgator: solsikke lecitin 1%; vand 1%, smagsstof 1%, koncentreret citronsaft 1%. 
Mælkechokolade: tør mælketørstof: 20 % minimum. Mælkechokolade: tør mælketørstof: 21,7 % minimum. 
Mælkechokolade: kakaotørstof: 30,9% minimum. Mælkechokolade: kakaotørstof: 33 % minimum. Kan indeholde: GLUTEN, 
HVEDE, BYG, SOJA, MANDLER, VALNØDDER, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER. 

 

Mørk chokolade med Calvados ganache  
Sukker 35 %, kakaomasse 19 %, kakaosmør 12 %, sødmælkspulver 10 %, glukosesirup 4 %, inddampet MÆLK 4 %, vand 3 %, 
befugter: glycerol 3 %; koncentreret smør (MÆLK) 2%, calvados 2%, palmefedt 2%, emulgatorer: solsikke lecitin 1%, soja 
lecitin 1%; kokosfedt 1%, invertsukkersirup 1%, mælkefedt 1%, ethylalkohol 1%, sheafedt 1%, smagsstof 1%, koncentreret 
æblejuice 1%, kondenseret sødmælk med sukker 1%, kål frø olie 1%, smør (MÆLK) 1%, solsikkeolie 1%, fløde (MÆLK) 1%, 
majsstivelse 1%, næringssyre: citronsyre 1%; salt 1%. Mælkechokolade: tør mælketørstof: 20 % minimum. 
Mælkechokolade: kakaotørstof: 33 % minimum. Mørk chokolade: kakaotørstof: 51 % minimum. Kan indeholde: GLUTEN, 
HVEDE, BYG, ÆGPRODUKT, MANDLER, HASSELNØDDER, VALNØDDER, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER 

 

Mørk chokolade med limoncello fyld 
Sukker 29%, kakaomasse 26%, æblemasse 22%, kakaosmør 6%, koncentreret smør (MÆLK) 4%, glukosesirup 3%, 
invertsukkersirup 2%, limoncello 2%, sødmælkspulver 1%, inddampet MÆLK 1%, mælkefedt 1%, ethylalkohol 1%, 
emulgator: solsikke lecitin 1%; koncentreret limesaft 1%, smagsstof 1%, koncentreret citronsaft 1%, majsstivelse 1%, 
næringssyre: citronsyre 1%; tidselekstrakt 1%. Mørk chokolade: kakaotørstof: 51 % minimum. Kan indeholde: GLUTEN, 
HVEDE, BYG, ÆGPRODUKT, MANDLER, HASSELNØDDER, VALNØDDER, PEKANØDDER, PISTACIENØDDER. 

 

Orange nougat – nougat med et strejf af appelsin overtrukket med orange chokolade 
Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 



lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

Lakridstrøffel – cremet trøffel med lakrids overtrukket med hvis chokolade 
Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 



Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 



 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

 

Sukker, Kakaomasse, Kakaosmør, mandler, Glukose, mælkepulver, hasselnødder, Abrikoskerner, Veg. fedt (palme, kokos), 
Hindbær, Lakrids, Ris, valle, citron, Konsistensmiddel: Pektin, havtorn, Naturlig orangeolie, Salt, karamel, Naturlig vanilje‐ 
og orangesmag, glutenfri maltekstrakt (byg), syre: citron, konserveringsmiddel; E202, farvestof: E160e. Emulgator: soja 
lecithin. Mindst kakaotørstof i chokolade: mørk 62%, fløde 35%, hvid 29%. Fairtrade‐ kakao: Massebalance bliver anvendt i 
henhold til Fairtrade‐standarden. Allergener: soja, mælk og nødder. Kan indeholde spor af æg. GLUTENFRI 

 

Marcipan overtrukket med mørk chokolade 
32% MANDLER, sukker, kakaomasse, vand, invertsukkersirup, kakaosmør, naturlig vanilje aroma, emulgator (E322; SOJA). 
Allergener: soja, nødder og kan indeholde spor af mælk. 

 

Pistaciemarcipan med mørk chokolade 
28% MANDLER, sukker, kakaomasse, vand, 7% PISTACIENØDDER, invertsukkersirup, kakaosmør, naturlig aroma, emulgator 
(E322, SOJA). Allergener: soja, nødder og kan indeholde spor af mælk. 

 

Nougat og marcipan med lys og mørk chokolade 
Sukker, 20% MANDLER, 12% HASSELNØDDER, kakaomasse, kakaosmør, SØDMÆLKSPULVER, vand, invertsukkersirup, 
emulgator (E322; SOJA), naturlig vanilje aroma.) Mindst kakaotørstof indhold: Mørk chokolade: 72%. Lys chokolade: 35% 
(og 27% mælkebestanddele) Allergener: soja, nødder og mælk. 

 

 

Marcipan overtrukket med mørk chokolade, pyntet med hasselnød 
35% MANDLER, sukker, kakaomasse, vand, kakaosmør, invertsukkersirup, 2% HASSELNØDDER, emulgator (E322; SOJA), 
naturlig vanilje aroma. Mindst kakaotørstof indhold: mørk chokolade: 72%. Allergener: soja, nødder og kan indeholde spor 
af mælk. 

 

 

 



 

Marcipan overtrukket med mørk chokolade, pyntet med mandel 
33% MANDLER, 27% sukker, 26% kakaomasse, vand, invertsukkersirup, 2% kakaosmør, naturlig vanilje aroma, emulgator 
(E322; SOJA). Mindst kakaotørstof indhold: Mørk chokolade: 72%. Allergener: soja, nødder og kan indeholde spor af mælk.  

 

Marcipan med mørk chokolade og valnød 
30% MANDLER, sukker, kakaomasse, 16% VALNØDDER, vand, invertsukkersirup, kakaosmør, naturlig aroma, emulgator 
(E322, SOJA). Allergener: soja, nødder og kan indeholde spor af mælk.  

 

Nougat krokant med lys og mørk chokolade 
Sukker, kakaomasse, kakaosmør, SØDMÆLKSPULVER, 25% HASSELNØDDER, emulgator (E322; SOJA), naturlig vanilje aroma. 
Mindst kakaotørstof indhold: Mørk chokolade: 72%. Lys chokolade: 35% (og 27% mælkebestanddele) Allergener: soja, 
nødder og mælk. 

 

Nougat lys og mørk chokolade 
Sukker, 33% HASSELNØDDER, kakaomasse, kakaosmør, SØDMÆLKSPULVER, emulgator (E322; SOJA), naturlig vanilje aroma. 
Mindst kakaotørstof indhold: Mørk chokolade: 72%. Lys chokolade: 35% (og 27% mælkebestanddele). Allergener: soja, 
nødder og mælk. 

 

Marcipan overtrukket med mørk chokolade, pyntet med hindbærpulver 
32% MANDLER, sukker, kakaomasse, vand, invertsukkersirup, kakaosmør, 1% hindbærpulver (100% hindbær), naturlig 
vanilje aroma, emulgator (E322; SOJA). Mindst kakaotørstof indhold: Mørk chokolade: 72%. Allergener: soja, nødder og kan 
indeholde spor af mælk. 

 

Hvid chokolade med nougattrøffel 
Sukker, kakaosmør, 16% HASSELNØDDER, SØDMÆLKSPULVER, naturlig vanilje aroma, emulgator (E322, SOJA). Mindst 
kakaotørstof indhold: Hvid chokolade: 33%. Allergener: soja, nødder og mælk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


