
Praliner med smak av nyår

Handgjorda nyårspraliner

Förvaras i rumstemperatur. Allra helst i 14-18 grader. Vinkyl tänker 
många, men se upp med luftfuktigheten där i, 50-60% är potimalt. 

Bäst före: 230121.

Vid tillverkligen har det inte förekommit några jordnötter eller nötter 
i köket, det är dock inte klassat som en allergifri zon. Inga spår av 

jordnötter eller andra nötter finns i chokladen. En innehåller hasselnöt, 
den har tillverkats i ett annat kök.

Innehållsförteckning hittar du på baksidan. Vill du veta mer om inne-
håll eller allergener, mejla mig. Adressen finns på baksidan.

Gott nytt år!

Champagne
Jordgubbar
Crème brûlé

Hasselnöt med sprak
Whiskeykaramell (lös)



All choklad innehåller: 
Kakaomassa, socker, kakaosmör, sojalecitin, naturlig vaniljarom.

CHAMPAGNE (röd/blå/grön med stänk)
Champagnegelé: Champagne, gelatinblad, socker, GRÄDDE, socker, glykos, smör 

(pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, salt). 
Champagneganache: GRÄDDE (stabiliseringsmedel (karragenan) och laktasenzym.

Högpastöriserad), honung från Saltsjö-Boo, champagne.

JORDGUBBAR (rosa med guld)
Rubychoklad som förutom ovan innehåller skumMJÖLKspulver, helMJÖLKspulver, 
kakaomassa, citronsyra. Vit choklad som förutom ovan innehåller helMJÖLKspulver, 

gräddpulver (MJÖLK), skumMJÖLKspulver. Kakao min: 37%. UZT ingredienser: 
kakao), ekologiska jordgubbar, socker, GRÄDDE (stabiliseringsmedel (karragenan) 
och laktasenzym. Högpastöriserad), smör (pastöriserad GRÄDDE, salt), vit sirap, 

honung från Saltsjö-Boo.

CRÈME BRÛLÉ (brun med fyrverkeri)
Vit choklad som förutom ovan innehåller helMJÖLKspulver, gräddpulver (MJÖLK), 
skumMJÖLKspulver. Kakao min: 37%. UZT ingredienser: kakao), GRÄDDE (stabili-
seringsmedel (karragenan) och laktasenzym. Högpastöriserad), vaniljpulver, socker. 

OBS! Innehåller lite större hårda sockerbitar. 

HASSELNÖT MED SPRAK (blå med silverfyrverkeri)
Hasselnötter från Piemonte i norra Italien, socker, glukos, GRÄDDE (pastöriserad, 
stabiliseringsmedel (karragenan), smör (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, 
salt), vaniljpulver. Popping candy: Mörk choklad (kakaomassa, socker, kakaosmör, 

emulgeringsmedel: sojalecitin), poppande godis (socker, druvsocker, MJÖLKsocker, 
skumbildande medel: E290, risstärkelse), socker, kakaopulver, ytbehandlingsmedel: 

E904, ytbehandlingsmedel: E414. Kan innehålla spår av gluten, äggprodukter, nötter.

WHISKY (kula i kakao)
GRÄDDE (pastöriserad, stabiliseringsmedel (karragenan), Valrhona kakao (kakao-
pulver, surhetsreglerande medel: kaliumkarbonater), ekologiskt KRAV smör (pastö-

riserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, salt), whisky, salt.
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