
Hjärtliga praliner med bär, champagne, hasselnöt
och mörk chokladmed kaffe.

Hantverkspraliner

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: 230315.

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 (hel nöt och hemgjord nougat), den har 

tillverkats i ett annat kök.

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

Hoppas det smakar!

Jordgubb med champagne
Hasselnöt
Karamell

Kaffe
Jordgubb med krisp

Magno/lime



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

JORDGUBB & CHAMPAGNE (oval med rött mönster)
Jordgubbschoklad som förutom ovan innehåller skumMJÖLKspulver, arom, färg E120 och vit 
choklad som innehåller gräddpulver (MJÖLK), skumMJÖLKspulver, vanilj. Laktosfri GRÄDDE 

(pastöriserad, laktasenzym, stabiliseringsmedel (karragenan), glykos, champagne, Gelatin (svin). 

HASSELNÖT (brons/röd kupol)
Choklad som ovan, som även innehåller helMJÖLKspulver. Hasselnötter från Piemonte i norra 

Italien, socker, glukos.

KARAMELL (mörk med röda läppar)
Vit choklad som förutom ovan innehåller helMJÖLKspulver, gräddpulver (MJÖLK), skumMJÖLKspulver, 
naturlig citronarom, färgämne (E132, E100), laktosfri GRÄDDE (pastöriserad, laktasenzym, stabiliserings-

medel (karragenan), magno, glykos, socker, lime.

KAFFE (mörk kupol med guld/grönt hjärta)
Laktosfri GRÄDDE (pastöriserad, laktasenzym, stabiliseringsmedel (karragenan), Valrhona kakao (kakao-

pulver, surhetsreglerande medel: kaliumkarbonater), glykos, Amarula, kaffepulver, salt.

PASSIONSFRUKT (rödrosa, två bubblor)
Vit choklad som innehåller gräddpulver (MJÖLK), skumMJÖLKspulver, vanilj, GRÄDDE (pas-
töriserad, laktasenzym, stabiliseringsmedel (karragenan), passionsfrukt, glykos, socker, invertsocker, smör 

(pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, salt), pektin, vinsyra.

JORDGUBBAR MED RAPSOLJA (lila hjärta)
Rubychoklad som förutom ovan innehåller skumMJÖLKspulver, helMJÖLKspulver, 
kakaomassa, citronsyra. Ekologiska jordgubbar, socker, glukos, fruktpektin, vinsyra, 
Gullon glutenfria digistivekex (Majsstärkelse, socker, vegetabilisk olja (solrosolja), 

potatisstärkelse, majsmjöl, rismjöl, majsfiber, glukossirap, risstärkelse, bakpulver (natri-
umvätekarbonat, ammoniumvätekarbonat), salt, SOJALECITIN.

MANGO/LIME (röda snöflingor)
Vit choklad som förutom ovan innehåller helMJÖLKspulver, gräddpulver (MJÖLK), skumMJÖLKspulver, 
naturlig citronarom, färgämne (E132, E100), laktosfri GRÄDDE (pastöriserad, laktasenzym, stabiliserings-

medel (karragenan), magno, glykos, socker, lime.
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