
Ingredienten declaratie 

Grote Sinterklaas- en Paasbonbon, UTZ CERTIFIED 

Hazelnootvulling (suiker, hazelnoot, 30% cacaoboter, cacaomassa, emulgator, soyalecithine, aroma: 

natuurlijke vannille), melkchocolade (suiker, cacaoboter, cacaomassa, volle melkpoeder, 

emulgator, soyalecithine, aroma: natuurlijke vannille) 

Fondant Kikkers en Muizen en Paasfondantfiguurtjes in 12% chocolade 

Suiker, glucosesiroop, water, cacaomassa, glycerol, cacaoboter, plantaardig vet, melkvet, 

emulgatoren, sojaledithine, E476; arama's. bevat mogelijk ei, noten, pinda. Voedingswaarde per 100 

gr. energie 1465 kj 350 kcal, eiwit 0,5 gr, koolhydraten 76,8 gr/waarvan  suikers 71,1 gr. vet 4,1 

gr/waarvan verzadigd vet 2,6 gr., voedingsvezels 0,1 gr. natrium 0 gr. droog en bij gematigde 

temperatuur bewaren.  

Paaseitjes, assorti - UTZ CERTIFIED 

Ingrediënten: suiker, cacaomassa, cacaoboter, plantaardig vet, volle melkpoeder, dextrose, 

hazelnoten 2,1%, weipoeder, magere cacaopoeder, magere melkpoeder, emulgator: sojalecithine, 

natuurlijk vanillearoma. 

23% hazelnootvulling. 

 

Cacaobestanddelen: 

Pure chocolade: ten minste 48% cacaobestanddelen. 

Melkchocolade: ten minste 32% cacaobestanddelen. 

Witte chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 

 

Allergie advies: 

Kan sporen bevatten van gluten, eieren, soja, melk en noten 

Bewaaradvies: Koel en droog bewaren 

 

                      

blauw: melk chocolade    fuchsia: pure chocolade     goud: witte chocolade 

 

                   



rood: melk praliné         turquoise: puur praliné       groen: melk hazelnoot 

 

2015 mogelijk worden bovenstaande smaken aangevuld met:  

Eitjes melk praliné (helder groen wikkel) 

Eitjes puur praliné (paars wikkel) 

Holle Paaseieren, 20 gram  - UTZ CERTIFIED 

Holle Hazen, 30 gram  - UTZ CERTIFIED 

NL MELKCHOCOLADE. Ingrediënten: suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, cacaomassa, emulgatoren: 

sojalecithine, E476, vanille-extract. Ten minste 30% cacaobestanddelen, melkbestanddelen minimaal 

14%. Voedingswaarde per 100 g: energie 2280 kJ 548 kcal, vetten 30 g/waarvan verzadigde vetzuren 

18,6 g, koolhydraten 59,6 g/waarvan suikers 59,1 g, vezels 1,6 g, eiwitten 5,0 g, zout 0,15 g. 

Sint- en Paasschuimpjes 

Ingrediënten: suiker, glucosestroop, dextrose, gelatine (varken), saffloerextract, aroma's. 

kleurstoffen (E120, E131).  

Gemaakt in een bedrijf waar ook gluten worden verwerkt.  

De mixverhouding tussen de snoepjes kan variëren. 

Frisse vruchteneitjes 

Ingrediënten: suiker, glucosestroop, plantaardig vet, stabilisator (glycerol), gelatine (varken), 

voedingszuur (citroenzuur), inuline, aroma's, plantaardige oliën, glansmiddel (bijenwas), 

kurkumaextract, saffloerextract.  

kleurstoffen (E160c, E120, E141, E153).  

Gemaakt in een bedrijf waar ook gluten worden verwerkt.  

De mixverhouding tussen de snoepjes kan variëren. 


