
 
 

7622201056643 Marabou Suklaalevy 200g Daim 
 
Ainekset: maitosuklaa ja mantelikrokantti (22%): Sokeria, kaakaovoi, kaakaomassa, palmuöljy, herajauhe (maito), 
rasvaton maitojauhe, voiöljy, heratuote (maito), mantelit (1,1%), sokeroitua rasvatonta maitotiiviste, emulgointiainetta (soijalesitiini), 
suola, aromit. Vähintään 30% kaakaota. Saattaa sisältää muuta pähkinäja vehnää. 
 
Ingredienser: mjölkchoklad med mandelkrokant (22%): Socker, kakaosmör, kakaomassa, palmolja, vasslepulver 
(mjölk), skummjölkpulver, smörfett, vasleprodukt (mjölk), mandel (1,1%), sockrad kondenserad skummjölk, emulgerginsmedel 
(sojalecitin), salt, aromer. Minst 30% kakao. Kan inenhålla andra nötteroch vete. 
 
Per 100g 
Energia/Energi 2255 kj/ 540 kcal 
Rasvaa/Fett 31,5g 
Joista tyydyttyneitä rasvoja /varav mättade fett 18g 
Hiilihydraatti/Kolhydrater 59g 
Joista sokereita /varav sockerarter 58g 
Kuitu/Fiber 1,7g 
Proteiini/Protein 4g 
Suola/Salt 0,53g 

 
 
 

 
 
7310510001231 Marabou Suklaalevy 200g appelsiini-krokantti 
 
Ainekset: Sokeri, kaakaovoi*, kaakaomassa*, paahdetut maissihiutaleet 7% (maissi, sokeri, suola, emulgointiaine E471), herajauhe 
(maito), rasvaton-maitojauhe, voiöljy, heratuote (maito), palmuöljy, emulgointiaine (soijalesitiini), mantelit, suola, sokeroitu 
rasvaton maitotiiviste, aromit. Vähintään 30% kaakaota. Saattaa sisältää muuta pähkää ja vehnää. 
 
Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, rostade majsflingor 7% (majs, socker, salt, emulgeringsmedel E471), vasslepulver 
(mjölk), skummjölkspulver, smörfett, vassleprodukt (mjölk), palmolja, emulgeringsmedel (sojalecitin), mandel, salt, sockrad 
kondenserad skummjölk, aromer. Minst 30% kakao. Kan innehålla andra nötter och vete. 
 
Per 100g 
Energia/Energi 2255 kj/ 530 kcal 
Rasvaa/Fett 29,5g 
Joista tyydyttyneitä rasvoja /varav mättade fett 17,5g 
Hiilihydraatti/Kolhydrater 60g 
Joista sokereita /varav sockerarter 54,5g 
Kuitu/Fiber 2g 
Proteiini/Protein 4,7g 
Suola/Salt 0,53g 

 
 
7622210391643 Marabou Suklaalevy 185g Japp 
 
Ainekset: Sokeri, kaakaovoi*, karamellifudge 15% (sokeri, tärkkelyssiirappi, kosteudensäilyttäjä; glyseroli, vähärasvainen kaakao, 
kaakaovoi, rasvaton maitojauhe, ohramallasuute, voiöljy, kaurakuidut, emulgointiaine; soijalesitiini, suola), kaakaomassa*, herajauhe 
(maito), rasvaton maitojauhe, voiöljy, heratuote (maito), emulgointiaine (soijalesitiini), aromit. Saattaa sisältää pähkinää ja vehnää. 
Vähintään 30% kaakaota maitosuklaassa. 
 
Ingredienser: Socker, kakaosmör*, karamellfudge 15% (socker, glukossirap, fuktighetsbevarande medel; glycerol, fettreducerad kakao, 
kakaosmör,skummjölkspulver, maltextrakt av korn, smörfett, havrefiber, emulgeringsmedel; sojalecitin, salt), kakaomassa*, 
vasslepulver (mjölk,skummjölkspulver, smörfett, vassleprodukt (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin), aromer. Kan 
innehålla nötter och vete. Minst 30% kakao. 
 
Per 100g 
Energia/Energi 2220 kj/ 530 kcal 
Rasvaa/Fett 29g 
Joista tyydyttyneitä rasvoja /varav mättade fett 17,5g 
Hiilihydraatti/Kolhydrater 61,5g 
Joista sokereita /varav sockerarter 57,5g 
Kuitu/Fiber 2,2g 
Proteiini/Protein 4,5g 
Suola/Salt 0,33 


