MR Happy
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Geel

Topping

Chocolade

Bewaaradvies

Opmerking

Tarwebloem (GLUTEN), water, mix
(TARWEbloem (GLUTEN), suiker,
dextrose, zout, plantaardige olie
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450,
E500), tarwezetmeel
(GLUTEN), SOJAmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
gedroogd EIWIT, MELKweipoeder,
stabilisator (E412), kleurstof
(E160a) en aroma), plantaardig vet
(palm),
plantaardige olie (zonnebloem) en
gist.
Water, suiker, glucose en
fructosestroop, verdikkingsmiddel:
gemodificeerd wasachtig
maïszetmeel (E-1442),
zonnebloemolie met een hoog
oliegehalte, emulgeerbaar:
citrusesters van mono
en diglyceriden (E-472c), zout,
vanillegeur, stabilisator: gluconodelta-lacton (E-575),
kleurstoffen: titaandioxide (E-171),
luteïne (E-161b),
verdikkingsmiddel: agar-agar (E406), conserveermiddel:
kaliumsorbaat (E-202),
verdikkingsmiddel: bonengom (E410).
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, kleurstoffen:
E104 chinoline, E110 Zonnegeel
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), maïzena,
fructose, glucosestroop,
Kleur (E155,E133, E150c), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Emulgator (E475), Vet
Gereduceerd cacaopoeder,
geleermiddel (E406)
Op kamer temperatuur tussen de
18 en 24 graden. Niet in de
koelkast of vriezer bewaren.
Kan de activiteit of oplettendheid
van kinderen nadelig
beïnvloeden.
Product kan sporen bevatten van
pinda`s en noten

MR Happy Tong
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Geel

Topping

Chocolade

Rose

Bewaaradvies

Opmerking

Tarwebloem (GLUTEN), water, mix
(TARWEbloem (GLUTEN), suiker,
dextrose, zout, plantaardige olie
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450,
E500), tarwezetmeel
(GLUTEN), SOJAmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
gedroogd EIWIT, MELKweipoeder,
stabilisator (E412), kleurstof
(E160a) en aroma), plantaardig vet
(palm),
plantaardige olie (zonnebloem) en
gist.
Water, suiker, glucose en
fructosestroop, verdikkingsmiddel:
gemodificeerd wasachtig
maïszetmeel (E-1442),
zonnebloemolie met een hoog
oliegehalte, emulgeerbaar:
citrusesters van mono
en diglyceriden (E-472c), zout,
vanillegeur, stabilisator: gluconodelta-lacton (E-575),
kleurstoffen: titaandioxide (E-171),
luteïne (E-161b),
verdikkingsmiddel: agar-agar (E406), conserveermiddel:
kaliumsorbaat (E-202),
verdikkingsmiddel: bonengom (E410).
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, kleurstoffen:
E104 chinoline, E110 Zonnegeel
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), maïzena,
fructose, glucosestroop,
Kleur (E155,E133, E150c), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Emulgator (E475), Vet
Gereduceerd cacaopoeder,
geleermiddel (E406)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, kleurstof:
E122 Carmoisine
Op kamer temperatuur tussen de
18 en 24 graden. Niet in de
koelkast of vriezer bewaren.
Kan de activiteit of oplettendheid
van kinderen nadelig
beïnvloeden.
Product kan sporen bevatten van
pinda`s en noten

MR Happy Love
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Geel

Topping

Rood

Chocolade

Bewaaradvies

Opmerking

Tarwebloem (GLUTEN), water, mix
(TARWEbloem (GLUTEN), suiker,
dextrose, zout, plantaardige olie
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450,
E500), tarwezetmeel
(GLUTEN), SOJAmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
gedroogd EIWIT, MELKweipoeder,
stabilisator (E412), kleurstof
(E160a) en aroma), plantaardig vet
(palm),
plantaardige olie (zonnebloem) en
gist.
Water, suiker, glucose en
fructosestroop, verdikkingsmiddel:
gemodificeerd wasachtig
maïszetmeel (E-1442),
zonnebloemolie met een hoog
oliegehalte, emulgeerbaar:
citrusesters van mono
en diglyceriden (E-472c), zout,
vanillegeur, stabilisator: gluconodelta-lacton (E-575),
kleurstoffen: titaandioxide (E-171),
luteïne (E-161b),
verdikkingsmiddel: agar-agar (E406), conserveermiddel:
kaliumsorbaat (E-202),
verdikkingsmiddel: bonengom (E410).
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, kleurstoffen:
E104 chinoline, E110 Zonnegeel
Suiker, water, plantaardige olie
(palm RSPO-SG), glucosestroop,
maizena, fructose, fructose siroop,
vanille extract, vanillezaden,
kleurstoffen: E124 Ponceau 4R,
E104 Quinoline, E122
Carmoisine,E110 Sunset Yellow,
E153 Carbon
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), maizena,
fructose, glucosestroop,
Kleur (E155,E133, E150c), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Emulgator (E475), Vet
Gereduceerd cacaopoeder,
geleermiddel (E406)
Op kamer temperatuur tussen de
18 en 24 graden. Niet in de
koelkast of vriezer bewaren.
Kan de activiteit of oplettendheid
van kinderen nadelig
beïnvloeden.
Product kan sporen bevatten van
pinda`s en noten
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