MR Love (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Geel

Topping

Rood

Chocolade

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471, E481,
E472e), plantaardig eiwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300)
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

Strawberry Swirl (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Aardbei

Glazuur

Aardbei

Topping

Vanille

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471, E481,
E472e), plantaardig EIwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300)
bosbessen, suiker, dextrose,
fructose, water, stabilisator pectine
(E440), voedingszuur citroenzuur
(E330), zuurgraad
regulator trinatriumcitraat (E331),
kleurconcentraat uit wortel,
conserveermiddel kaliumsorbaat
(E202),
tricalciumcitraat, natuurlijk aroma
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), glucosestroop,
maizena, fructose,
Kleur (E129, E171), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Geleermiddel (E406),
Emulgator (E475), zuurteregelaar
(E330)
Sugar, Water, Vegetable Oil (Palm
RSPO-SG), Glucose Syrup,
Cornflour, Fructose, kleurstoffen:
E122 Carmoisine, E129 Allura Red
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

Original Glazed (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Glaze

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471, E481,
E472e), plantaardig eiwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300)
Suikerwater Water, glucosestroop
plantaardig vet palm,
invertsuikerstroop emulgator Monoen
diglyceriden van vetzuren E471,
emulgator Lecithine E322 <2
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel
xanthaangom E415 <2 fermentatie,
Verdikkingsmiddel
johannesbroodpitmeel E410 <2
Johannesbroodpitmeel,
Verdikkingsmiddel Guargom E412
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

Chocolate Chip Cookie (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Cookie ’n Cream

Glazuur

Chocolade

TARWEbloem, water, plantaardig vet
(palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose, suiker,
zout, rijsmiddelen (E450, E500),
TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471, E481,
E472e), plantaardig eiwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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: glucono-deltalacton (E-575),
kleurstoffen: titaandioxide (E-171),
luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel:
agar-agar (E406), conserveermiddel: kaliumsorbaat
(E-202), verdikkingsmiddel: bonengom
(E-410), TARWEbloem , suiker,
palmolie, magere cacaopoeder ,
TARWEzetmeel , glucosefructosestroop, rijsmiddel E501(ii)
(kaliumwaterstofcarbonaat), rijsmiddel
E503(ii)
(ammoniumwaterstofcarbonaat),
rijsmiddel E500, zout, palmpit olie,
emulgator E322 (SOJAlecitine),
emulgator E322 (zonebloemlecitine),
aroma
Suiker, water, plantaardige olie (RSPOSG Palm), maizena, fructose,
glucosestroop, Kleurstoffen
(E155,E133, E150c), Zout, Smaakstof,
Conserveermiddel (E202), Emulgator
(E475), Vet gereduceerd cacaopoeder,
geleermiddel (E406)

Chocolate Chip Cookie (Vegan)
Topping

Lu Robuuste Koek

Chocolade

Bewaaradvies

Opmerking

(suiker, cacaomassa, plantaardige
vetten (palm, shea in wisselende
verhoudingen), dextrose, cacaoboter,
emulgator
(sojalecithinen))palmoliesuikerrijsmiddel
(ammoniumcarbonaten,
natriumcarbonaten,
difosfaten)zoutkleurstof (bèta
caroteen)aroma
Suiker, water, plantaardige olie (RSPOSG 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

Cinnamon Swirl (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Glaze

Topping

Vanille

Suiker
Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suikerwater Water, glucosestroop
plantaardig vet palm,
invertsuikerstroop emulgator Monoen diglyceriden van vetzuren E471,
emulgator Lecithine E322 <2
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel
xanthaangom E415 <2 fermentatie,
Verdikkingsmiddel
johannesbroodpitmeel E410 <2
Johannesbroodpitmeel,
Verdikkingsmiddel Guargom E412
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
Suiker
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

Peanutbutter (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Aardbei

Glazuur

Pindakaas

Topping

Hazelnoot

Vanille

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
bosbessen, suiker, dextrose,
fructose, water, stabilisatorpectine
(E440), zuurteregelaar citroenzuur
(E330), zuurgraad
regulator trinatriumcitraat (E331),
kleurconcentraat van wortel,
conserveermiddel kaliumsorbaat
(E202), tricalciumcitraat, natuurlijk
aroma
plantaardige olie (raapzaad, soja,
volledig geharde palm), dextrose,
zout,
Suiker, Gepofte rijst,
HAZELNOTEN (4,5%), Gemalen
HAZELNOTEN en geroosterde
pasta
HAZELNOTEN (3,5%), Plantaardig
vet, Melasse, Kleur E150a.
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
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

Coconut Island (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Chocolade

Topping

Hazelnoot

Coco`s
Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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
(RSPO-SG Palm), maizena,
fructose, glucosestroop,
Kleur (E155,E133, E150c), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Emulgator (E475), Vet
Gereduceerd cacaopoeder,
geleermiddel (E406)
Suiker, Gepofte rijst,
HAZELNOTEN (4,5%), Gemalen
HAZELNOTEN en geroosterde
pasta
HAZELNOTEN (3,5%), Plantaardig
vet, Melasse, Kleur E150a.
KokosNOOT (gedroogd)
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

Pistache Raspberry (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Pistache

Glazuur

Vanille

Topping

Pistache
Raspberry

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
Suiker, plantaardig vet (palm,
cacao, kokosnoot, babaçu),
pistachenoten (16%),
voedingsvezels, magere
melkpoeder, melkpoeder,
emulgator: E 322 sojalecithine,
plantaardige extracten, zout,
gecertificeerde kleurstof: E 160a
beta-caroteen, aroma's,
antioxidant: E 304 vetzuuresters
van ascorbinezuur, E 306
tocoferolrijk extract.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
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
Pistachenoot
frambozen, suiker, dextrose,
fructose, water, stabilisator pectine
(E440), zuurteregelaar citroenzuur
(E330), conserveermiddel
kaliumsorbaat (E202),
zuurteregelaar trinatriumcitraat
(E331), tricalciumcitraat
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

Confetti Donut (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Vanille

Topping

Confetti

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
Suiker, CACAOboter,
aardappelzetmeel, rijstmeel,
MAÏSZETMEEL, kleurstoffen:
E100, E101, E163, E131.
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

Raspberry Flower (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Raspberry

Glazuur

Vanille

Aardbei

Geel

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
frambozen, suiker, dextrose,
fructose, water, stabilisator pectine
(E440), zuurteregelaar citroenzuur
(E330), conserveermiddel
kaliumsorbaat (E202),
zuurteregelaar trinatriumcitraat
(E331), tricalciumcitraat
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), glucosestroop,
maizena, fructose,
Kleur (E129, E171), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Geleermiddel (E406),
Emulgator (E475), zuurteregelaar
(E330)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, kleurstoffen:
E104 chinoline, E110 Zonnegeel
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

Creamy Raspberry Crumble (Vegan)
Donut

Ring

Vulling

Raspberry

Glazuur

Vanille

Topping

Lu Robuuste Koek

Raspberry

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig vet
(palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose, suiker,
zout, rijsmiddelen (E450, E500),
TARWEzetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijke
aroma, meelverbeteraar (E300)
frambozen, suiker, dextrose, fructose,
water, stabilisator pectine (E440),
zuurteregelaar citroenzuur (E330),
conserveermiddel
kaliumsorbaat (E202), zuurteregelaar
trinatriumcitraat (E331),
tricalciumcitraat,
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: glucono-deltalacton (E-575),
kleurstoffen: titaandioxide (E-171),
luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel:
agar-agar (E- 406), conserveermiddel:
kaliumsorbaat (E-202),
verdikkingsmiddel: bonengom (E-410).
Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm
RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena,
Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
(suiker, cacaomassa, plantaardige
vetten (palm, shea in wisselende
verhoudingen), dextrose, cacaoboter,
emulgator
(sojalecithinen))palmoliesuikerrijsmiddel
(ammoniumcarbonaten,
natriumcarbonaten,
difosfaten)zoutkleurstof (bèta
caroteen)aroma
frambozen, suiker, dextrose, fructose,
water, stabilisator pectine (E440),
zuurteregelaar citroenzuur (E330),
conserveermiddel, kaliumsorbaat
(E202), zuurteregelaar trinatriumcitraat
(E331), tricalciumcitraat,
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

Strawberry & Creme (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Aardbei & Creme

Glazuur

Aardbei

Groen

Topping

Bewaaradvies

Opmerking

Witte Hagelslag

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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).bosbessen, suiker, dextrose,
fructose, water, stabilisatorpectine
(E440), zuurteregelaar citroenzuur
(E330), zuurgraad
regulator trinatriumcitraat (E331),
kleurconcentraat van wortel,
conserveermiddel kaliumsorbaat
(E202),
tricalciumcitraat, natuurlijk aroma
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), glucosestroop,
maizena, fructose,
Kleur (E129, E171), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Geleermiddel (E406),
Emulgator (E475), zuurteregelaar
(E330)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
Kleurstoffen : E133 Blauw FCF,
E155 Bruin HT, E102 Tartrazine
Suiker, glucosestroop, volledig
gehard vet (koolzaad), emulgator:
E472c, antiklontermiddel E553b
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

Chocolate Creme Oreo (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Chocolade

Topping

Oreo

Vanille

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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
(RSPO-SG Palm), maizena,
fructose, glucosestroop,
Kleur (E155,E133, E150c), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Emulgator (E475), Vet
Gereduceerd cacaopoeder,
geleermiddel (E406)
TARWEbloem , suiker, palmolie,
magere cacaopoeder ,
TARWEzetmeel , glucosefructosestroop, rijsmiddel E501(ii)
(kaliumwaterstofcarbonaat),
rijsmiddel E503(ii)
(ammoniumwaterstofcarbonaat),
rijsmiddel E500, zout, palmpit olie,
emulgator E322 (SOJAlecitine),
emulgator E322
(zonebloemlecitine), aroma
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
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

Double Stuffed Strawberry (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Aardbei & Creme

Glazuur

Glaze

Topping

Suiker

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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).bosbessen, suiker, dextrose,
fructose, water, stabilisatorpectine
(E440), zuurteregelaar citroenzuur
(E330), zuurgraad
regulator trinatriumcitraat (E331),
kleurconcentraat van wortel,
conserveermiddel kaliumsorbaat
(E202),
tricalciumcitraat, natuurlijk aroma
Suikerwater Water, glucosestroop
plantaardig vet palm,
invertsuikerstroop emulgator Monoen
diglyceriden van vetzuren E471,
emulgator Lecithine E322 <2
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel
xanthaangom E415 <2 fermentatie,
Verdikkingsmiddel
johannesbroodpitmeel E410 <2
Johannesbroodpitmeel,
Verdikkingsmiddel Guargom E412
Suiker
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

Strawberry Biscuit (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Aardbei

Topping

Vanille

Lu Robuuste Koek

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig vet
(palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose, suiker,
zout, rijsmiddelen (E450, E500),
TARWEzetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijke
aroma, meelverbeteraar (E300)
Suiker, water, plantaardige olie (RSPOSG Palm), glucosestroop, maizena,
fructose,
Kleur (E129, E171), Zout, Smaakstof,
Conserveermiddel (E202),
Geleermiddel (E406),
Emulgator (E475), zuurteregelaar
(E330)
Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm
RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena,
Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
(suiker, cacaomassa, plantaardige
vetten (palm, shea in wisselende
verhoudingen), dextrose, cacaoboter,
emulgator
(sojalecithinen))palmoliesuikerrijsmiddel
(ammoniumcarbonaten,
natriumcarbonaten,
difosfaten)zoutkleurstof (bèta
caroteen)aroma
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

Double Stuffed Raspberry (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Raspberry & Creme

Glazuur

Glaze

Topping

Suiker

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
frambozen, suiker, dextrose,
fructose, water, stabilisator pectine
(E440), zuurteregelaar citroenzuur
(E330), conserveermiddel
kaliumsorbaat (E202),
zuurteregelaar trinatriumcitraat
(E331), tricalciumcitraat,
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).
Suikerwater Water, glucosestroop
plantaardig vet palm,
invertsuikerstroop emulgator Monoen
diglyceriden van vetzuren E471,
emulgator Lecithine E322 <2
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel
xanthaangom E415 <2 fermentatie,
Verdikkingsmiddel
johannesbroodpitmeel E410 <2
Johannesbroodpitmeel,
Verdikkingsmiddel Guargom E412
Suiker
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

Strawberry Rainbow (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Aardbei

Topping

Gekleurde sprinkles

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), glucosestroop,
maizena, fructose,
Kleur (E129, E171), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Geleermiddel (E406),
Emulgator (E475), zuurteregelaar
(E330)
Suiker (93.7%), glucosestroop,
plantaardige olie (kokos),
maiszetmeel, natuurlijke
kleurpigmenten (concentraat uit
appel, wortel, radijs, spirulina),
emulgator: lecithine (zonnebloem);
zuurmiddel: ascorbinezuur.
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

Banana Oreo (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Banaan

Topping

Oreo

Groene Sprinkles

Witte Sprinkles

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, Suikerstroop
(suiker, water), glucosestroop,
bananen (7%), aroma's,
stabilisator: E 407 carrageen,
voedingszuur: E 330 citroenzuur,
zout.
TARWEbloem , suiker, palmolie,
magere cacaopoeder ,
TARWEzetmeel , glucosefructosestroop, rijsmiddel E501(ii)
(kaliumwaterstofcarbonaat),
rijsmiddel E503(ii)
(ammoniumwaterstofcarbonaat),
rijsmiddel E500, zout, palmpit olie,
emulgator E322 (SOJAlecitine),
emulgator E322
(zonebloemlecitine), aroma
Suiker, glucosestroop, volledig
gehard vet (koolzaad), emulgator:
E472c, antiklontermiddel E553b,
kleurstof: E100, E131
Suiker, glucosestroop, volledig
gehard vet (koolzaad), emulgator:
E472c, antiklontermiddel E553b
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

Strawberry Red (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Aardbei Rood

Groen

Topping
Bewaaradvies

Opmerking

Coco`s

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), glucosestroop,
maizena, fructose,
Kleur (E129, E171), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Geleermiddel (E406),
Emulgator (E475), zuurteregelaar
(E330) Kleurstoffen: E129 Allura
Rood, E124 Ponceau 4R
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
Kleurstoffen : E133 Blauw FCF,
E155 Bruin HT, E102 Tartrazine
KokosNOOT (gedroogd)
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

Banana Pudding (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Banaan & Creme

Glazuur

Geel

Vanille

Topping

Bewaaradvies

Opmerking

Lu Robuuste Koek

TARWEbloem, water, plantaardig vet
(palm), plantaardige olie (zonnebloem),
gist, dextrose, suiker, zout, rijsmiddelen
(E450, E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471, E481,
E472e), plantaardig eiwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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: glucono-deltalacton (E-575),
kleurstoffen: titaandioxide (E-171),
luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel:
agar-agar (E406), conserveermiddel: kaliumsorbaat
(E-202), verdikkingsmiddel: bonengom
(E-410), Suikerstroop (suiker, water),
glucosestroop, bananen (7%), aroma's,
stabilisator: E 407 carrageen,
voedingszuur: E 330 citroenzuur, zout.
Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm
RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena,
Fructose, kleurstoffen: E104 chinoline,
E110 Zonnegeel
Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm
RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena,
Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
(suiker, cacaomassa, plantaardige
vetten (palm, shea in wisselende
verhoudingen), dextrose, cacaoboter,
emulgator
(sojalecithinen))palmoliesuikerrijsmiddel
(ammoniumcarbonaten,
natriumcarbonaten,
difosfaten)zoutkleurstof (bèta
caroteen)aroma
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

Cookie Green (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Vanille

Topping

Groene Sprinkles

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
Suiker, glucosestroop, volledig
gehard vet (koolzaad), emulgator:
E472c, antiklontermiddel E553b,
kleurstof: E100, E131.
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

Strawberry Ring (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Aardbei

Groen

Topping

Bewaaradvies

Opmerking

Gele Sprinkles

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, water, plantaardige olie
(RSPO-SG Palm), glucosestroop,
maizena, fructose,
Kleur (E129, E171), Zout,
Smaakstof, Conserveermiddel
(E202), Geleermiddel (E406),
Emulgator (E475), zuurteregelaar
(E330)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
Kleurstoffen : E133 Blauw FCF,
E155 Bruin HT, E102 Tartrazine
Suiker, glucosestroop, volledig
gehard vet (koolzaad), emulgator:
E472c, antiklontermiddel E553b,
kleur: E100.
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

Banana Rainbow (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Banaan

Topping

Gekleurde sprinkles

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, Suikerstroop
(suiker, water), glucosestroop,
bananen (7%), aroma's,
stabilisator: E 407 carrageen,
voedingszuur: E 330 citroenzuur,
zout.
Suiker (93.7%), glucosestroop,
plantaardige olie (kokos),
maiszetmeel, natuurlijke
kleurpigmenten (concentraat uit
appel, wortel, radijs, spirulina),
emulgator: lecithine (zonnebloem);
zuurmiddel: ascorbinezuur.
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

Lemon Spikkels (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Lemon

Vanille

Topping

Bewaaradvies

Opmerking

Kleur musket dip

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
aromatiserende bestanddelen:
aromapreparaten, 36% suiker, 17%
water, 15% glucosestroop, 14%
glucose-fructosestroop, 7%
voedingszuur: citroenzuur, 4%
geconcentreerd citroensap, 2%
cellen van citrusvruchten, 2%
geconcentreerd sinaasappelsap,
2% zuurteregelaar:
trinatriumcitraat, geleermiddel:
pectine, Citroensap (99,81%),
etherische citroenolie, Kleurstoffen:
E104 chinoline, E110 Zonnegeel
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
suiker, TARWEzetmeel,
glucosestroop, plantaardige olie
(kokos); kleurstof: E100, E131;
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

Cookie & Co Blue (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Vanille

Topping

Blauwe Sprinkles

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
Suiker, glucosestroop, volledig
gehydrogeneerd vet (koolzaad),
emulgator: E472c,
antiklontermiddel E553b,
kleur: E131
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

Mango Passion (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Mango

Topping

Coco`s
Chocolade

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, Suiker,
mangosap (38%), glucosestroop,
natuurlijke aroma's, voedingszuur:
E 330 citroenzuur, gecertificeerde
kleur: E 160a beta-caroteen,
stabilisator: E 440i pectine.
Kleustoffen:
E104 chinoline, E110 Zonnegeel
KokosNOOT (gedroogd)
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

Maple Crumble (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Maple

Topping

Lu Robuuste Koek

Vanille

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig vet
(palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose, suiker,
zout, rijsmiddelen (E450, E500),
TARWEzetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijke
aroma, meelverbeteraar (E300)
Suiker, water, plantaardige olie (RSPOSG Palm), glucosestroop, maizena,
fructose, aroma, zout, conserveermiddel
(E202), kleurstof (E150c, E171),
emulgator (E475), geleermiddel (E406),
zuurteregelaar ( E330)
(suiker, cacaomassa, plantaardige
vetten (palm, shea in wisselende
verhoudingen), dextrose, cacaoboter,
emulgator
(sojalecithinen))palmoliesuikerrijsmiddel
(ammoniumcarbonaten,
natriumcarbonaten,
difosfaten)zoutkleurstof (bèta
caroteen)aroma
Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm
RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena,
Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
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

Vanilla Bee (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Geel

Topping

Chocolade

Gezouten stokjes

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose, kleurstoffen:
E104 chinoline, E110 Zonnegeel
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)
TARWEBLOEM, zout, emulgator
(SOJALECITHINE),
TARWEMOUTMEEL,
zuurteregelaar (E524), ui-extract.
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

Chocolate Coco (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Chocolade

Topping

Coco`s

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
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)
KokosNOOT (gedroogd)
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

Vanilla Coco (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Wit

Topping

Coco`s

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
KokosNOOT (gedroogd)
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

Chocolate Rainbow (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Chocolade

Topping

Kleur musket dip

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
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)
suiker, TARWEzetmeel,
glucosestroop, plantaardige olie
(kokos); kleurstof: E100, E131;
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

Vanilla Cookie (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Wit

Topping

Oreo

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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
TARWEbloem , suiker, palmolie,
magere cacaopoeder ,
TARWEzetmeel , glucosefructosestroop, rijsmiddel E501(ii)
(kaliumwaterstofcarbonaat),
rijsmiddel E503(ii)
(ammoniumwaterstofcarbonaat),
rijsmiddel E500, zout, palmpit olie,
emulgator E322 (SOJAlecitine),
emulgator E322
(zonebloemlecitine), aroma
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

Chocolate Speculoos (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Chocolade

Topping

Speculoos

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
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)
Tarwebloem, suiker, plantaardige
oliën (palmolie van duurzame en
gecertificeerde plantages,
koolzaadolie), snoep
suikerstroop, rijsmiddel
(natriumwaterstofcarbonaat),
sojameel, zout, kaneel.
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

Vanilla Rainbow (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Vanille

Topping

Gekleurde sprinkles

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
Suiker (93.7%), glucosestroop,
plantaardige olie (kokos),
maiszetmeel, natuurlijke
kleurpigmenten (concentraat uit
appel, wortel, radijs, spirulina),
emulgator: lecithine (zonnebloem);
zuurmiddel: ascorbinezuur.
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

Ciunnamon Banana (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Banaan & Creme

Glazuur

Glaze

Topping

Suiker

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
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), Suikerstroop (suiker, water),
glucosestroop, bananen (7%),
aroma's, stabilisator: E 407
carrageen, voedingszuur: E330
citroenzuur, zout.
Suikerwater Water, glucosestroop
plantaardig vet palm,
invertsuikerstroop emulgator Monoen
diglyceriden van vetzuren E471,
emulgator Lecithine E322 <2
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel
xanthaangom E415 <2 fermentatie,
Verdikkingsmiddel
johannesbroodpitmeel E410 <2
Johannesbroodpitmeel,
Verdikkingsmiddel Guargom E412
Suiker
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

Peanutbutter & Jelly (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Aardbei

Glazuur

Chocolade

Topping

Hazelnoot

Vanille

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471,
E481, E472e), plantaardig eiwit
(erwt), fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300).
bosbessen, suiker, dextrose,
fructose, water, stabilisatorpectine
(E440), zuurteregelaar citroenzuur
(E330), zuurgraad
regulator trinatriumcitraat (E331),
kleurconcentraat van wortel,
conserveermiddel kaliumsorbaat
(E202), tricalciumcitraat, natuurlijk
aroma
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)
Suiker, Gepofte rijst,
HAZELNOTEN (4,5%), Gemalen
HAZELNOTEN en geroosterde
pasta
HAZELNOTEN (3,5%), Plantaardig
vet, Melasse, Kleur E150a.
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
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

Cookie & Co Yellow (Vegan)
Donut

Ring

Glazuur

Vanille

Topping

Gele Sprinkles

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWEzetmeel,
emulgatoren (E471, E481, E472e),
plantaardig eiwit (erwt), fructose,
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen
(E412, E466, E415), kleurstof
(E160a), natuurlijke aroma,
meelverbeteraar (E300)
Suiker, Water, Plantaardige Olie
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop,
Maïzena, Fructose
fructose siroop, vanille extract,
vanillezaden
Suiker, glucosestroop, volledig
gehard vet (koolzaad), emulgator:
E472c, antiklontermiddel E553b,
kleur: E100.
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 (Vegan)
Donut

Shell

Vulling

Creme

Glazuur

Vanille

Topping

Chocolade

Bewaaradvies

Opmerking

TARWEbloem, water, plantaardig
vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, dextrose,
suiker, zout, rijsmiddelen (E450,
E500), TARWE
zetmeel, emulgatoren (E471, E481,
E472e), plantaardig eiwit (erwt),
fructose, SOJAmeel,
verdikkingsmiddelen (E412, E466,
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk
aroma, meelverbeteraar (E300)
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,
maizena, fructose, fructose siroop,
vanille extract, vanillezaden,
kleurstoffen: E104 quinoline, E110
Sunset yellow
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

Vet (verz)

Vet (onverz)

Vet (meerv. Onv.)

Waarvan suikers

Eiwit

Zout

Donut / Waarde per donut
Vegan Lotus Sensation
Vegan Banana Cookie
Vegan Banana Pudding
Vegan Banana Rainbow
Vegan Blue Cookie
Vegan Chocolate Chip
Vegan Chocolate Coco
Vegan Chocolate Rainbow
Vegan Chocolate Speculoos
Vegan Cinnamon Banana
Vegan Cinnamon Jam
Vegan Cinnamon Swirl
Vegan Coconut Island
Vegan Confetti Donut
Vegan Creamy Raspberry Crumble
Vegan Double stuffed Strawberry
Vegan Double Stuffed Raspberry
Vegan French Vanilla
Vegan Green Cookie
Vegan Lemon Spikkels
Vegan Mango Passion
Vegan Maple Crumble
Vegan Maple Drizzle
Vegan MR Happy
Vegan Original Glazed
Vegan Peanutbutter & Jelly
Vegan Peanutbutter
Vegan Pistace
Vegan Pistace Raspberry
Vegan Raspberry Flower
Vegan Strawberry & Creme
Vegan Strawberry Biscuit
Vegan Strawberry Rainbow
Vegan Strawberry Red
Vegan Strawberry Ring
Vegan Strawberry Swirl
Vegan Sugared Raspberry
Vegan Vanilla Bee
Vegan Vanilla Coco
Vegan Vanilla Rainbow
Vegan Yellow Cookie
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