
 
 

Boston Love 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Creme 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-delta-lacton (E-575),kleurstoffen: titaandioxide (E-171), 
luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel: agar-agar (E-406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), verdikkingsmiddel: bonengom (E-410). 

Glazuur Chocolade 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) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

I Love Candy Crunch 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete gecondenseerde melk, Water, Ongezouten boter, 
Glucose-fructosestroop (gedeeltelijk geïnverteerd), Plantaardige olie (palm), Zout, 
Emulgatoren (sojalecithine, E491), Natuurlijke aroma 

Glazuur Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete gecondenseerde melk, Water, Ongezouten boter, 
Glucose-fructosestroop (gedeeltelijk geïnverteerd), Plantaardige olie (palm), Zout, 
Emulgatoren (sojalecithine, E491), Natuurlijke aroma 

Topping Smarties Suiker, cacaoboter, volle MELKpoeder, cacaomassa , MELKWEIpoeder, 
verdikkingsmiddel E414, kleurstof E171, emulgatorE322(zonebloemlecitine), 
glucosesiroop, Glansmiddel E903, zout, glansmiddel E904 (shellac), glansmiddel 
E901 (bijenwas), kleurstof E100, kleurstof E120, kleurstof E141, kleurstof E163, 
Zuurteregelaar E330 

 Kitkat suiker, TARWEmeel, magere MELKpoeder, cacaoboter,cacaomassa, plantaardige 
vetten (palm, karité), watervrij MELKvet, emulgator (lecithinen), 
rijsmiddel(natriumcarbonaten). 

 Caramel  Suiker, Glucosesiroop, Gezoete gecondenseerde melk, Water, Ongezouten boter, 
Glucose-fructosestroop (gedeeltelijk geïnverteerd), Plantaardige olie (palm), Zout, 
Emulgatoren (sojalecithine, E491), Natuurlijke aroma 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Chocolate Love Cake 
Donut   

Glazuur Aardbei Water, suiker, glucose en fructosestroop, verdikkingsmiddel: gemodificeerd 
wasachtig maïszetmeel (E-1442), zonnebloemolie met een hoog oliegehalte, 
emulgeerbaar: citrusesters van monoen diglyceriden (E-472c), zout, vanillegeur, 
stabilisator: glucono-delta-lacton (E-575), kleurstoffen: titaandioxide (E-171), 
luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel: agar-agar (E-406),conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), verdikkingsmiddel: bonengom (E-410). 

 Chocolade 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) 

Topping Chocolade 
Pailetten 

Suiker, plantaardig vet (palm), cacaopoeder vet gereduceerd, glucosestroop, 
emulgator lecithinen (SOJA). 

 Raspberry Fudge Suiker, glucosesiroop, zonnebloemolie, invertsuikerstroop, zuurteregelaar E330 
(citroenzuur), natuurlijk aroma, emulgator E322 (zonebloemlecitine), 
vlierbessenconcentraat, glansmiddel E901 (bijenwas) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Crunchy Love Donut Filled With Nutella 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Nutella HAZELNOOTPASTA met cacao 81,5% (suiker, palmolie, HAZELNOTEN 13%, 
magere MELKPOEDER 8,7%, magere cacao 7,4%, emulgatoren : lecithinen 
[SOJA] ; vanilline), TARWEMEEL 16%, biergist, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, 
magere MELKPOEDER , emulgatoren : lecithinen [SOJA] TARWEPROTEÏNE, 
MELKEIWITTEN, water. 

Glazuur Glaze Suikerwater Water, glucosestroop plantaardig vet palm, invertsuikerstroop 
emulgator Mono- en 
diglyceriden van vetzuren E471, emulgator Lecithine E322 <2 Zonnebloem, 
Verdikkingsmiddel xanthaangom E415 <2 fermentatie, Verdikkingsmiddel 
johannesbroodpitmeel E410 <2 Johannesbroodpitmeel, Verdikkingsmiddel 
Guargom E412 

Topping Biscuit Kruimels TARWEbloem (tarwebloem, calcium, ijzer, niacine, thiamine), 
Volkoren tarwemeel, plantaardige olie (Palm [SG]), suiker, gedeeltelijk 
omgekeerde suikersiroop, opfok Middelen (natriumbicarbonaat, appelzuur, 
ammoniumbicarbonaat, dinatriumdifaat), glucose-Fructosestroop, zout, emulgator 
(E472e), gedroogde magere MELK, gerstemoutextract 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Love You 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Cookie ‘n Cream 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-delta-lacton (E-
575), kleurstoffen: titaandioxide (E-171), luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel: agar-
agar (E-406), conserveermiddel: kaliumsorbaat (E-202), verdikkingsmiddel: 
bonengom (E-410). TARWEbloem , suiker, palmolie, magere cacaopoeder , 
TARWEzetmeel , glucose- fructosestroop, rijsmiddel E501(ii) 
(kaliumwaterstofcarbonaat), rijsmiddel E503(ii) (ammoniumwaterstofcarbonaat), 
rijsmiddel E500, zout, palmpit olie, emulgator E322 (SOJAlecitine), emulgator 
E322 (zonebloemlecitine), aroma 

Glazuur Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, fructose siroop, vanille extract, vanillezaden 

 Chocolade 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) 

 Rood Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, Kleurstoffen: E129 Allura Rood, E124 Ponceau 4R 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

White Chocolate Praline Love 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Hazelnoot suiker, plantaardige oliën en vetten (zonnebloem, palm - in wisselende 
verhouding), hazelNOTEN 13%, magere melkpoeder, magere cacaopoeder, 
weipoeder (MELK), emulgator: zonnebloemlecithine, aroma (vanilline). 

Glazuur Witte Chocolade Suiker, plantaardig vet (palm, cacao, kokosnoot, babaçu), MELKpoeder, witte 
chocolade (suiker, cacaoboter, melkpoeder, magere melkpoeder) (11%), 
voedingsvezels, emulgator: E 322 sojalecithine, aroma's, antioxidant : E 304 
vetzuuresters van ascorbinezuur, E 306 tocoferolrijk extract. 

 Rose Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, kleurstof E122 Carmoisine 

 Rood Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, Kleurstoffen: E129 Allura Rood, E124 Ponceau 4R 

Topping Chocolade 
Balletjes 

Suiker, cacaoboter, cacaomassa, rijstmeel, VOLLE MELKPOEDER, 
TARWEBLOEM, MAGERE MELKPOEDER, TARWEMOUTEXTRACT, 
SOJALECITHINE E322, TARWE GLUTEN, dextrose, keukenzout, natuurlijk 
vanille aroma, coatingmiddel: zetmeel, citroenzuur (E330), sorbinezuur (E200) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

MR Love 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Chocolade 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) 

Glazuur Rood Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, Kleurstoffen: E129 Allura Rood, E124 Ponceau 4R 

 Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, fructose siroop, vanille extract, vanillezaden 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Rocky Road Of Love 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Hazelnoot suiker, plantaardige oliën en vetten (zonnebloem, palm - in wisselende 
verhouding), hazelNOTEN 13%, magere melkpoeder, magere cacaopoeder, 
weipoeder (MELK), emulgator: zonnebloemlecithine, aroma (vanilline). 

Glazuur Chocolade 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) 

Topping Marshmallow suiker, tarwezetmeel, glucosestroop, kleurstoffen (E100, E120, E131), glansmiddel 
(E901) 

 Biscuit Kruimels Tarwebloem (tarwebloem, calcium, ijzer, niacine, thiamine), 
 Volkoren tarwemeel, plantaardige olie (Palm [SG]), suiker, gedeeltelijk 
omgekeerde suikersiroop, opfok 
 Middelen (natriumbicarbonaat, appelzuur, ammoniumbicarbonaat, 
dinatriumdifaat), glucose- 
 Fructosestroop, zout, emulgator (E472e), gedroogde magere melk, 
gerstemoutextract. 

 Fudge Caramel Suiker, glucosestroop, plantaardige vetten (palm, kokos), magere MELKpoeder, 
zout, emulgator (SOJAlecithine), natuurlijke aroma's, vanille-extract 

 Chocolade 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) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Share The Love 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Glazuur Chocolade 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) 

 Aardbei Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, fructose siroop, vanille extract, vanillezaden 

Topping Chocolade 
Munchkin 

Mix (tarwebloem (GLUTEN), suiker, plantaardige olie (raapzaad), ontvette 
kokospoeder 2,6%, tarwezetmeel (GLUTEN), gedroogde EIdooier, rijsmiddel 
(E450, E500), magere MELKpoeder, SOJAbloem, zout, gedroogd EIWIT, 
emulgator (E322 (SOJA)), kleurstof (E150a), aroma en maltodextrins), water en 
plantaardig vet (palm). 

 Glaze Suikerwater Water, glucosestroop plantaardig vet palm, invertsuikerstroop 
emulgator Mono- en diglyceriden van vetzuren E471, emulgator Lecithine E322 <2 
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel xanthaangom E415 <2 fermentatie, 
Verdikkingsmiddel johannesbroodpitmeel E410 <2 Johannesbroodpitmeel, 
Verdikkingsmiddel Guargom E412 

 Rode Sprinkles Suiker, glucosestroop, volledig gehard vet (koolzaad), emulgator: E472c, 
antiklontermiddel E553b, kleurstof: E100, E120. 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Stroopwafel Love 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete gecondenseerde melk, Water, Ongezouten boter, 
Glucose-fructosestroop (gedeeltelijk geïnverteerd), Plantaardige olie (palm), Zout, 
Emulgatoren (sojalecithine, E491), Natuurlijke aroma 

Glazuur Chocolade Suiker, water, plantaardige olie (RSPO-SG Palm), maizena, fructose, 
glucosestroop, Kleurstoffen (E155,E133, E150c), Zout, Smaakstof, 
Conserveermiddel (E202), Emulgator (E475), Vet  Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

Topping Stroopwafel TARWEBLOEM, glucose‐fructosestroop, 14% roomboter (MELK), suiker, palmvet, 
suikerstroop, SOJABLOEM, raapolie, dextrine 
 (TARWE), zout, emulgator (SOJALECITHINE, E471), rijsmiddel (E500), kaneel, 
voedingszuur (citroenzuur), Bourbon vanille 

 Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete gecondenseerde melk, Water, Ongezouten boter, 
Glucose-fructosestroop (gedeeltelijk geïnverteerd), Plantaardige olie (palm), Zout, 
Emulgatoren (sojalecithine, E491), Natuurlijke aroma 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Sweetheart 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), TARWEzetmeel 
(GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Chocolade Suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, palm), magere cacaopoeder (7,3%), 
emulgator (zonnebloemlecithine), plantaardig vet (palm), 
natuurlijk aroma (vanille) en aroma 

Glazuur Aardbei Suiker, water, plantaardige olie (RSPO-SG Palm), glucosestroop, maizena, 
fructose, Kleur (E129, E171), Zout, Smaakstof, Conserveermiddel (E202), 
Geleermiddel (E406), Emulgator (E475), zuurteregelaar (E330) 

 Chocolade 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) 

 Rood Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, Kleurstoffen: E129 Allura Rood, E124 Ponceau 4R 

 Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, 
Fructose, fructose siroop, vanille extract, vanillezaden 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Love Potion 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, dextrose, 

zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), tarwezetmeel 
(GLUTEN), SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), 
plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Creme 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-delta-lacton (E-575), kleurstoffen: titaandioxide (E-171), 
luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel: agar-agar (E- 406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), verdikkingsmiddel: bonengom (E-410). 

Glazuur Aardbei Suiker, water, plantaardige olie (RSPO-SG Palm), glucosestroop, maizena, 
fructose, Kleur (E129, E171), Zout, Smaakstof, Conserveermiddel (E202), 
Geleermiddel (E406), Emulgator (E475), zuurteregelaar (E330) 

Topping Marshmallows Glucose-fructosestroop, suiker, water, gelatine, antiklontermiddel: maïszetmeel; 
kleuren: E100, E120; smaakstof. 

 Confetti  Suiker, CACAOboter, aardappelzetmeel, rijstmeel, MAÏSZETMEEL, kleurstoffen: 
E100, E101, E163, E131 

 Kleurmusket dip suiker, tarwezetmeel, glucosestroop, kleurstoffen (E100, E120, E131), glansmiddel 
(E901) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

MR Happy Heart Eyes 
Donut Shell 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. 

Vulling Creme 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-delta-lacton (E-575), 
 kleurstoffen: titaandioxide (E-171), luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel: agar-agar (E- 
 406), conserveermiddel: kaliumsorbaat (E-202), verdikkingsmiddel: bonengom (E-410). 

Glazuur Geel Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, Maïzena, Fructose, 
kleurstoffen: E104 chinoline, E110 Zonnegeel 

Topping Rood 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 

 Chocolade 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) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

Nutella Swirl Love 
Donut Heart 

shell 
TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen (E450, E500), 
TARWEzetmeel (GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren (E471, E481, E472e), 
gedroogd EI-wit, MELKweipoeder, stabilisator (E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet (palm), plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Nutella HAZELNOOTPASTA met cacao 81,5% (suiker, palmolie, HAZELNOTEN 
13%, magere MELKPOEDER 8,7%, magere cacao 7,4%, emulgatoren : 
lecithinen [SOJA] ; vanilline), TARWEMEEL 16%, biergist, 
GERSTEMOUTEXTRACT, zout, magere MELKPOEDER , emulgatoren : 
lecithinen [SOJA] ; TARWEPROTEÏNE, MELKEIWITTEN, water. 

Glazuur 
 
 
 
  

Nutella HAZELNOOTPASTA met cacao 81,5% (suiker, palmolie, HAZELNOTEN 
13%, magere MELKPOEDER 8,7%, magere cacao 7,4%, emulgatoren : 
lecithinen [SOJA] ; vanilline), TARWEMEEL 16%, biergist, 
GERSTEMOUTEXTRACT, zout, magere MELKPOEDER , emulgatoren : 
lecithinen [SOJA] ; TARWEPROTEÏNE, MELKEIWITTEN, water. 

Topping Vanille Suiker, plantaardig vet (palm, cacao, kokosnoot, babaçu), melkpoeder, witte 
chocolade (suiker, cacaoboter, melkpoeder, magere melkpoeder) (11%), 
voedingsvezels, emulgator: E 322 sojalecithine, aroma's, antioxidant : E 304 
vetzuuresters van ascorbinezuur, E 306 tocoferolrijk extract. 
fructose siroop, vanille extract, vanillezaden 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden. Niet in de koelkast of 
vriezer bewaren. 

Opmerking  Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 



 
 

Raspberry Cheesecake Lover 
Donut Heart shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), 

suiker, dextrose, zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen 
(E450, E500), TARWEzetmeel (GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren 
(E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), plantaardig vet (palm), 
plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Raspberry 
Cheesecake 

Water, sugar, glucose and fructose syrup, thickener: modified waxy 
maize starch (E-1442), high oleic sunflower oil, emulsifiable: citrus 
esters of mono 
and diglycerides (E-472c), salt, vanilla scent, stabilizer: glucono-
delta-lactone (E-575), 
food colourings: titanium dioxide (E-171), lutein (E-161b), thickener: 
agar-agar (E-406), preservative: potassium sorbate (E-202), 
thickener: bean gum (E-410). Frambozen, suiker, dextrose, fructose, 
water, stabilisator pectine (E440), voedingszuur citroenzuur (E330), 
conserveermiddel 
kaliumsorbaat (E202), zuurteregelaar trinatriumcitraat (E331), 
tricalciumcitraat, 

Glazuur 
 
 
 
  

Vanille Water, suiker, glucose en fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
maïszetmeel (E-1442), zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte, 
emulgeerbaar: citrusesters van mono 
en diglyceriden (E-472c), zout, vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
voedingskleurstoffen: titaniumdioxide (E-171), luteïne (E-161b), 
verdikkingsmiddel: agar-agar (E-406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), verdikkingsmiddel: boongom (E-410). 
fructose siroop, vanille extract, vanillezaden, kleustoffen:  
E104 chinoline, E110 Zonnegeel 

Topping Raspberry Fudge Suiker, glucosesiroop, zonnebloemolie, invertsuikerstroop, 
zuurteregelaar E330 (citroenzuur), natuurlijk aroma, emulgator E322 
(zonebloemlecitine), vlierbessenconcentraat, glansmiddel E901 
(bijenwas) 

 Raspberry frambozen, suiker, dextrose, fructose, water, stabilisator pectine 
(E440), voedingszuur citroenzuur (E330), conserveermiddel 
kaliumsorbaat (E202), zuurteregelaar trinatriumcitraat (E331), 
tricalciumcitraat, 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 

XoXo 
Donut Square Shell TARWEbloem (GLUTEN), water, mix (TARWEbloem (GLUTEN), 

suiker, dextrose, zout, plantaardige olie (zonnebloem), rijsmiddelen 
(E450, E500), TARWEzetmeel (GLUTEN),SOJAmeel, emulgatoren 
(E471, E481, E472e), gedroogd EI-wit, MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en smaakstoffen), plantaardig vet (palm), 
plantaardig olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Creme 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-
delta-lacton (E-575), 
 kleurstoffen: titaandioxide (E-171), luteïne (E-161b), 
verdikkingsmiddel: agar-agar (E-406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), verdikkingsmiddel: bonengom (E-410). 

Glazuur 
 
 
 
  

Vanille Water, suiker, glucose en fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
maïszetmeel (E-1442), zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte, 
emulgeerbaar: citrusesters van mono 
en diglyceriden (E-472c), zout, vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
voedingskleurstoffen: titaniumdioxide (E-171), luteïne (E-161b), 
verdikkingsmiddel: agar-agar (E-406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), verdikkingsmiddel: boongom (E-410). 
fructose siroop, vanille extract, vanillezaden, kleustoffen:  
E104 chinoline, E110 Zonnegeel 

 Rood Suiker, Water, Plantaardige Olie (Palm RSPO-SG), Glucosestroop, 
Maïzena, Fructose, Kleurstoffen: E129 Allura Rood, E124 Ponceau 
4R 

 Roze Suiker, water, plantaardige olie (RSPO-SG Palm), glucosestroop, 
maizena, fructose, Kleur (E129, E171), Zout, Smaakstof, 
Conserveermiddel (E202), Geleermiddel (E406), Emulgator (E475), 
zuurteregelaar (E330) 

Topping Oranje sprinkles Suiker, glucosestroop, volledig gehard vet (koolzaad), emulgator: 
E472c, antiklontermiddel E553b, kleurstof: E100, E120. 

 Roze Sprinkles Suiker, glucosestroop, volledig gehydrogeneerd vet (koolzaad), 
emulgator: E472c, antiklontermiddel E553b, kleur: E120. 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van pinda`s en noten 

 



 
 


