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Enervit Sportdryck
Ingredienser apelsinsmak:
Sockerarter (43%) (dextros (28,4%), fruktos (17,3%), 
maltodextrin (2,6%)), Syra (citronsyra), Dinatriumfosfat, 
Apelsinarom, Förtjockningsmedel (natriumkarbox-
imetylcellulosa), Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, 
Natriumcitrat, Natriumklorid, Klumpförebyggande 
medel (kiseloxid), Vitamin C (L-askorbinsyra), Niacin 
(nikotinamid), Pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), 
Riboflavin, Tiaminhydroklorid.

Ingredienser citronsmak:
Sockerarter (43%) (dextros (28,4%), fruktos (17,3%), 
maltodextrin (2,6%)), Syra (citronsyra), Dinatrium-
fosfat, citronarom, Förtjockningsmedel (natriumkar-
boximetylcellulosa), Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, 
Natriumcitrat, Natriumklorid, Klumpförebyggande 
medel (kiseloxid), Vitamin C (L-askorbinsyra), Niacin 
(nikotinamid), Pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), 
Riboflavin, Tiaminhydroklorid.
Kan innehålla spår av gluten, soja, ägg, sesamfrö, 
mjölk och nötter.

Blåbärssoppa
Ingredienser
Vatten, socker, blåbär, förtjockningsmedel (modi-
fierad stärkelse och guarkärnmjöl), kostfiber från 
cikoriarot (inulin), syra (citronsyra), vitamin C och 
arom. Innehåller 8% blåbär och 8,5% tillsatt socker.

Blandsaft
Ingredienser
Socker, äppeljuice, jordgubbsjuice, druvjuice, 
vatten, fläderbärsjuice, syra (citronsyra). Drickfärdig 
saft innehåller 8,5% fruktjuice från koncentrat  
(2% jordgubbsjuice) och 7% tillsatt socker.

Slät bulle
Ingredienser
VETEmjöl, vatten, sirap, rapsolja, jäst, VETEgluten, 
salt, mald kardemumma, KORNmalt, vegetabiliskt 
emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 
fettsyror).  

Glutenfritt bröd
Olika fabrikat förekommer - be om innehålls- 
förteckning från funktionär i depå.

Depåmat och dryck
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ICA mini-muffins (vanilj)
Ingredienser
Mjölblandning (VETEMJÖL, mjölbehandlingsmedel 
E300, MALTMJÖL), ÄGG, rapsolja, socker,choklad-
bitar 11% (socker, kakaomassa, kakaosmör, emulge-
ringsmedel (SOJALECITIN), naturligvaniljarom), 
stabiliseringsmedel (E422, E415), vasslepulver från 
MJÖLK, modifierad majsstärkelse,emulgeringsme-
del E471, VETESTÄRKELSE, bakpulver (E341, E450, 
E500), salt, aromer,VETEPROTEIN, SKUMMJÖLK-
SPULVER, MJÖLKPROTEIN, konserveringsmedel 
E202.
Kan innehålla spår av valnöt, hasselnöt, pekannöt, 
sesam.

ICA mini-muffins (choklad)
Ingredienser
Socker, rapsolja, mjölblandning (VETEMJÖL, 
mjölbehandlingsmedel E300, MALTMJÖL) ÄGG, 
chokladbitar 11% (socker, kakaomassa, kakaosmör, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanil-
jarom), stabiliseringsmedel (E422, E415), fettredu-
cerat kakaopulver, VASSLEPULVER frånMJÖLK, 
modifierad majsstärkelse, emulgeringsmedel E471,
VETESTÄRKELSE, mald choklad, bakpulver(E341, 
E450, E500), salt, aromer, VETEPROTEIN, SKUM-
MJÖLKSPULVER, MJÖLKPROTEIN,konserverings-
medel E202.
Kan innehålla spår av valnöt, hasselnöt, pekannöt, 
sesam.

ICA mini-bullar (vanilj)
Ingredienser
VETEMJÖL, vaniljfyllning 34% (socker, vatten, mo-
difierad potatisstärkelse, rapsolja, potatisgranulat,
glykossirap, aprikoskärnor, vaniljarom, salt, 
emulgeringsmedel (E471), vanillinarom, VETE-
mjöl, färgämne (E160a)), vatten, rapsolja, sirap, 
jäst, brödglans (maltodextrin (majs), modifierad 
potatisstärkelse, glutamin (VETE), druvsocker), salt, 
mald kardemumma, VETEGLUTEN, KORNMALT, 
emulgeringsmedel (E471).

ICA mini-bullar (kanel)
Ingredienser
VETEMJÖL, kanelfyllning 34% (socker, vatten, 
modifierad potatisstärkelse, kanel, aprikoskärnor, 
potatisflingor, glukossirap, rapsolja, salt, emulge-
ringsmedel (E471), arom), vatten, rapsolja, sirap, 
jäst, salt, kardemumma, brödglans (maltodextrin, 
modifierad potatisstärkelse, proteinhydrolysat 
(VETE), druvsocker), VETEgluten, KORNmalt,
emulgeringsmedel (E471).

Depåmat och dryck (unikt för Skänninge-depån)
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ICA blåbärskaka
Ingredienser
Kex: VETEMJÖL/HVETEMEL, socker/sukker, palm-, 
palmkärn- och rapsolja, kokosfett, glukossirap, salt, 
bakpulver/hevemiddel (E500, E450, E503), emul-
geringsmedel/emulgator (rapslecitin), ÄGG/EGG, 
arom (vanillin). Vaniljkräm 20%: socker/sukker, 
palmfett, laktos från MJÖLK/LAKTOSE, druvsocker, 
vasslepulver från MJÖLK/ MYSEPULVER, SKUM-
MJÖLKSPULVER, emulgeringsmedel/emulgator 
(rapslecitin), arom. Blåbärsfyllning/blåbærfyll 14%: 
glukossirap, socker/sukker, fruktsocker/fruktsuk-
ker, blåbärsjuice från koncentrat, stabiliseringsme-
del/stabilisator E407, syra E330, surhetsreglerande 
medel E524, arom.
Kan innehålla spår av Jordnötter, Mandel, Hassel-
nöt, Sesamfrön, Sojabönor.

ICA hallonkaka
Ingredienser
Kex: VETEMJÖL, socker, palm- kokos- canola- och 
palmkärnolja, salt, glukossirap, bakpulver (E500, 
E503, E450a), emulgeringsmedel (canolalecitin), 
arom, ÄGG, rosmarinextrakt, färgämne/fargestoff 
(E160a). Vaniljkräm 20%: socker, palm- och palm-
kärnolja, druvsocker, SKUMMJÖLKSPULVER, 
laktos från MJÖLK, vasslepulver/mysepulver från 
MJÖLK, emulgeringsmedel (canolalecitin), arom (bl 
a vanillin). Hallonsylt/Bringebærsyltetøy 14%: sirap 
av invertsocker, socker, glukossirap, fruktkoncen-
trat (hallon/bringebær 4%, slånaronia, blåbär), sta-
biliseringsmedel (E407), surhetsreglerande medel 
(E524), arom.

ICA kanelkakor
Ingredienser
Vetemjöl, margarin (palm-, rapsolja, kokosfett, 
vatten, salt, emulgeringsmedel (E471), surhetsreg-
lerande medel (E330), arom), socker, kanel 0,5%, 
salt, ethylvanillin.

ICA ingefära shot
Ingredienser
Äpple 65%, ingefära 25%, citron 10%, antioxida-
tionsmedel (E300).

ICA vetegräss shot
Ingredienser
Äpple 47%, ananas 20%, gurka 15%, vetegräs 13%, 
citron 5%, antioxidationsmedel (E300).

Depåmat och dryck (unikt för Skänninge-depån)


