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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 (modifie-
rad 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.
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Potatissallad med kyckling

Ingredienser
Potatissallad (potatis, majonnäs (rapsolja, ÄGGU-
LA, vinättika, SENAPSFRÖ, socker, salt, krydda, 
stabiliseringsmedel (E415, E412), konserverings-
medel (E202, E211)), lök, laktosfri GRÄDDE, dill, 
gräslök, salt, svartpeppar, stabiliseringsmedel 
(E415, E412)), kyckling (kycklingfilé, salt, glukos-
sirap, kryddor (paprika, socker, lök, rosmarin, 
svartpeppar, vitlök, spiskummin), potatisstärkel-
se, stabiliseringsmedel (E451, E450), paprikaex-
trakt, antioxidationsmedel (E301)), cocktailtomat, 
persilja. 

Krämig pastasallad med kyckling

Ingredienser
Krämig pastasallad (pasta 46% (DURUMVETE, 
vatten), majonnäs (rapsolja, ÄGGULA, vinättika, 
SENAPSFRÖ, krydda, stabiliseringsmedel (E415, 
E412), konserveringsmedel (E202, E211)), CRÈME 
FRAICHE, purjolök, vatten, lök, tomat, socker, 
chili 1,7%, salt, 1,2%, vitlök, vinäger, tapiokastär-
kelse, surhetsreglerande medel (citronsyra, 
ättiksyra), förtjockningsmedel (E415), konser-
veringsmedel (E415)), kyckling (kycklingfilé, 
salt, glukossirap, kryddor (paprika, socker, lök, 
rosmarin, svartpeppar, vitlök, spiskummin), po-
tatisstärkelse, stabiliseringsmedel (E451, E450), 
paprikaextrakt, antioxidationsmedel (E301)), 
cocktailtomat, persilja. 

Bovete & belugalinssallad med falafel

Ingredienser
Bovete & belugalinssallad (bovete, röda linser, 
belugalinser, kikärtor, rapsolja, salt, provence-
krydda (paprikabitar, lök, persilja, SENAPSFRÖ, 
vitlök, oregano, basilika, timjan, dragon, svart-
peppar, mejram, rapsolja), citronsaft, svartpep-
par), falafel (kikärtor, lök, persilja, rapsolja, mo-
difierad potatisstärkelse, grönsaksbuljong (salt, 
lök, socker, maltodextrin (majs), arom), potatis-
fiber, stabiliseringsmedel (E412), salt, korainder, 
spiskummin), cocktailtomat, persilja. 
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