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Felix nötköttbullar SärNär:
Ingredienser
Nötkött (63 %), potatis, lök, potatisstärkelse, 
salt, potatisfiber, socker, svartpepparextrakt och 
smält socker.

Felix potatismos komplett:
Ingredienser
Torkad potatis 88 %, MJÖLKPULVER, salt, 
GRÄDDPULVER, svartpepparextrakt, arom, 
stabiliseringsmedel (vegetabilisk monoglycerid, 
E450) och antioxidationsmedel (askorbinsyra, 
E304, E223 SULFIT).

Anamma Vegobullar
Ingredienser
Rapsolja, lök, vitlök, stabiliseringsmedel (me-
tylcellulosa), äppelextrakt, salt (1,0 %), naturlig 
arom, kryddor

Felix tomatketchup
Ingredienser
Tomatpuré (motsvarande 140 g färska tomater 
per 100 g ketchup ), vatten, socker, ättika, modi-
fierad stärkelse, salt, antioxidationsmedel (askor-
binsyra), syra (citronsyra ), konserveringsmedel 
(kaliumsorbat och natriumbensoat) kryddextrakt 
(bl a kanel) och kryddor (bl a paprika, vitlök).

Önos äppelmos
Ingredienser
Äpplen, socker, vatten, syra (citronsyra), förtjock-
ningsmedel (pektin), konserveringsmedel (kali-
umsorbat), antioxidationsmedel (askorbinsyra). 
Innehåll 75% äpple.

Önos lingonsylt
Ingredienser
Lingon, socker, vatten, förtjockningsmedel 
(pektin), syra (citronsyra), konserveringsmedel 
(kaliumsorbat). 100 g sylt innehåller 35 g lingon.

Depåmat och dryck i Jönköping
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Depåmat och dryck i alla depåer

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, vegetabiliskt fett, jäst, 
vetegluten, emulgeringsmedel, (E471,E472e), salt, 
kardemumma. Brödglans: Maltodextrin, modifierad 
vetestärkelse, hydrolyserat veteprotein,  
potatisstärkelse, dextros. 
Kan innehålla spår av mandel, aprikos och mjölk. 

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

Depåmat och dryck i Hjo

  Lasagne ”Vätternrundan” 
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Vegetarisk lasagne

Depåmat och dryck i Hjo

Portionslasagne Verona 
Den italienska kulturstaden har gett namn åt denna gröna portionslasagne med 
god ostsås och en härlig fyllning av bl.a. tomat, morötter och palsternacka. 
 

Ingredienser 
Tomater, pastablad (vatten, DURUMVETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, ÄGGVITEPULVER, salt, rapsolja) 
SKUMMJÖLK, morötter, vatten, modifierad stärkelse, OST, palsternacka, kålrötter, KORNGRYN, 
vegetabiliska oljor (raps, palm), salt, farinsocker, lök, grönsakspulver (morot, lök, palsternacka), 
bladkryddor, stärkelse, vitlökspulver, kryddor och kryddextrakt. 
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Chili con carne 

Depåmat och dryck i Hjo

  Chili con carne 
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Müsli & flingorw

Depåmat och dryck i Hjo
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Bröd

Depåmat och dryck i Hjo

Bröd ”Vätternrundan” 
 
Skogaholm – Originalrost 

Ingrediensförteckning Mjöl (vete, siktad råg), vatten, sirap, rapsolja, jäst, 
salt, vetegluten, surdeg av vete, malt av korn.  

Näringsdeklaration per 100 
g/ml 

Energi 1110 kJ / 260 kcal 
Fett 2,9 
- varav mättat fett <0,5  
Kolhydrat 49 
- varav sockerarter 2,7 
Fiber 2,4 
Protein 8,8 
Salt 1,0 

 
Skogaholm – Fiberrost 

Ingrediensförteckning 

Mjöl (vete, fullkorn av vete och råg, siktad råg), vatten, 
krossade rågkärnor 5,5%,vetegluten, sirap, jäst, rapsolja, malt 
av råg och korn, salt, surdegspulver av vete, vegetabiliskt 
emulgeringsmedel (mono- och diglyceriders mono- och 
diacetylvinsyraestrar). Brödet innehåller 28 % fullkorn vilket 
motsvarar 36 % av torrvikten. 
Brödet innehåller 18% råg. 

Näringsdeklaration per 
100 g/ml 

Energi 1100 kJ / 270 kcal 
Fett 3,6 
- varav mättat fett 0,6  
Kolhydrat 45 
- varav sockerarter 2,6 
Fiber 5,2 
Protein 10 
Salt 0,8 

 
Wasa Husman 
”knäckebröd” 
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Blåbärssoppa & mjölkprodukter

Depåmat och dryck alla depåer

Mjölkprodukter, havredryck 
 
 
Standardmjölk Arla 
Mellanmjölk Arla 
Laktosfri Mjölk Arla - ”fråga efter” 
 
Filmjölk  Arla 
Laktosfri Filmjölk  - ”fråga efter!” 
 
Havredryck  – ”fråga efter!” 
 
 
Lätt & Lagom 10g 
Mjölkfritt margarin  - ”fråga efter!” 
 
 


