
(Cuphanger speculoos) 
Krokant gekruid koekje met 6% suikerdecoratie 
Ingrediënten: tarwebloem, suiker, palmvet, tarwezetmeel, kandijstroop, raapzaadolie, rijsmiddelen: 
natriumcarbonaat, kaliumtartraat; heeleipoeder, kaneel, zout, gekarameliseerde suiker, foelie. 
Kan sporen bevatten van noten, melk, soja en pinda’s. 
Koel en droog bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie onderzijde. 
 
Gemiddelde voedingswaarden: Per 100 g Per ≈11 

g** 
RI* 

Energie: 1845 kJ /  
440 kcal 

203 kJ /  
48 kcal 

2% 

Vetten: 16 g 1,8 g 3% 
waarvan verzadigde vetzuren : 7,4 g 0,8 g 4% 
Koolhydraten: 68 g 7,5 g 3% 
waarvan suikers : 35 g 3,9 g 4% 
Vezels: 1,6 g 0,18 g  
Eiwitten: 4,7 g 0,5 g 1% 
Zout: 1,10 g 0,12 g 2% 
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portie = 1 koekje (≈ 11 
g). Deze verpakking bevat 16 porties.  
 
Nettogewicht: 
 

16 x ≈ 11 g (175 g e)  
 
 
Vervaardigd door: 
 
Banketbakkerij Nora B.V. Habitatsingel 29, 6229 RC, Maastricht, Nederland. 
www.nora.nl 
 
 
  



(Gingerman melkchocolade, goud musket) 
Krokant koekje met 15% melkchocolade en 5% musket 
Ingrediënten: tarwebloem, suiker, plantaardige vetten (palm, sal, shea, mango), cacaomassa, 
vollemelkpoeder, cacaoboter, tarwegluten, plantaardige oliën (raapzaad, kokos), rijsmiddelen: 
natriumcarbonaat, kaliumtartraat, ammoniumwaterstofcarbonaat; heeleipoeder, invertsuiker, 
emulgator: lecithine; weipoeder (melk), zout, glucosefructosestroop, glansmiddel: schellak; kleurstof: 
ijzeroxide; natuurlijk aroma. 
Kan sporen bevatten van noten, soja en pinda’s. 
Koel en droog bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie onderzijde. 
 
Gemiddelde voedingswaarden: Per 100 g Per ≈9,5 

g** 
RI* 

Energie: 2072 kJ 
483 kcal 

193 kJ 
46 kcal 

2% 

Vetten: 19 g 1,8 g 3% 

waarvan verzadigde vetzuren : 8,7 g 0,8 g 4% 
Koolhydraten: 71 g 6,7 g 3% 
waarvan suikers : 33 g 3,1 g 3% 
Vezels: 2,3 g 0,2 g  
Eiwitten: 6,6 g 0,6 g 1% 
Zout: 0,42 g 0,04 g <1% 
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portie = 1 koekje (≈ 
9,5 g). Deze verpakking bevat 18 porties.  
 
Nettogewicht: 
 

18 x ≈ 9,5 g (170 g e)  
 
 
Vervaardigd door: 
 
Banketbakkerij Nora B.V. Habitatsingel 29, 6229 RC, Maastricht, Nederland. 
 
www.nora.nl 
  



(Grote kerstster melkchocolade, goud musket) 
Krokant koekje met 20% melkchocolade en 6% musket 
Ingrediënten: tarwebloem, suiker, plantaardige vetten (palm, sal, shea, mango), cacaomassa, 
vollemelkpoeder, cacaoboter, tarwegluten, plantaardige oliën (raapzaad, kokos), weipoeder 
(melk), emulgatoren (zonnebloem, raapzaad), rijsmiddelen: natriumcarbonaat, kaliumtartraat, 
ammoniumwaterstofcarbonaat; heeleipoeder, invertsuiker, zout, glucosefructosestroop, 
glansmiddel: schellak; kleurstof: ijzeroxide; natuurlijk aroma. 
Kan sporen bevatten van noten, soja en pinda’s. 
Koel en droog bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie onderzijde. 
 
Gemiddelde voedingswaarden: Per 100 g Per 37,5 

g** 
RI* 

Energie: 2072 kJ 
494 kcal 

777 kJ 
185 kcal 

9% 

Vetten: 21 g 8,0 g 11% 

waarvan verzadigde vetzuren : 11 g 4,1 g 21% 
Koolhydraten: 68 g 26 g 10% 
waarvan suikers : 40 g 15 g 17% 
Vezels: 2,3 g 0,9 g  
Eiwitten: 6,2 g 2,3 g 5% 
Zout: 0,35 g 0,13 g 2% 
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portie = 1 koekje (37,5 
g). Deze verpakking bevat 8 porties.  
 
Nettogewicht: 
 

8 x 37,5 g (300 g e)  
 
 
Vervaardigd door: 
 
Banketbakkerij Nora B.V. Habitatsingel 29, 6229 RC, Maastricht, Nederland. 
www.nora.nl 
  



(Kerstboom cacaocrème, melkchocolade onder, goud musket) 
Krokant koekje met 24% melkchocolade, 21% cacaocrème en 2% musket 
Ingrediënten: tarwebloem, suiker, plantaardige vetten (palm, sal, shea, mango), vollemelkpoeder, 
3,7% cacaomassa, cacaoboter, mageremelkpoeder, plantaardige oliën (raapzaad, kokos), 0,7% 
magere cacaopoeder, tarwegluten, weipoeder (melk), emulgator: lecithine; 
rijsmiddelen: natriumcarbonaat, kaliumtartraat, ammoniumwaterstofcarbonaat; glucosestroop, 
heeleipoeder, invertsuiker, zout, glucosefructosestroop, glansmiddel: schellak; natuurlijk aroma, 
kleurstof: ijzeroxide. 
Kan sporen bevatten van noten, soja en pinda’s. 
Koel en droog bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie onderzijde. 
 
Gemiddelde voedingswaarden: Per 100 g Per 25 

g** 
RI* 

Energie: 2170 kJ 
519 kcal 

542 kJ 
130 kcal 

7% 

Vetten: 26 g 6,6 g 9% 

waarvan verzadigde vetzuren : 15 g 3,8 g 19% 
Koolhydraten: 62 g 16 g 6% 
waarvan suikers : 37 g 9,3 g 10% 
Vezels: 2,1 g 0,53 g  
Eiwitten: 6,9 g 1,7 g 3% 
Zout: 0,36 g 0,09 g 2% 
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portie = 1 koekje (25 
g). Deze verpakking bevat 8 porties.  
 
Nettogewicht: 
 

8 x 25 g (200 g e)  
 
 
Vervaardigd door: 
 
Banketbakkerij Nora B.V. Habitatsingel 29, 6229 RC, Maastricht, Nederland. 
www.nora.nl 
  



(Kerstster melkchocolade, goud musket) 
Krokant koekje met 46% melkchocolade en 4% musket 
Ingrediënten: suiker, tarwebloem, plantaardige vetten (palm, sal, shea, mango), cacaomassa, 
vollemelkpoeder, cacaoboter, tarwegluten, weipoeder (melk), plantaardige oliën (raapzaadolie, 
kokos), emulgatoren: (zonnebloem, raapzaad), rijsmiddelen: natriumcarbonaat, kaliumtartraat, 
ammoniumwaterstofcarbonaat; heeleipoeder, invertsuiker, zout, glucosefructosestroop, glansmiddel: 
schellak; kleurstof: ijzeroxide; natuurlijk aroma. 
Kan sporen bevatten van noten, soja en pinda’s. 
Koel en droog bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie onderzijde. 
 
Gemiddelde voedingswaarden: Per 100 g Per 

≈11,3 g** 
RI* 

Energie: 2095 kJ 
500 kcal 

237 kJ 
57 kcal 

3% 

Vetten: 23 g 2,6 g 3% 

waarvan verzadigde vetzuren : 12 g 1,4, g 7% 
Koolhydraten: 67 g 7,5 g 2% 
waarvan suikers : 42 g 4,8 g 5% 
Vezels: 2,4 g 0,27 g  
Eiwitten: 6,2 g 0,7 g 1% 
Zout: 0,33 g 0,04 g <1% 
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portie = 1 koekje (≈ 
11,3 g). Deze verpakking bevat 18 porties.  
 
Nettogewicht: 
 

18 x ≈11,3 g (200 g e)  
 
 
Vervaardigd door: 
 
Banketbakkerij Nora B.V. Habitatsingel 29, 6229 RC, Maastricht, Nederland. 
www.nora.nl 
 


