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Produktnamn Ingredienser

Alvestaglass Ekologisk gammeldags vanilj

Mjölk*, grädde*, rörsocker*, frukt- och 

druvsocker**, naturlig vaniljarom, 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412). *KRAV-ekologisk råvara **EU-

ekologisk

Alvestaglass Gammeldags vanilj*

Mjölk, grädde, socker, frukt- och druvsocker, 

cocosfett, naturlig vaniljarom, vaniljstång,  

stabiliseringsmedel  (frukt- E410, guarkärnmjöl 

E412), emulgering (veg mono- och diglycerider 

E471).

Ben & Jerry's Vanilla (skopglass)

GRÄDDE (34%), vatten, kondenserad SKUMMJÖLK, 

socker, ÄGGULA från frigående höns, vaniljextrakt, 

stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl E412, karragenan 

407).

Budget Vaniljglass

KärnMJÖLK, glukos-fruktossirap, vegetabilisk olja 

(palm-, raps- och kokosolja), druvsocker, socker, 

vasslepulver (från MJÖLK), kärnMJÖLKspulver, 

emulgeringsmedel E 471 (veg.), 

stabiliseringsmedel(E 410, E 412, E 407), vaniljarom.

Coop Gelato alla vaniglia

Skummjölk, mjölksocker, glukos-fruktossirap, 

kokosfett, socker, mjölkprotein, emulgeringsmedel 

(E471 vegetabiliskt), arom (vanilj), 

stabiliseringsmedel (E412, E410), extraherade och 

förmalda vaniljbönor, färgämne (E160a).

Coop Gräddglass vanilj*

Skummjölk, grädde 24%, socker, vasslepulver, glukos-

fruktossirap, emulgeringsmedel (E471 vegetabiliskt), 

stabiliseringsmedel (E410, E412, E407), vaniljstång, 

vaniljarom.

Coop Partyglass med smak av vanilj*

Kärnmjölk, vegetabiliskt fett (palm-, raps-, 

kokosolja), glukosfruktossirap, socker, vasslepulver 

(från mjölk), emulgeringsmedel (E471 vegetabiliskt), 

stabiliseringsmedel (E412, E410, E401, E407), 

kärnmjölkspulver, arom.

Coop Änglamark Ekologisk gräddglass vanilj

Skummjölk, grädde, socker, äggula, naturlig 

vaniljarom med andra naturliga aromer, vaniljstång 

från Madagaskar, stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl 

E410, guarkärnmjöl E412).

Djurgårds glace Madagaskisk vanilj*

Mjölkpulver, grädde, socker, stärkelsesirap, smör, 

stabiliseringsmedel (mono och diglycerider av 

fettsyror E471, fruktkärnmjöl E410, guarkärnmjöl 

E412, karragenan E407), bourbon vaniljextrakt 

0,42%, färgämne (kurkumin E100).
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Engelholms glass Skånsk gräddglass vanilj*

Skummjölk, grädde* (23%), socker, glukossirap, 

vasslepulver (av mjölk), druvsocker, 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412), emulgeringsmedel (mono- o 

diglycerider av vegegetabiliska fettsyror E471), 

vaniljarom och vaniljstång.

Favorit Gräddglass vanilj

Kärnmjölk*, vispgrädde* 24 %, glukos-fruktossirap, 

druvsocker, socker, kärnmjölkspulver*, 

vasslepulver* (från mjölk), emulgeringsmedel (E 471 

(veg)), stabiliseringsmedel (E 410, E 412, E 407), 

vaniljarom, vaniljstång. *Ursprung: Sverige.

GB Big pack vanilj*

Skummjölk, glukos-fruktossirap, vatten, socker, 

kokosolja, glukossirap, dextros, vasslepulver (mjölk), 

emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 

vegetabiliska fettsyror E471), stabiliseringsmedel 

(guarkärnmjöl E412, fruktkärnmjöl E410, karragenan 

E407), arom.

GB Gräddglass gammaldags vanilj*

Skummjölk, grädde (24%), skummjölkspulver eller 

koncentrat, socker, mjölkfett, äggula (1,8%), 

vaniljstångbitar, arom.

GB Gräddglass klassisk vanilj*

Skummjölk, grädde, glukos-fruktossirap, socker, 

glukossirap, skummjölkspulver eller koncentrat, 

emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 

vegetabiliska fettsyror E471), arom, 

stabiliseringsmedel (natriumalginat E401), 

vaniljstångbitar.

GB Signature vanilla

Skummjölk, vatten, socker, glukos-fruktossirap, 

kokosolja, glukossirap, vasslepulver, druvsocker, 

stabiliseringsmedel (fruktkärmjöl E410, guarkärnmjöl 

E412, karregenan E407), emulgeringsmedel (mono- 

och di glycerider av vegetabiliska fettsyror E471), 

vaniljstångbitar, färgämne (karotener E160a), 

Bourbon vaniljextrakt, arom.

GB Skopglass vanilj*

SKUMMJÖLK, vatten, socker, SMÖROLJA, 

glukossirap, glukos-fruktossirap, GRÄDDE (3%), 

vasslepulver (MJÖLK), stabiliseringsmedel 

(fruktkärnmjöl E410, guarkärnmjöl E412, karragenan 

E407), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 

vegetabiliska fettsyror E471), arom.

Gelatelli Premium bourbon vanilla

Pastöriserad skummjölk, 30% pastöriserad grädde, 

socker, vasslekoncentrat (av mjölk), glukos-

fruktossirap, druvsocker, glukossirap, 

emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 

fettsyror E471), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl 

E410, guarkärnmjöl E412), naturlig bourbon-

vaniljarom, malen extraherad bourbon-vaniljstång, 

färgämne (karotener E160a).



Gelatelli Svensk vaniljglass

Skummjölk, grädde 24%, glukossirap, socker, 

vasslepulver (av mjölk), druvsocker, vaniljarom, 

vaniljstång 0,03%, emulgeringsmedel (mono- och 

diglycerider av fettsyror E471), stabiliseringsmedel 

(fruktkärnmjöl E410, guarkärnmjöl E412).

Gelatelli Vanilla flavour ice cream

Vatten, pastöriserad skummjölk, glukos-fruktossirap, 

socker, kokosfett, vasslekoncentrat (av mjölk), 

glukossirap, emulgeringsmedel (mono- och 

diglycerider av fettsyror E471), stabiliseringsmedel 

(fruktkärnmjöl E410, guarkärnmjöl E412), färgämne 

(karotener E160a), arom.

Grenna glass Lilla Ellens Enkla vanilj Grädde, mjölk, socker, ägg, vaniljstång.

Gute glass Riktig glass ekologisk vanilj*
Mjölk*, grädde*, socker*, äggula*, honung*, 

vaniljstång*. * ekologisk ingrediens

Hansens flødeis Vanille, ekologisk

Grädde (66%), kondenserad mjölk, rörsocker, glukos, 

vanilj, bourbon vaniljextrakt, stabilisator: 

johanneskärnmjöl E410, salt.

Häagen-Dazs Vanilla*
Grädde (39%), kondenserad skummjölk, socker, 

äggula, vaniljextrakt.

Ica Basic glass vanilj

Vatten, SKUMMJÖLK, glukos-fruktossirap, socker, 

vegetabiliskt fett (palm-, rapsolja), VASSLEPULVER, 

vegetabiliskt emulgeringsmedel (E471), 

stabiliseringsmedel (E410, E412, E407), aromer.

Ica Gräddglass gammaldags vanilj*

Skummjölk, grädde 24%, socker, vasslepulver (från 

mjölk), glukos-fruktossirap, vegetabiliskt 

emulgeringsmedel (E471), stabiliseringsmedel (E410, 

E412, E407), vaniljstång, arom.

Ica Gräddig vaniljglass*

Skummjölk, grädde 27%, laktos, glukosfruktossirap, 

socker, mjölkprotein, vegetabiliskt 

emulgeringsmedel (E471), stabiliseringsmedel (E410, 

E412), aromämne, extraherade och förmalda 

vaniljfrön.

Ica I love Eco Ekologisk gräddglass vanilj

Vatten, grädde* (mjölk*) 35%, socker*, 

skummjölkspulver*, äggula*, arom, 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410), vanilj*.

Ica Kulglass vanilj*

Skummjölk, glukos-fruktossirap, vegetabiliskt fett 

(palm- och rapsolja), socker, vasslepulver, 

vegetabiliskt emulgeringsmedel E471, 

stabiliseringsmedel E410, E412, E407, aromer.

Järnaglass Vanilj*
Mjölk , grädde, rörsocker, majsstärkelse, vaniljstång 

(0,2%)

Lejonet & Björnen Ekologisk vanilj Mjölk, socker, smör, skummjölkspulver, ägg, vanilj.

Lejonet & Björnen Italiensk vaniljglass*

Mjölk, socker, smör, glukossirap, äggula, 

skummjölkspulver, vanilj, vaniljkärnor, 

emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 

fettsyror E471), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl 

E412, fruktkärnmjöl E410, karragenan E407).

Mormor Magdas Vaniljstång*
Mjölk, grädde, ägg, socker, vaniljpulver från 

vaniljstång.



Mövenpick Vanilla dream

Grädde, helmjölk, socker, glukossirap, druvsocker, 

vasslepulver, skummjölkspulver, mjölkprotein, 

stärkelse (tapioka), äggula, naturlig Bourbon 

vaniljarom, citrusfiber, frukt- och 

grönsakskoncentrat (pumpa, äpple), vaniljfrön, 

karamelliserad sockersirap.

Mövenpick Vanilla dream, skopglass

Grädde, skummjölk, socker, glukossirap, druvsocker, 

vassle, mjölkprotein, vasslepulver, stärkelse, äggula, 

naturliga aromer (Bourbon vanilj), citrusfiber, frukt- 

och grönsakskoncentrat (äpple, pumpa), vaniljfrön.

Olof Viktors Vaniljglass* Mjölk, grädde, socker, äggula, honung, Tahitivanilj.

Picard La vanille de Madagascar

Helmjölk 52%, crème fraîche 20,8%, socker, 

pastöriserad flytande äggula, skummjölkspulver, 

vaniljstång (Madagaskar) 0,1%, vaniljfrö 

(Madagaskar) 0,08%.

Ryssbyglass Vanilj Helmjölk, grädde, äggula, socker, vit sirap, vanilj.

Sia Bourbón vanilla*

Skummjölk, grädde, glukossirap, socker, naturlig 

vaniljarom, vaniljmärg, emulgeringsmedel (mono- 

och diglycerider av vegetabiliska fettsyror E471), 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412), färgämne (betakaroten E160a).

Sia Gammaldags vanilj (skopglass)*

Skummjölk, grädde (26%)*, glukossirap, socker, 

vasslepulver (av mjölk), druvsocker, äggula, 

vaniljarom, vaniljmärg, färgämne (betakaroten 

E160a), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider 

av veg fettsyror E471), stabiliseringsmedel 

(fruktkärnmjöl E410, guarkärnmjöl E412). *Grädde 

med 40% fetthalt.

Sia Vanilj (skopglass)*

Skummjölk, grädde (24%)*, glukossirap, socker, 

druvsocker, vasslepulver (av mjölk), vaniljarom, 

vaniljkärnor, emulgeringsmedel (mono- och 

diglycerider av veg fettsyror E471), 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412). *Grädde med 40% fetthalt.

Sia Vanilj ekologisk (skopglass)*

Skummjölk*, grädde* (38%), socker*, äggula*, 

naturlig vaniljarom, stabiliseringsmedel 

(fruktkärnmjöl* E410, guarkärnmjöl* E412).

Sia Vanilj ekologisk*

Skummjölk*, grädde* (39%), socker*, äggula*, 

naturlig vaniljarom, stabiliseringsmedel 

(fruktkärnmjöl* E410, guarkärnmjöl* E412). Grädde 

med 40% fetthalt. *Ekologisk ingrediens.

Sia Vanilj*

Skummjölk, grädde (24%)*, glukossirap, socker, 

vasslepulver (av mjölk), druvsocker, vaniljarom, 

vaniljmärg, emulgeringsmedel (mono- och 

diglycerider av veg fettsyror E471), 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412). *Grädde med 40% fetthalt.



Sia Vår finaste gräddglass vanilla (skopglass)*

Skummjölk, grädde (36%)*, glukossirap, socker, 

vasslepulver (av mjölk), naturlig vaniljarom, 

vaniljmärg, emulgeringsmedel (mono- och 

diglycerider av veg fettsyror E471), 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412), färgämne (betakaroten E160a). 

*Grädde med 40% fetthalt.

Sänkdalen Vanilj

Mjölk*, grädde*, socker*, äggula*, guarkärnmjöl 

E412, vaniljstång*. * KRAV-certifierad ekologisk 

ingrediens

Triumf Glass Bella Italia gelato vaniglia, skopglass

Skummjölk, glukos-fruktossirap, socker, dextros, 

grädde, smör, mjölkproteiner, äggula, vegetabiliskt 

emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 

fettsyror E471), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl 

E410, guarkärnmjöl E412, karragenan E407), 

färgämne (karotener E160a, annattoextrakter 

E160b), vaniljstångskärna, arom.

Triumf Glass Gammaldags gräddglass äkta vanilj

Skummjölk, grädde 24%, socker, glukos-fruktossirap, 

vasslepulver, vegetabiliskt emulgeringsmedel (mono- 

och diglycerider av fettsyror E471), 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412, karragenan E407), vaniljstång, 

vaniljarom.

Triumf Glass Gammaldags vanilj, ekologisk

Skummjölk*, grädde* 35%, socker*, äggula*, 

naturlig vaniljarom, stabiliseringsmedel 

(fruktkärnmjöl E410), vaniljstång*. Grädde med 40% 

fetthalt. *Ekologisk ingrediens

Triumf Glass Gammaldags vanilj, skopglass

Skummjölk, grädde 26%, glukos-fruktossirap, socker, 

skummjölkspulver, vegetabiliskt emulgeringsmedel 

(mono- och diglycerider av fettsyror E471), 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412, karragenan E407), vaniljarom, 

vaniljextrakt, vaniljstång.

Triumf Glass Gräddglass gammaldags vanilj*

Skummjölk, grädde 26%, glukos-fruktossirap, socker, 

vasslepulver, vegetabiliskt emulgeringsmedel (mono- 

och diglycerider av fettsyror E471), 

stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl E410, 

guarkärnmjöl E412, karragenan E407), arom, 

vaniljkärnor.

UD (Urban deli) Vaniljglass

Mjölk, invertsocker, äggula, grädde, socker, 

skummjölkspulver, stabilisator (dextros, 

mjölkprotein, fruktkärnmjölk E410, guarkärnmjöl 

E412, naturligt vaniljextrakt, salt), råsocker, 

muscovadosocker, vaniljstång (Madagaskar).

Wermdö Glassmakeri Vanilj bourbon
Mjölk, grädde, socker, äggula, honung, vanilj (tahiti 

vaniljstång) och bourbon (<1%).

Österhagenglass Gräddglass vanilj*
Vispgrädde*, socker*, ägg*, vanilj* 0,14%. 

*=Ekologiskt


