
Vikt 200 g  200 g 200 g 70 g 175 g 200 g 110 g 150 g 180 g 150 g 125 g 50 g 220 g 70 g 300 g 100 g 120 g
Kilopris, cirka 129,5:– 129:– 247,5:– 212:– 210:– 114,5:– 208:– 172,6:– 160,5:– 192:– 183:– 398:– 145:– 255,7:– 116,3:– 135:– 249:–

kalorier/100 gram 655 kcal  470 kcal 610 kcal 505,7 kcal 680 kcal 480 kcal 432 kcal 490 kcal 670 kcal 500 kcal 540 kcal 405 kcal 550 kcal 472 kcal 520 kcal 480 kcal –

kalorier/påse 1 310 kcal  940 kcal 1 220 kcal 353,5 kcal 1 190 kcal 960 kcal 475 kcal 735 kcal 1 206 kcal 750 kcal 675 kcal 203 kcal 1 210 kcal 330 kcal 1 560 kcal 480 kcal –

Nötter/Bär 200 g  83 g/118 g 177 g/30 g (frö) 43 g/35 g 176 g 126 g/74 g 50 g/60 g 85 g/67 g 180 g 78 g/72 g 87 g/43 g 17 g/35 g 219 g 57 g/14 g 235 g/64 g 55 g/40 g 97 g/27 g

Leverantör Alesto  Coop Coop Dafco Estrella Exotic Exotic Garant Ica Ica Ica Kung Markatta Nutisal OLW OLW Parrots Tant Grön
Produktnamn Nuts Royal  Mix Nut Nöt och frömix,  Snacks Lyxig nötmix Fina Nötter  Macadamia Russin, tranbär,   Nötmix Nöt och Bärmix Nöt och Fruktmix Snacksmix, Enjoy mix Mini Mellan Nöt och Nut’s and Fruit Nötmix naturell, 
  and Fruit ekologisk   och Bär  fruit mix  nötmix     ekologisk    Russinmix  ekologisk

Mer bär än 
nötter. Papayan 
är det mest till
talande i påsen, 
som för övrigt 
innehåller 
väldigt mycket 
russin och jord
nötter. Känns 
inte prisvärd.

De stora nöt
terna är trasiga, 
och det övriga 
innehållet är 
ganska smuligt 
och flottigt. 
Känns inte alls 
lyxig.

Bra blandning 
av nötter och 
bär. Känns 
fräsch och gan
ska prisvärd.

Innehåller dub
belt så mycket 
nötter som 
bär. Mycket 
sultanrussin 
men extremt 
lite ananas. 
Doftar mycket 
gott.

Består till 
hälften av jord
nötter. I påsen 
fanns enbart ett 
gram ananas. 
Nötterna är 
salta vilket gör 
att frukten blir 
flottig. Känns 
inte prisvärd.

Saknar 
innehållsför
teckning. Tråkig 
förpackning, 
med ett 
överraskande 
tilltalande 
innehåll.

En av de dyrare 
sorterna, och 
man får mest 
mandel för 
pengarna. 
Nötterna är 
naturella och 
påsen innehåll
er mycket 
tranbär.

Innehåller två 
olika sorters 
russin, som 
tillsammans 
står för halva 
paketets 
innehåll. Nöt
terna är ganska 
smuliga.

Lika delar bär 
och nötter. 
Fräsch bland
ning till hyggligt 
pris. Normalt 
kaloriinnehåll. 
Prisvärd.

Inte alls lika 
färgstark som 
på paketet, en 
hel del trasiga 
nötter som 
förvandlas till 
damm när man 
öppnar påsen.

Den enda påsen 
som vägde 
under paketets 
angivna vikt. 
Ungefär hälften 
nötter och bär. 
Nötterna ser 
smuliga och 
färglösa ut. 

Mycket cashew 
och jordnötter. 
Ganska smulig. 
Dyr.

Mycket 
jordnötter och 
russin, men 
också  mycket 
pistaschnötter, 
vilket många 
andra påsar 
snålar med. 
Prisvärd.

Håller vad den 
lovar och är en 
av de billigare 
varianterna. 
Ett bra val om 
man vill ha en 
nötblandning.

Innehåller få 
nötter. Soja
bönorna är små 
och smuliga. 
Kalorifattig mix, 
men extremt 
dyr då man 
mest får soja
bönor och frukt 
för pengarna.

Innehåller  
63 % jord  
nötter och 21 % 
russin. Russinen 
känns ofräscha 
efter att ha 
legat bland 
de saltade 
jordnötterna.

Saknar inne
hållsförteck
ning. Ganska 
dyr men känns 
lite lyxig 
efter som att 
den innehåller 
valnötter, vilket 
få andra påssar 
gör.

Kommentar


