
honungsmelon 51,6% kaffe 29,4% andra förbrukningsvaror 7,9%
tomater 35,9% te 6,7% kosmetika 6,8%
apelsiner 31,0% öl, 0–2,7 % 5,1% blomjord 5,0%
småcitrus 27,9% öl, 2,8–3,5 % 3,9% växtnäring 3,9%
gravad/rökt laxfisk 25,7% cider 3,9% dagstidningar, lösnummer 3,9%
paprika 24,5% saft m.m. 3,1% djurmat 3,7%
vitkål 21,0% vita viner 2,1% hårfärgning 3,6%
färsk lax 20,8% mousserande vin 1,9% tvättmedel 3,4%
salladskål 20,3% röda viner 1,7% toalettpapper m.m. 3,3%
annat smörgåsfett 18,3% kakao och chokladdrycker 1,5% hushållspapper 3,0%
avocado 17,0% övriga viner 1,4% rengöringsmedel m.m. 2,5%
sillkonserver 15,3% likörer 1,2% blöjor 2,1%
frukt- och bärprodukter 10,2% läsk 1,2% andra ej varaktiga toalettartiklar 1,4%
gul lök 9,4% öl, > 3,5 % 1,0% städning 1,1%
smör 8,1% övriga spritdrycker 0,9% diskmedel 0,8%
mat-, stek- och grilloljor 7,9% mineralvatten 0,8% deodorant, hudcreme m.m. 0,0%
potatis 7,4% whisky 0,8% tvål -0,2%
päron 7,0% blanddrycker 0,4% redskap för rengöring -0,9%
mjöl 6,5% brännvin 0,4% schampo -1,0%
bananer 6,3% stark cider 0,2% varaktiga toalettartiklar -1,4%
grädde 6,3% juice och nektar -1,3%
ris 6,2%
filmjölk och yoghurt 6,1%
citroner 5,9%
hårdost 5,8%
vetebröd 5,7%
mjölk 5,7%
gräddfil, creme fraiche 5,6%
pasta 5,6%
kaviar 5,5%
torskfilé 5,4%
hårt bröd 5,3%
sallad 5,2%
fjäderfän 5,2%
äpplen 4,9%
slanggurka 4,9%
nötkött 4,6%
morötter 4,6%
djupfryst frukt och bär 3,9%
potatisprodukter 3,7%
köttkonserver 3,4%
fisk- och skaldjursprodukter 3,3%
djupfrysta grönsaker 3,3%
sirap 3,2%
salt 3,2%
dessertost, mjukost m.m. 3,0%
ägg 3,0%
småkakor och kex 2,7%
kiwi 2,6%
hushållsmargarin 2,6%
bakverk 2,6%
kryddor och såser 2,4%
wienerbröd 2,3%
blandad chark 2,2%
konfektyr 2,2%
gryn 2,2%
glass 2,1%
socker 2,0%
nötter och torkad frukt 2,0%
spannmålsbaserade maträtter 1,9%
honung 1,8%
ärter och bönor 1,7%
grönsakskonserver 1,7%
färska champinjoner 1,6%
annat kött 1,4%
franska 1,3%
jäst, soppor, barnmat m.m. 1,3%
grovt bröd 1,2%
sylt och marmelad 0,8%
djupfryst berett kött 0,7%
choklad 0,4%
mixer och redning 0,0%
lättmargarin -0,2%
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djupfryst fisk -0,5%
oblandad chark -1,9%
griskött -2,1%
djupfrysta skaldjur -2,5%
purjolök -5,6%
blomkål -12,5%
vindruvor -13,7%
kex och skorpor saknas
frukostflingor saknas
lammkött saknas
mjölkliknande dryck saknas
potatis, lösvikt saknas
potatis, kravmärkt saknas
morötter, kravmärkta saknas
färska kryddor saknas
färska bär saknas
chips saknas
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