RIISIPIIRAKKA, 80 g sokton, vähälaktoosinen, 45 kpl
Vesi, riisi 17 %, vehnäjauho, ruisjauho, rasvaton maitojauhe, vähälaktoosinen voi, hiivaleipävehnäjauho, suola, rypsiöljy,
vehnägluteeni.
Paisto-ohje: sulatus pellillä n.puoli tuntia. Paisto n. 250 ºC n 25 minuuttia.

PERUNAPIIRAKKA, 80 g sokton, 45 kpl
Vesi, perunahiutale 15 % (sis. peruna, emulgointiaine (E471, happamuudensäätöaineet (E330, E331),
stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaineet (E300, E304)), vehnäjauho, vähälaktoosinen voi, ruisjauho,
hiivaleipävehnäjauho, rasvaton maitojauhe, suola, rypsiöljy, vehnägluteeni.
Paisto-ohje: sulatus pellillä n. puoli tuntia. Paisto n. 250 ºC n. 25 minuuttia.

LIHARIISIPASTEIJA, 75 g sokton, vähälaktoosinen, 50 kpl
Vesi, vehnäjauho, voi, nauta-sikajauheliha (13 %), riisi (6 %), suola (0,8 %), maltodekstriini, soijaproteiini,
korppujauho, perunatärkkelys, glukoosi, rypsiöljy, mausteet (mm. valkosipuli, korianteri, paprika, valkopippuri,
maustepippuri), aromit, viinihappo, emulgointiaine (E322 (auringonkukka)), väri (E150c).
Paisto-ohje: sulatus pellillä n. puoli tuntia. Paisto n. 230 ºC n. 20 minuuttia. Voidaan voidella munalla ja korppujauhottaa
ennen paistoa.

MUNARIISIPASTEIJA, 75 g sokton, vähälaktoosinen, 50 kpl
Vehnäjauho, vesi, voi, kananmuna, riisi (8 %), suola (0,8 %), maltodekstriini, mausteet (sipuli, sinappijauhe,
korianteri), glukoosi, aromit, viinihappo.
Paisto-ohje: sulatus pellillä n. puoli tuntia. Paisto n. 230 ºC n. 20 minuuttia. Voi voidella munalla ja korppujauhottaa
ennen paistoa.

LIHAPIIRAKKA, kypsä 170 g sokton, laktoositon, munaton, 12 kpl
Vesi, vehnäjauho, kasvirasva (osittain kovetettu), naudanliha (9 %), riisi, hiiva, suola (1,0 %), lihaliemijauhe [(suola,
maltodekstriini, kasviöljy, mausteet (paprika, korianteri), aromi (liha)], sipuli, mustapippuri,
emulgointiaine (E472e).

PIZZAPOHJA, 200 g sokton, maidoton, 20 kpl
Vehnäjauho, vesi, hiiva, kasviöljy, suola

OMENALEHTI, 90 g laktoositon, 25 kpl
Vehnäjauho, laktoositon kasvirasva (osin kovetettu), vesi, omenalohko, vaniljakreemi [Sokeri, sakeuttamisaineet (E
1414, E 404), kovetettu kasvirasva, suola, maitoproteiini,
aromit (mm. vanilja, vanilliini), väri (E160a)], suola, kanelisokeri, hyytelö [Glukoosi-fruktoosisiirappi (vehnä), vesi, sokeri,
hyytelöimisaine: E 440, happamuudensäätöaineet (E330,E509), säilöntäaine: E202]
Paisto-ohje: sulatus jääkaapissa n. 2 tuntia. Paisto n. 200 ºC n. 20 minuuttia.

NAPEROMUNKKI, kypsä 30 g, 40 kpl
Vehnäjauho, vesi, Kasviöljy, maitorahka, Sokeri, Kananmunajauhe, Nostatusaineet (E500, E450, E336)
Kananmunanvalkuaisjauhe, Emulgointiaineet (E471, E322 (Auringonkukkalesitiini)), Sakeuttamisaine E412, Suola,
Maitoproteiini, Aromit
Lämmitys uunissa n. 250 ºC n. 2 minuuttia tai mikrossa.

VOISILMÄPULLA, kypsä 75 g, 20 kpl
Vehnäjauho, vesi, voi, hiiva, kananmuna, rasvaton maitojauhe, sokeri, suola, kardemumma, emulgointiaine E472e
Paisto-ohje: Sulatus huoneenlämmössä n. tunti. Paisto n. 230 ºC n. 4 minuuttia.

TÄHTITORTTU, 50 g
Vehnäjauho, voi, vesi, happamuudensäätöaine E334

CROISSANT, 55 g, 20 kpl
Vehnäjauho, vesi, voi (18 %), sokeri, hiiva, vehnägluteeni, suola, kananmuna, emulgointiaine E472e, aromi,
vehnädekstroosi, jauhonparannusaine (askorbiinihappo), elintarvikeväri (E161b), entsyymit
SAATTAA SISÄLTÄÄ JÄÄNTEITÄ PEKANPÄHKINÄSTÄ, HASSELPÄHKINÄSTÄ JA MANTELISTA
Paisto-ohje: nostatus huoneenlämmössä liinan alla tunti. Paisto n. 185 º n. 13 minuuttia.

JEMMARIN TYYNYSÄMPYLÄ,vehnäruissämpylä,120g,sokton,maidoton,25 kpl
Vehnäjauho, Vesi, Kaurahiutale, Hiiva, Auringonkukansiemen, Lestyruisjauho, Pellavansiemen, Kasviöljy, Suola,
Kasvirasva, Emulgointiaineet E471 ja E472e, Sakeuttamisaine E412, Aromi

Paisto-ohje: Lado jäiset sämpylät pellille ja anna sulaa huoneenlämmössä 0,5-1 tuntia. Ohjeellinen paistoarvo
+180°C:ssa 15-20 min. Voit paistaa sämpylät myös jäisinä +180°:ssa 25 min

MUSTIKKAPOSSU, kypsä 100 g maidoton, munaton, 15 kpl
Vehnäjauho, vesi, sokeri, kasvirasva (osittain kovetettu), hiiva, vanilliinisokeri, kardemumma, vehnägluteeni, suola,
emulgointiaine E472e, mustikkamarmeladi (19 %) [sis.mm. mustikka, sokeri, vesi, muunneltu maissitärkkelys E1422,
hyytelöimisaine E440, säilöntäaine (E211,E202) stabilointiaine (E509), happamuudensäätöaine (E330)]
Paisto-ohje: sulatus n. puoli tuntia huoneenlämmössä. Lämmitys uunissa n. 250 ºC n. 2 minuuttia tai mikrossa.

MANSIKKARAHKATASSU, raaka 90 g, 35 kpl
Vehnäjauho, osittain kovetettu kasvirasva, sokeri, vesi, rahkatäyte (rahka, sokeri, voi), vaniljakreemijauhe
(sokeri, muunnettu tärkkelys, kovetettu kasvirasva, sakeuttamisaine (E404), glukoosi, suola, maitoproteiini, aromi, väri),
mansikkatäyte (vesi, mansikka (25 %), sokeri, hyytelöimisaineet (E440, muunneltu tapiokatärkkelys)), kauralese,
happamuudensäätöaineet (E330, E333), aromi, väri (E120)), muna, hiiva, suola (0,5 %), gluteeni, emulgointiaine
(E472e), entsyymi, askorbiinihappo.
Paisto-ohje Tuotteet sulatetaan erilleen otettuna huoneenlämmössä n. 1 h. Paistetaan 180-asteisessa uunissa 15-17
min.

VANILJAKIERREPULLA ISO, 90 g vähälaktoosinen, 45 kpl
Vehnäjauho, vesi, sokeri, kasvimargariini (kasviöljyt ja -rasvat, vesi, suola, emulgointiaine (E471),
happamuudensäätöaineet (E330, E331), hapettumisenestoaine (E306), aromit, väri (E160a)), maitorahka,
leivontaöljy (rypsiöljy, luontainen voiaromi), laktoositon vaniljakreemijauhe (sokeri, muunnettu perunatärkkelys, kovetettu
kasvirasva, sakeuttamisaine (E404), glukoosisiirappi, suola, maitoproteiini, aromit (mm. vanilja), väri (E160a)), hiiva,
glukoosisiirappi, kananmuna, leivänparanne (leivinjauhe (E500, E450, E341), emulgointiaineet (E471, E481),
rypälesokeri, vehnäjauho, sakeuttamisaine (E415), emulgointiaine (E322 auringonkukkalesitiini), jauhonparanne
(askorbiinihappo), entsyymi), leivänparanne (vehnägluteeni, emulgointiaine (E481), glukoosi, kasviöljy,
glukoosisiirappi, vehnäjauho, vehnäproteiini), rasvaton ja laktoositon maitojauhe, muunnettu vehnätärkkelys (E1442),
suola, pintavoitelu (maitoproteiini, rasvajauhe (rypsiöljy, tärkkelyssiirappi, maidon ainesosat, luontainen
hapettumisenestoaine), rasvajauhe (palmuöljy, tärkkelyssiirappi, maidon ainesosat), kuivattu tärkkelyssiirappi,
väri (E160b)), luontainen kerma-aromi, vanilliiniaromi.

PORKKANALEIVOS, 85 g, 9 kpl
Leivospohja [sis.vehnäjauho, sokeri, voi, porkkanaraaste (20 %), kananmuna, nostatusaineet (E500ii,E450i),
kaneli, suola, sooda], juustokuorrute [sis.mm. kovetettu kasvirasva, rasvaton maitojauhe, juustojauhe (4%),
muunneltu maissitärkkelys E1414, glukoosisiirappi, aromit, emulgointiaine E475, sulatesuola E434,
happamuudensäätöaineet (maitohappo, etikkahappo), sakeuttamisaineet (maissitärkkelys, kaliumsorbaatti),
stabilointiaine E415, värit (E160b, E100)], mantelirouhe

KÄPYLEIVOS, 90 g, 8 kpl
Sokeri, KANANMUNA, VEHNÄJAUHO, vesi, mango, kasvirasvat ja öljyt (rypsi,palmu,kookos),
glukoosi, aprikoosi, omena, MANTELI, kaakao, nostatusaineet (E500ii,E450i), muunnettu tärkkelys,
suola, Emulgointiaineet(E440,E420,E475), happamuudensäätöaineet(E330,E331,E333),
säilöntäaineet(E202,E211), aromit, väri(E150c), stabilointiaine(E401), invertaasi

GLUTEENITON SETSUURIVUOKALEIPÄ, 380 g, 2 kpl
Vesi, gluteeniton jauhoseos [sis. riisijauho, tattarijauho, maissijauho, perunajauho, psylliumsiemenkuorijauho, sokeri],
siirappi, hiiva, kasvirasva (osittain kovetettu)[sis.mm. kasviöljy, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaine (E330),
aromit], perunahiutale [sis.mm. peruna, stabilointiaine (E450)], suola (0,7 %), kumina

GLUTEENITON TATTARIVUOKALEIPÄ, 380 g, 2 kpl
Tattarijauho (49 %), vesi, siirappi, hiiva, kasvirasva (osittain kovetettu)[sis.mm. kasviöljy, emulgointiaine (E471),
happamuudensäätöaine (E330), aromit], perunahiutale [sis.mm. peruna, stabilointiaine (E450)], suola (0,7 %)

GLUTEENITON PORKKANAVUOKALEIPÄ, 380 g, 2 kpl
Gluteeniton jauhoseos [sis. riisijauho, tattarijauho, maissijauho, perunajauho, psylliumsiemenkuorijauho, sokeri], vesi,
siirappi, porkkanaraaste (5 %), hiiva, kasvirasva (osittain kovetettu)[sis.mm. kasviöljy, emulgointiaine (E471),
happamuudensäätöaine (E330), aromit], perunahiutale [sis.mm. peruna, stabilointiaine (E450)], suola (0,7 %)

GLUTEENITON KANELIKIERREVIINERI, 65 g, 2 kpl
Gluteeniton jauhoseos [sis. vehnätärkkelys, rasvaton maitojauhe, sokeri, sakeuttamisaineet (E412, E466),
nostatusaineet (E575, E500), rauta, niasiini, (B1, B2 ja B6-vitamiini], kasvirasva (osittain kovetettu) [sis.mm. kasviöljy,
emulgointiaineet (E471, E322), happamuudensäätöaine (E330), aromit], vesi, sokeri, hiiva, kananmuna, suola,
kardemumma, kaneli (2 %)

