Pakastemyynti tuotetietolomakkeet ja käyttöohjeet

Tuotetietolomakkeet ja käyttöohjeet
Alla olevissa tuotetiedoissa allergeenit on tummennettu. Annetut sulatus, paisto ja koristelu ohjeet
ovat viitteellisiä. Paistoajat ja lämpötilat voivat vaihdella uunikohtaisesti. Vinkki; pakasteet
mahtuvat pakastimeen paremmin, kun purat tuotteet pois pahvilaatikoista.

Riisipiirakka, 80 g sokton, lakton, 45 kpl
Vesi, riisi 18 %, vehnäjauho, täysjyväruisjauho, rypsiöljy, dekstroosi, maitoproteiini, suola,
mallasuute (ohra, ruis), vehnägluteeni, aromi, väri (beta-karoteeni). Saattaa sisältää pieniä määriä
soijaa ja kananmunaa.
Vatten, ris 18 %, vetemjöl, fullkornrågmjöl, rypsolja, dextros, mjölkprotein, salt, maltextrakt
(korn, råg), vetegluten, aromämne, färg (betakaroten). Kan innehålla spår av soja och ägg.
Käyttö: sulatus pellillä n.puoli tuntia. Paisto n. 230 ºC n 20 minuuttia.

Perunapiirakka, 80 g sokton, 45 kpl
Vesi, peruna 13 %, vehnäjauho, täysjyväruisjauho, vähälaktoosinen voi 6 % (maidosta), rasvaton
maitojauhe, suola, rypsiöljy, mallasuute (ohra, ruis), vehnägluteeni,, emulgointiaine (E471),
mauste, aromi, väri (beta-karoteeni). Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa ja kananmunaa.
Vatten, potatis 13 %, vetemjöl, fullkornrågmjöl, låglaktos smör 6 % (av mjölk), fettfri
mjölkpulver, salt, rypsolja, maltextrakt (korn, råg), vetegluten, emulgeringsmedel (E471),
krydda, aromämne, färg (betakaroten). Kan innehålla spår av soja och ägg.
Käyttö: sulatus pellillä n. puoli tuntia. Paisto n. 230 ºC n. 20 minuuttia.

Mini Kasvis-juustopasteija, 50 g laktoositon, 48 kpl
vesi, vehnäjauho, kasvirasva ja -öljy (palmu, rypsi), porkkana, valkokaali, laktoositon
emmentaljuusto (maito), riisi, purjo, peruna, suola, maltodekstriini, dekstroosi, basilika, persilja,
oregano, mausteet (mm. sinappijauhe), aromit, hapettumisenestoaine(E334), emulgointiaine(E471),
väri(E160). Tuote sisältää 17 % kasviksia ja 4 % juustoa. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa ja
kananmunaa.
Vatten, vetemjöl, vegetabiliskt fett och olja (palm, ryps), morot, vitkål, laktosfri emmentalost
(mjölk), ris, purjolök, potatis, salt, maltodextrin, dextros, basilika, persilja, oregano, kryddor (bl.a.
senapspulver), aromer, antioxidationmedel (E334), emulgeringsmedel (E471), färg (E160).
Produkten innehåller 17 % grönsaker och 4 % ost. Kan innehålla spår av soja och ägg.
Käyttö: Laita pellille haluamasi määrä tuotteita. Voit voidella pasteijat kananmunalla tai voit
paistaa pasteijat sellaisenaan. Paista pasteijat 225-asteisen uunin keskitasolla noin 20 minuuttia.

Mini Lihariisipasteija, 50 g laktoositon, 48 kpl
vesi, vehnäjauho, kasvirasva ja -öljy (palmu, rypsi), riisi 4 %, naudanliha (Suomi), sianliha
(Suomi), suola, naudan sydän (Suomi), soijaproteiini, korppujauho (vehnä), mausteet,
perunatärkkelys, dekstroosi, maltodekstriini, aromit (mm. selleri), emulgointiaine (E322
(auringonkukka)), värit (E150, E160),hapettumisenestoaine (E334). Lihapitoisuus 7 %. Saattaa
sisältää pieniä määriä maitoa ja kananmunaa.
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Vatten, vetemjöl, vegetabiliskt fett och olja (palm, ryps), ris 4 %, nötkött (Finland), svinkött
(Finland), salt, nöthjärta (Finland), sojaprotein, skorpmjöl (vete), kryddor, potatisstärkelse, dextros,
maltodextrin, aromämnen (bl.a. selleri), emulgeringsmedel (E322 (solros)), färger (E150, E160),
antioxidationmedel (E334). Kötthalt 7 %. Kan innehålla spår av mjölk och ägg.
Käyttö: Laita pellille haluamasi määrä tuotteita. Voit voidella pasteijat kananmunalla tai voit
paistaa pasteijat sellaisenaan. Paista pasteijat 225-asteisen uunin keskitasolla noin 20 minuuttia.

Lihariisipasteija, 75 g sokton, vähälaktoosinen, 50 kpl
Vehnäjauho, vesi, voi (maidosta), maustettu jauheliha (naudanliha, sianliha, vesi, naudan sydän,
soijaproteiinivalmiste, korppujauho (vehnä), mausteet (valkosipuli, korianteri, paprika,
valkopippuri), perunajauho, glukoosi, suola, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), naudan jänne,
aromi, väri (sokerikulööri)), riisi 5 %, vesi, lihaliemi (suola, maltodekstriini (maissi), aromit (mm.
liha, selleri), dekstroosi, kasviöljy (rypsi), mausteet (paprika, korianteri)), suola, maustepippuri,
hapettumisenestoaine (E334). Tuotteessa on lihaa 6 %.
Vetemjöl, vatten, smör (av mjölk), kryddad malet kött (nötkött, svinkött, vatten, nöthjärta,
sojaproteinprodukt, skorpsmulor (vete), kryddor (vitlök, koriander, paprika, vitpeppar), potatismjöl,
glukos, salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), nötsena, arom, färg (sockerkulör)), ris 5 %, vatten,
köttbuljong (salt, maltodextrin (majs), aromer (bl.a. kött, selleri), dextros, vegetabilisk olja (ryps),
kryddor (paprika, koriander), salt, kryddpeppar, antioxidationsmedel (E334). Produkten innehåller 6
% kött.
Käyttö: sulatus pellillä n. puoli tuntia. Paisto n. 210 ºC n. 20 minuuttia. Voit voidella munalla ja
korppujauhottaa ennen paistoa.

Munariisipasteija, 75 g sokton, vähälaktoosinen, 50 kpl
Vehnäjauho, vesi, voi (maidosta), kananmunarouhe (kananmuna, suola, happamuudensäätöaine
(sitruunahappo), riisi 6 %, vesi, margariini (kasvirasvat ja -öljy (palmu, kookos, rypsi), vesi,
emulgointiaine (E471), suola, happamuudensäätöaineet (E330, E500), aromi, väri (beta-karoteeni),
kananmuna, suola, voi (maidosta), muunnettu vehnätärkkelys (E1442), yleisaromi (suola,
maltodekstriini, aromit (mm. sarviapila, sitruunaruoho), mausteet (sipuli, sinappijauhe, korianteri),
dekstroosi, väri (E100)), hapettumisenestoaine (E334). Tuote sisältää kananmunaa 9 %.
Vetemjöl, vatten, smör (av mjölk), äggkross (ägg, salt, surhetsreglerande medel (citronsyra), ris 6
%, vatten, margarin (vegetabiliska fetter och -oljor (palm, kokos, ryps), vatten, emulgeringsmedel
(E471), salt, surhetsreglerande medel (E330, E500), arom, färg (betakaroten), ägg, salt, smör (av
mjölk), modifierad vetestärkelse (E1442), arom (salt, maltodextrin, aromer (bl.a. bockhornsklöver,
citrongräs), kryddor (lök, senapspulver, koriander), dextros, färg (E100)), antioxidationsmedel
(E334). Produkten innehåller 9 % ägg.
Käyttö: sulatus pellillä n. puoli tuntia. Paisto n. 230 ºC n. 20 minuuttia. Voit voidella munalla ja
korppujauhottaa ennen paistoa.
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Tähtorttu, 50 g, ilman hilloa, vähälaktoosinen, 60 kpl
Vehnäjauho, voi (maidosta), vesi, suola, vehnägluteeni, hapettumisenestoaine (L-viinihappo).
Vetemjöl, smör (av mjölk), vatten, salt, vetegluten, antioxidationsmedel (L-vinsyra).
Käyttö: Torttuja ei tarvitse sulattaa ennen paistamista. Torttujen päälle lisätään paistonkestävää
hilloa. Paistetaan 225 °C uunissa 15–20 min. Mikäli tortut paistetaan sulaneina, hieman lyhyempi
paistoaika riittää. Valmiiden torttujen pintaa voi koristella tomusokerilla.

Lihapiirakka, kypsä 170 g sokton, laktoositon, munaton, 12 kpl
Vehnäjauho, vesi, kasvirasva(rapsi, palmu, shea), naudanliha (9%), riisi, hiiva, suola(1,0%),
lihaliemijauhe [suola, maltodekstriini, kasviöljy, mausteet (paprika, korianteri), liha-aromi)], sipuli,
mausteet (mustapippuri), suola, sokeri, emulgointiaine (E472e, E471)
Vetemjöl, vatten, vegetabiliskt fett (delvis härdad) (raps, palm, shea), nötkött(9%), ris, jäst, salt
(1,0%), köttbuljong pulver [salt, maltodextrin, vegetabilisk olja, kryddor (peppar, koriander),
köttsmak)], lök, kryddor (svartpeppar), salt, socker, emulgeringsmedel (E472e, E471)
Käyttö: Sulatus mikrossa täydellä teholla noin 3 minuuttia tai uunissa jolloin saat tuotteeseen
rapean pinnan.

Pizzapohja, 200 g sokton, maidoton, 20 kpl
Vehnäjauho, vesi, rapsiöljy, hiiva, suola (0,5 %), vehnägluteeni, sakeuttamisaine (E412), glukoosi,
vehnämallasjauho, nostatusaine (E170), emulgointiaineet (E471, E472e).
Vetemjöl, vatten, rapsolja, jäst, salt (0,5%), vetegluten, förtjockningsmedel (E412), glukos,
vetemalt mjöl, bakpulver (E170), emulgeringsmedel (E471, E472e).
Käyttö: Lämmitä uuni mahdollisimman kuumaksi ennen pizzan laittamista uuniin. Täytä pohja
maltillisesti. Parhaan paistotuloksen saat kun annat uunin lämmetä hyvin ennen pizzan laittamista
uuniin.

Omenalehti, 90 g laktoositon, 25 kpl
Vehnäjauho, kasvirasva (osittain kovetettu) (palmu, rypsi), vesi, omenalohko, vaniljakreemi
[Sokeri, sakeuttamisaineet (E1414, E404), kovetettu kookosrasva, suola, maitoproteiini, aromit
(mm. vanilja, vanilliini), väri (E160a)], suola, kanelisokeri, emulgointiaine (E471),
happamuudensäätöaine (E270), aromi, väri (E160a), hapettumisenestoaine (E334)
Vetemjöl, vegetabiliskt fett (delvis hydrerad) (palm, raps), vatten, äpple blocket, vaniljsås [socker,
förtjockningsmedel (E1414, E404), hydrerad kokos, salt, mjölkprotein, aromer (bl.a. vanilj,
vanillin), färg (E160a)], salt, kanel, emulgeringsmedel (E471), surhetsreglerande medel (E270),
arom, färg (E160a), antioxidationsmedel (E334)
Käyttö: Sulatuksen jälkeen paisto n. 200 ºC n. 20 minuuttia. Paistoaika ja -lämpötila ovat
uunikohtaisia.
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Mummon mustikkapulla, kypsä, 100g, 25 kpl
Vehnäjauho, vesi, mustikkatäyte (mustikka, sokeri, vesi, modifioitu tärkkelys, sakeuttamisaine
(E401), happamuudensäätöaineet (E330, E333, E339), säilöntäaine (E202)), sokeri, rypsiöljy, hiiva,
vehnäkuitu, leivänparanne (dekstroosi (vehnä), kasviöljy (rapsinsiemen, palmu), vehnäjauho,
glukoosisiirappi, herneproteiini, entsyymi), raesokeri, kardemumma, suola, vanilliini, kasviöljy
(palmu, rypsi), maitoproteiini, glukoosisiirappijauhe, luontainen aromi, väri (E160b),
emulgointiaine (E322), aromi (kasviöljy (auringonkukansiemen)). Tuotteessa on mustikkaa 6 %.
Vetemjöl, vatten, blåbärsfyllning (blåbär, socker, vatten, modifierad stärkelse, förtjockningsmedel
(E401), surhetsreglerande medel (E330, E333, E300), konserveringsmedel (E202)), socker,
rypsolja, jäst, vetestäkelse, brödbehandlingsmedel (dextros (vete), vegetabiliska oljor (raps, palm),
vetemjöl, glukossirap, ärtprotein, enzym), störsocker, kardemumma, salt, vanillin, vegetabiliska
oljor (palm, ryps), mjölkprotein, glukossirappulver, naturlig arom, färg (E160b),
emulgeringsmedel (E322), arom (vegetabilisk olja (solrosfrö). Produkten innehåller blåbär 6 %.
Käyttö: Sulata pakkauksessa huoneenlämmössä noin puoli vuorokautta tai erilleen otettuina
huoneenlämmössä n. 1 tunti. Voidaan halutessa sulattaa tai lämmittää varovasti mikroaaltouunissa.

Vaniljakierrepulla, 90 g vähälaktoosinen, 45 kpl
Vehnäjauho, vesi, sokeri, kasvirasva ja -öljy (palmu, kookos, rypsi, rapsi, auringonkukka),
laktoositon rahka (maidosta), hiiva, kananmuna, täkkelyssiirappi (vehnä), rasvaton maitojauhe,
muunnettu vehnätärkkelys, suola, vanilliinisokeri, aromit (mm. vanilja), sakeuttamisaineet (E1414,
E404), osittain kovetettu kookosrasva, maitoproteiini, vehnägluteeni, emulgointiaineet (E471,
E481, soijalesitiini, auringonkukkalesitiini), kasviproteiinit, dekstroosi, nostatusaineet (E450,
E500), maltodekstriini, happamuudensäätöaine (E341), tärkkelys, väri (beta-karoteeni).
Vetemjöl, vatten, socker, vegetabiliskt fett och olja (palm, kokos, ryps, raps, solros), laktosfri kvarg
(av mjölk), jäst, ägg, stärkelsesirap (innehåller vete), fettfri mjölkpulver, modifierad vetestärkelse,
salt, vanillinsocker, aromämnen (bl.a. vanilj), förtjockningsmedel (E1414, E404), delvis härdat
kokosfett, mjölkprotein, vetegluten, emulgeringsmedel (E471, E481, sojalecitin, solroslecitin),
vegetabiliska protein, dextros, jäsningsmedel (E450, E500), maltodextrin, surhetsreglerande medel
(E341), stärkelse, färg (betakaroten).
Käyttö: Anna pullien sulaa n. 1 tunti ennen paistamista. Paista pullat 180-asteisessa
kiertoilmauunissa n. 12 min. Koristele jäähtynyt tuote sokerikuorrutteella.

Naperomunkki, kypsä 30 g, 40 kpl
Vehnäjauho, vesi, kasviöljy (rapsi, palmu), maitorahka, sokeri, kananmunajauhe,
Nostatusaineet (E500, E450, E336), kananmunanvalkuaisjauhe, emulgointiaineet (E471, E322
(auringonkukkalesitiini)), sakeuttamisaine (E412), suola, maitoproteiini, aromit
Vetemjöl, vatten, vegetabilisk olja (raps, palm), kvarg, socker, äggpulver, bakpulver (E500, E450,
E336), äggvitepulver, emulgeringsmedel (E471, E322 (solros)), förtjockningsmedel (E412), salt,
mjölkprotein, aromer
Käyttö: Lämmitys uunissa n. 250 ºC n. 2 minuuttia tai mikrossa. Sokeroi heti lämmityksen jälkeen.
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Hillomunkki, kypsä, maidoton, 60g, 22 kpl
Vehnäjauho, sokeri, vesi, kasvirasva (rapsi, palmu, shea), vadelmaomenahillo(8%) [Sokeri,
vadelma, omena, vesi, sakeuttamisaineet(E1442,E440), happamuudensäätöaineet (E330,E333),
väri(E162), säilöntäaine(E202)], hiiva, suola, vehnägluteeni, emulgointiaineet(E472e, E471)
vetemjöl, socker, vatten, vegetabiliskt fett (raps, palm, shea), hallon äpple sylt (8%) [Socker,
hallon, äpple, vatten, stabiliseringsmedel (E1442, E440), surhetsreglerande medel (E330, E333),
färg (E162), konserveringsmedel (E202)], jäst, salt, vetegluten, emulgeringsmedel (E472e, E471)
Käyttö: Sulata pakkauksessa huoneenlämmössä noin puoli vuorokautta tai erilleen otettuina
huoneenlämmössä n. 1 tunti.

Croissant, 55 g, 20 kpl
Vehnäjauho, vesi, voi (18 %), sokeri, hiiva, vehnägluteeni, suola, kananmuna, emulgointiaine
E472e, aromi, vehnädekstroosi, jauhonparannusaine (askorbiinihappo), väri (E161b), entsyymit.
Saattaa sisältää jäämiä pekanpähkinästä, hasselpähkinästä ja mantelista.
Vetemjöl, vatten, smör (18%), socker, jäst, vetegluten, salt, ägg, emulgeringsmedel E472e, arom,
vete dextros, mjöl improver (askorbinsyra), färgämne (E161b), enzymer. Kan innehålla spår av
pekannötter, hasselnöt och mandel.
Käyttö: nostatus huoneenlämmössä liinan alla noin tunnin. Paisto n. 185 º n. 13 minuuttia.
Paistoaika ja -lämpötila ovat uunikohtaisia.

Lippasämpylä kaura, kypsä, laktoositon, 40g, 55 kpl
Vesi, vehnäjauho, täysjyväkaurahiutale, kasviöljy (rypsi), täysjyväruisjauho,
kauramannasuurimo (kokojyväkaurarae, mannasuurimo (vehnä)), viljauute (kaura, ohra, vesi),
hiiva, vehnäkuitu, vehnähapantaikina, sokeri, leivänparanne (vehnägluteeni, emulgointiaine
(E481), kovetettu kasviöljy (palmu), aromi (maltodekstriini (maissi), muunnettu tärkkelys (E1450),
suola, kasviöljy (kookos, palmu)), suola, arominvahvenne (maltodekstriini (peruna), muunnettu
tapiokatärkkelys (E1450), happamuudensäätöaine (E341), pintakäsittelyaine (E551)). Tuote sisältää
kauraa 10 %.
Vatten, vetemjöl, fullkornshavreflingor, vegetabilisk olja (ryps), fullkornsrågmjöl,
havremannagryn (fullkornhavregryn, mannagryn (vete)), kornextrakt (havre, korn, vatten), jäst,
vetesurdeg, vetefiber, socker, brödbehandlingsmedel (vetegluten, emulgeringsmedel (E481),
härdad vegetabilisk olja (palm), arom (maltodextrin (majs), modifierad stärkesle (E1450), salt,
vegetabilisk olja (kokos, palm)), salt, smakförstarkare (maltodextrin (potatis), modifierad
tapiokastärkelse (E1450), surhetsreglerande medel (E341), ytbehandlingsmedel (E551)). Produkten
innehåller havre 10 %.
Käyttö: Sulatus pakkauksessaan huoneenlämmössä n. puoli vuorokautta tai erilleen otettuina
huoneenlämmössä n. tunnin. Voidaan halutessa sulattaa tai lämmittää varovasti mikroaaltouunissa.
Aukeaa helposti ilman veistä. Turvallinen välipalatuote lapsille.

Ruisreikäleipä, 400g, 6kpl, halkaistu, kypsäpakaste.
Täysjyväruisjauho (79 %), vesi ja suola
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Fullkornråg (79 %), vatten och salt.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan tai paista tuotetta uunissa 180 ºC
jälkiuunileiväksi.

Gluteeniton Mix suolainen
Gluteeniton setsuurivuoka, kypsä, 380 g, 1 kpl
Tattarijauho, vesi, riisijauho, maissijauho, perunatärkkelys, siirappi, kasvirasva (palmu, rapsi),
hiiva, perunahiutale, suola, sokeri, psylliumsiemenkuorijauho, kumina, emulgointiaine (E471),
aromit.
Bovetemjöl , vatten, rismjöl, majsmjöl, potatisstärkelse, sirap, vegetabiliskt fett (palm, raps), jäst,
potatisflingor, salt, socker, psylliumfröskal pulver, kummin, emulgeringsmedel (E471), aromer.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.

Gluteeniton tattarivuokaleipä, kypsä, 380 g, 1 kpl
Tattarijauho 49%, vesi, siirappi, kasvirasva (palmu, rapsi), hiiva, perunahiutale, suola, sokeri,
psylliumsiemenkuorijauho, emulgointiaine (E471), aromit.
Bovetemjöl 49%, vatten, sirap, vegetabiliskt fett (palm, raps), jäst, potatisflingor, salt, socker,
psylliumfröskal pulver, emulgeringsmedel (E471), aromer.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.

Gluteeniton porkkanavuokaleipä, kypsä, 380 g, 1 kpl
Tattarijauho, vesi, riisijauho, maissijauho, perunatärkkelys, porkkanaraaste 7,5 %, siirappi,
kasvirasva (palmu, rapsi), hiiva, perunahiutale, suola, sokeri, psylliumsiemenkuorijauho,
emulgointiaine (E471), aromit.
Bovetemjöl , vatten, rismjöl, majsmjöl, potatisstärkelse, riven morot 7,5 %, sirap, vegetabiliskt fett
(palm, raps), jäst, potatisflingor, salt, socker, psylliumfröskal pulver, emulgeringsmedel (E471),
aromer.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.
Gluteeniton sämpylä, kypsä, 70 g, 4 kpl
Tattarijauho, vesi, kasviöljy (palmu, rapsi), siirappi, riisijauho, maissijauho, perunahiutale,
pellavansiemen, auringonkukansiemen, porkkanaraaste, perunajauho, psylliumjauho, gluteeniton
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vehnätärkkelys, hiiva, suola, sokeri, emulgointiaine (E471), sakeuttamisaine (E412, E466),
nostatusaine (E575, E500), happamuudensäätöaine (E300), rauta, aromit.
Bovetemjöl, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps), sirap, rismjöl, majsmjöl, potatisflingor, linfrö,
solrosfrö, riven morot, potatismjöl, psyllium pulver, glutenfri vetestärkelse, jäst, salt, socker,
emulgeringsmedel (E471), förtjockningsmedel (E412, E466), jäsningsmedel (E575, E500),
surhetsreglerande medel (E300), järn, aromer.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.
Gluteeniton liha-riisipasteija 3kpl/pkt, kypsä, 180 g, 2 kpl
Vesi, vehnätärkkelys, naudanliha (Suomi), laktoositon voi (maito), riisi, kananmuna, sipuli, suola,
sokeri, psyllium, nostatusaineet (E575, E500, E450), maissitärkkelys, mausteet (mm. mustapippuri),
stabilointiaine (E451), glukoosi, hapettumisenestoaine (E301), maltodekstriini (maissi), aromit
(umami, liha), hiivauute, kasviöljy (rypsi), paakkuuntumisenestoaine (E551), sakeuttamisaineet
(E412, E466), rauta. Tuotteessa naudanlihaa 12 %.
Vatten, vetestärkelse, nötkött (Finland), laktosfri smör (mjölk), ris, ägg, lök, salt, socker, psyllium,
jäsningsmedel (E575, E500, E450), majsstärkelse, kryddor (bl.a. svartpeppar), stabiliseringsmedel
(E451), glukos, antioxidant (E301), maltodextrin (majs), aromer (umami, kött), jästextrakt,
vegetabilisk olja (ryps), klumpförebyggande medel (E551), förtjockningsmedel (E412, E466), järn.
Produkten innehåller 12% nötkött.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.

Gluteeniton Mix makea
Gluteeniton suklaamuffinssi, kypsä, 1 kpl rasia 160 g
Sokeri, osittain kovetetut kasvirasva ja öljy (rapsi, palmu), kananmuna, vesi, maissitärkkelys,
kaakao, modifioitu tärkkelys, nostatusaineet (E450, E500, E341), dekstroosi, emulgointiaineet (E475, E471,
E481, soijalesitiini, E476), kuivattu glukoosisiirappi, sakeuttamisaine (ksantaani), suola, aromit.
Tuotteessa suklaata 18%.
Socker, delvis härdade vegetabiliska fett och olja (raps, palm), ägg, vatten, majsstärkelse,
kakao, modifierad stärkelse, jäsningsmedel (E450, E500, E341), dextros, emulgeringsmedel (E475, E471,
E481, sojalecitin, E476), torkad glukossirap , förtjockningsmedel (xantan), salt, aromer.
Produkten innehåller choklad 18%.

Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.

Gluteeniton kinuskimuffinssi, kypsä, 1 kpl rasia 160g
Sokeri, kasviöljy (rapsi), kanamuna, sokeroitu kondenssimaito, maissitärkkelys, modifioitu
tärkkelys, nostatusaineet (E450, E500, E341), tärkkelyssiirappi, voi (maito), emulgointiaineet
_______________________________________________________________________________________
Jokioisten Leipä Oy
Puh. (03)424 1000
Leivänkuja 1
Fax. (03)424 1020
31600 Jokioinen
Y-tunnus 1442959-6

Pakastemyynti tuotetietolomakkeet ja käyttöohjeet

(E475, E471, E481), kuivattu glukoosisiirappi, suola, säilöntäaine (sorbiinihappo), sakeuttamisaine
(ksantaani), aromit. Tuotteessa kinuskia 24%.
Ingredienser: socker, vegetabilisk olja (raps), ägg, sötad kondenserad mjölk, majsstärkelse,
modifierad stärkelse, jäsningsmedel (E450, E500, E341), stärkelsesirap, smör (MJÖLK),
emulgeringsmedel (E475, E471, E481), torkad glukossirap, salt, konserveringsmedel (sorbinsyra),
förtjockningsmedel (xantan), aromer. Produkten innehåller 24% karamell.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.

Gluteeniton Omenakanelimuffinssi, kypsä, 1 kpl rasia 160g
Sokeri, kasviöljy ja rasva (rapsi, palmu), omena, kananmuna, maissitärkkelys, kaneli, modifioitu
tärkkelys, nostatusaineet (E450, E500, E341), emulgointiaineet (E475, E471, E481),
happamuudensäätöaine (E330), säilöntäaineet (E202, E211), hapettumisenestoaine (E300),
glukoosisiirappi, suola, sakeuttamisaine (ksantaani, E1442, E418), aromit. Tuotteessa kanelia 1,3%
ja omenaa 9,8%.
Ingredienser: socker, vegetabilisk olja och fett (raps, palm), äpple, ägg, majsstärkelse, kanel,
modifierad stärkelse, jäsningsmedel (E450, E500, E341), emulgeringsmedel (E475, E471, E481),
surhetsreglerande medel (E330), konserveringsmedel (E202, E211), antioxidant (E300),
glukossirap, salt, förtjockningsmedel (xantan, E1442, E418), aromer. Produkten innehåller 1,3%
kanel och äpplen 9,8%.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.
Gluteeniton Kaffepulla 2kpl/pkt, kypsä, 1 kpl
Vesi, sokeri, vehnätärkkelys, kananmuna, kasvirasva (palmu, rapsi), hiiva, laktoositon maitojauhe,
kardemumma, suola, psylliumjauhe, emulgointiaineet(E471), sakeuttamisaineet (ksantaani, guargummi,
E466), nostatusaineet (E575, E500), aromi, väri (E160a), happamuudensäätöaine (sitruunahappo)
Vatten, socker, vetestärkelse, ägg, vegetabilisk fett (palm, raps), jäst, laktosfri mjölkpulver, kardemumma,
salt, psyllium pulver, emulgeringsmedel (E471), förtjockningsmedel (xantangummi, guargummi, E466),
jäsningsmedlen (E575, E500), arom, färg (E160a), surhetsreglerande medel (citronsyra)

Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.

Gluteeniton Sitruunahetki 2kpl/pkt, kypsä, 1 kpl
Vehnätärkkelys, vesi, sokeri, glukoosisiirappi, kananmuna, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi),
muunnettu tärkkelys, hiiva, sitruunamehu, laktoositon maitojauhe, kardemumma, suola,
psylliumsiemenkuorijauho, emulgointiaine (E471), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi,
E460, E466), värit (E171, beetakaroteeni), nostatusaineet (E575, E500), happamuudensäätöaine
(E330), säilöntäaine (E202), aromit. Tuotteessa sitruunaa 1,9 %.
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Vetestärkelse, vatten, socker, glukossirap, ägg, vegetabiliskt fett och olja (palm, raps), modifierad
stärkelse, jäst, citronsaft, laktosfri mjölkpulver, kardemumma, salt, psylliumfröskal mjöl,
emulgeringsmedel (E471), förtjockningsmedel (xantangummi, guargummi, E460, E466), färger
(E171, beta-karoten), jäsningsmedel (E575, E500), surhetsreglerande medel (E330),
konserveringsmedel (E202), aromer. Produkten innehåller 1,9 % citron.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.
Gluteeniton kanelikierreviineri, kypsä, 65 g, 4 kpl
Vehnätärkkelys, osittain kovetettu kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), vesi, sokeri, voi (maidosta),
kananmuna, hiiva, rasvaton maitojauhe, kaneli 2 %, kardemumma, suola,
psylliumsiemenkuorijauho, sakeuttamisaineet (E412, E466), nostatusaineet (E575, E500),
emulgointiaine (E471), aromit.
Vetestärkelse, delvis härdat vegetabiliska fett och oljor (palm, raps), vatten, socker, smör (av
mjölk), ägg, jäst, skummjölkpulver, kanel 2 %, kardemumma, salt, psyllium fröskalmjöl,
stabilisatorer (E412, E466), bakpulver (E575, E500), emulgeringsmedel (E471), aromer.
Käyttö: Sulatus huoneenlämmössä noin tunnin ajan.

Kristalli-aprikoosipiirakka, raaka, 100g, 40 kpl
Vehnäjauho, voi 21 % (maidosta), laktoositon rahka (maidosta), vesi, sokeri, kananmuna,
aprikoosi 2 %, osittain kovetettu kasvirasva (kookos), sakeuttamisaineet (E404, pektiini, E452,
E1414, E1442), maitoproteiini, suola, hapettumisenestoaine (L-viinihappo), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E333), aromit, väri (beta-karoteeni), säilöntäaine (E202). Saattaa
sisältää pieniää määriä soijaa.
Vetemjöl, smör (av mjölk), laktosfri kvarg (av mjölk), vatten, socker, ägg, aprikos 2 %, delvis
härdat vegetabiliskt fett (kokos), förtjockningsmedel (E404, pektin, E452, E1414, E1442), mjölk
protein, salt, antioxidationsmedel (L-vinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra, E333),
aromämnen, färg (betakaroten), konserveringsmedel (E202). Kan innehålla spår av soja.
Käyttö: Piirakoita ei tarvitse sulattaa ennen paistamista. Piirakat laitetaan uunipellille leivinpaperin
päälle ja paistetaan 190–200 - asteisen uunin keskitasolla n. 20 min. Mikäli leivonnaiset paistetaan
sulaneina, hieman lyhyempi paistoaika riittää.
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