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Jokioisten Leipä Oy on suomalainen perheyritys, joka on toiminut alalla
jo vuodesta 1983. Vastuullisuus, kotimaisuus ja tuoteturvallisuus ovat meille

tärkeitä arvoja, jotka ohjaavat toimintaamme.
 

Päivittäistoimintamme lisäksi autamme lapsia ja nuoria saavuttamaan tavoitteensa
tarjoamalla jopa 40% provision nuoren ryhmälle kokonaistilauksen loppusummasta.

 
Nyt sinulla on siis loistava mahdollisuus tukea nuoren tiimiä ja samalla auttaa omaa

arkeasi maukkailla ja helpoilla pakastetuotteilla.
 

Tämän esitteen tuotteet ovat nyt tilattavissa apuasi tarvitsevan ryhmän kautta.
Kaikki tilauksen aikataulutiedot ja tiimin valitsema maksutapa ovat nähtävissä erillisellä

tilauslomakkeella.

Ryhmän saama provisio määräytyy
noudettujen laatikoiden mukaan.

Tilauksellasi todella on
merkitystä tiimille!

Kun laatikoita on noudettu 30-49
tiimin provisio on 10%.

 
50-99 latikkoa, ryhmä saa 20%.

 
100-149 noudetusta laatikosta jää 30%.

 
Jos myynti on yli 150 laatikkoa,
jää nuorten kassaan 40% koko

loppusummasta.



riisipiirakkaRaakapakaste.
Laktoositon, sokeriton.

Vesi, riisi 18 %, vehnäjauho, täysjyväruisjauho, rypsiöljy, dekstroosi,
maitoproteiini, suola, mallasuute (ohra, ruis), vehnägluteeni, aromi, väri
(betakaroteeni). 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.

16€

tuotevalikoima

perunapiirakkaRaakapakaste.
Vähälaktoosinen, sokeriton.
Vesi, peruna 13 %, vehnäjauho, täysjyväruisjauho, vähälaktoosinen voi 6 %
(maidosta), rasvaton maitojauhe, suola, rypsiöljy, mallasuute (ohra, ruis),
vehnägluteeni, emulgointiaine (E471), mauste, aromi, väri (betakaroteeni).
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.

lihariisipasteijaRaakapakaste.
Vähälaktoosinen, sokeriton.

Käyttö: sulatus pellillä n. puoli
tuntia. Paisto n. 210 ºC n. 20
minuuttia.

Vinkki! Voitele pasteijat munalla ja sirottele
päälle korppujauhoa ennen paistoa. 

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.

munariisipasteija
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 (betakaroteeni),
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. 210 ºC n. 20
minuuttia.

Vinkki! Voitele pasteijat munalla ja sirottele
päälle korppujauhoa ennen paistoa. 

Raakapakaste.
Vähälaktoosinen, sokeriton.

16€

34€

34€
Laatikossa

50 kpl x 75g

Laatikossa
50 kpl x 75g

Laatikossa
45 kpl x 80g

Laatikossa
45 kpl x 80g

Annetut paisto-ohjeet ovat viitteellisiä. Huomioi paistoaika ja -lämpö uunikohtaisesti.



omenalehti

MUSTIKKA-JUUSTOKAKKUPULLA

naperomunkki

hillomunkki

Jokioisten Leipä on tunnettu
rasvapaistotuotteistaan, eli toisinsanoen
munkit ja lihapiirakat ovat ehdottomasti

vahvin osaamisalamme.
 

Nyt sinulla on mahdollisuus ostaa kotiisi
kaikkein myydyin tuotteemme, hillomunkki,
kätevästi pakastettuna myyntieränä. Vain

sulatus ja nauti!

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), hydreradkokos,
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.

28€

Raakapakaste.
Laktoositon.

Laatikossa
25 kpl x 90g

Raakapakaste.
Vähälaktoosinen.
Vehnäjauho, vesi, sokeri, kasviöljy (palmu, rapsi, auringonkukka), mustikka 3%,
hiiva, tuorejuusto 3% (rasvaton maito, kerma, maitoproteiini, suola, hapate),
glukoosisiirappi, kananmuna, glukoosifruktoosisiirappi, muunnettu tärkkelys
(peruna, maissi), nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet (E471, E472e),
suola, kardemumma, stabilointiaine (E412), karamellisokerisiirappi, rypälesoke-
ri, kasviproteiini (papu, herne, peruna), sakeuttamisaineet (E415, E460, E466),
säilöntäaine (E270), aromit, happamuudensäätöaine (E330), hyytelöimisaine
(E440), kaneli, hapettumisenestoaineet (E306, E392), jauhonparanne (E300),
maltodekstriini, väri (E100). Saattaa sisältää pieniä määriä mantelia. Tuottees-
sa mustikkatäytettä 10% (EU) ja tuorejuustotäytettä 9,7% (EU).

Kypsäpakaste.
Vähälaktoosinen.

Käyttö: Sulata 1 h
huoneenlämmössä ja
paista 180°C 12–15 min.

Laatikossa
25 kpl x 100g

22€

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.
Sokeroi heti lämmityksen
jälkeen. 

Kypsäpakaste.
Maidoton, munaton, vegaani.
Vehnäjauho, sokeri, kasvirasva ja -öljy (rypsi, palmu), vadelmahillo (11 %)
(sokeri, vadelma, vesi, hyytelöimisaineet (E1442, E440),
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), säilöntäaine (E202)), vesi, hiiva,
suola, vehnägluteeni, maissitärkkelys, emulgointiaineet (E471, E472e),
dekstroosi, jauhonparanne (askorbiinihappo).
Vetemjöl, socker, vegetabiliskt fett och olja (raps, palm), hallonsylt (11 %)
(socker, hallon, vatten, gelningsmedel (E1442, E440), surhetsreglerande
medel (citronsyra), konserveringsmedel (E202)), vatten, jäst, salt, vetegluten,
majsstärkelse, emulgeringsmedel (E471, E472e), dextros,
mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra).

Vinkki! Hillomunkki on valmis sellaisenaan,
sulata vaikka mikrossa ja nauti!

Käyttö: Sulata erilleen
otettuina huoneenlämmössä
n. 1 tunti.

Laatikossa
40 kpl x 30g

20€

10€
Laatikossa

22 kpl x 60g

Vetemjöl, vatten, socker, vegetabilisk olja (palm, raps, solros), blåbär 3%, jäst, färskost 3% (fettfri mjölk, grädde, mjölkprotein, salt, surdeg),
glukossirap, ägg, glukosfruktossirap, modifierad stärkelse (potatis, majs), jäsningsmedel (E450, E500), emulgeringsmedel (E471, E472e), salt,
kardemumma, stabiliseringsmedel (E412), kolasockersirap, druvsocker, vegetabiliskt protein (bönor, ärter, potatis), förtjockningsmedel (E415,
E460, E466), konserveringsmedel (E270), aromer, surhetsreglerande medel (E330), gelningsmedel (E440), kanel, antioxidanter (E306, E392),
mjölförbättrare (E300), maltodextrin, färg (E100). Kan innehålla små mängder mandel. Produkten innehåller blåbärsfyllning 10 % (EU) och
färskostfyllning 9,7 % (EU).



kaurainen lippasämpylä

ruisreikäleipä

lihapiirakka

pizzapohja

croissant

Kypsäpakaste.
Laktoositon, munaton, sokeriton.
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 n. 3 min tai
uunissa, jolloin saat
tuotteeseen rapean pinnan.

Laatikossa
12 kpl x 170g

18€

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, vetemaltmjöl, bakpulver (E170), emulgeringsmedel (E471,
E472e).

Käyttö: Lämmitä uuni
mahdollisimman kuumaksi.
Täytä pohja maltillisesti.

Vinkki! Sämpylä on valmiiksi halkaistu, joten se
on erinomainen välipala lapsille!

Käyttö: Sulata
huoneenlämmössä, erilleen
otettuna noin tunti. Voit myös
lämmittää sämpylän kevyesti! 18€

24€
Laatikossa

20 kpl x 200g

Laatikossa
55 kpl x 40g

Vehnäjauho, vesi, täysjyväkaura 11 %, ruisjauho, kasviöljyt (rypsi, rapsi, kookos,
palmu), hiiva, ohramallas, kaurauute, vehnäkuitu, sokeri, suola, vehnägluteeni,
aromit, emulgointiaine (E481), maltodekstriini, dekstroosi, muunnettu tärkkelys,
happamuudensäätöaine (E341).
Vetemjöl, vatten, fullkornshavre 11 %, rågmjöl, vegetabliska oljor (ryps, raps,
kokos, palm), jäst, kornmalt, havre extrakt, vetefiber, socker, salt, vetegluten,
aromer, emulgeringsmedel (E481), maltodextrin, dextros, modifierad stärkelse,
surhetsreglerande medel (E341).

Raakapakaste.
Maidoton, sokeriton.

Kypsäpakaste.
Maidoton, munaton, vegaani.

Ruisjauho (79 %), vesi, suola (suola, jodi) (0,9 %).
Rågmjöl (79%), vatten, salt (salt, jod) (0,9 %).

Käyttö: Sulatus
huoneenlämmössä noin
tunnin ajan.

Vinkki! Jälkiuunileivän saat, kun paistat leipää
uunissa hetken!

Laatikossa
6 kpl x 400g

8€

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, vetedextros, mjöl improver (askorbinsyra),
färgämne (E161b), enzymer. Kan innehålla spår av pekannötter, hasselnöt
och mandel.

Tuote on valmistettu Ranskassa. Tillverkad i Frankrike.

Käyttö: nostatus
huoneenlämmössä liinan alla
noin tunnin. Paisto n. 185 º n.
13 minuuttia.

Vinkki! Paista kerralla suurempi määrä
croissantteja ja freesaa loput seuraavana
päivänä maistuviksi manteli-croissanteiksi!

Kypsäpakaste. Halkaistu.
Maidoton, munaton, vegaani.

Laatikossa
20 kpl x 55g

16€

Raakapakaste.



KinkkupizzapalaKypsäpakaste.
Laktoositon, munaton.

Vehnäjauho, juusto (maito, paakkuuntumisenestoaine (E460)), kinkkusuikale
(23 %) (kinkku (Suomi), vesi, jodioitu suola, dekstroosi, stabilointiaine (E450),
hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine natriumnitriitti), vesi,
tomaattimurska, kasvirasva ja -öljy (rypsi, palmu), sokeri, hiiva, suola,
oregano, emulgointiaine (E471).

Vetemjöl, ost (mjölk, antiklumpningsmedel (E460)), skinkstrips (23%) (skinka
(Finland), vatten, jodiserat salt, dextros, stabiliseringsmedel (E450),
antioxidant (E301), konserveringsmedel natriumnitrit), vatten, krossade
tomater, vegetabiliska fett och olja (ryps, palm), socker, jäst, salt, oregano,
emulgeringsmedel (E471).

Käyttö: Sulatus mikrossa tai
uunissa täydellä teholla
muutaman minuutin.

Laatikossa
15 kpl x 90g

22€

Tiesitkö, että Jokioisten
Leivän katto näyttää tältä?

 
Käytämme leipomossamme uusiutuvaa

energiaa sekä aurinkovoimalan, että
maalämmön muodossa.

Leipomotontille on kaivettu 15
maalämpökaivoa, joiden yhteispituus on

yli 3 kilometriä. Suuri, yli 100 kWh
kokoinen aurinkovoimala taas kattaa

leipomorakennuksen koko katto-
pinta-alan. Myös asiakkaamme

voivat seurata voimalan
tuottoa Tehtaan-

myymälässä.



Konserniimme kuuluu myös oma,
Tammelan Portaassa sijaitseva
täysin gluteeniton leipomo.

 
Siellä valmistamme maukkaita

gluteenittomia tuotteita samalla
ammattitaidolla, jolla olemme
leiponeet jo vuosikymmeniä.

gluteeniton mix "suolainen"Kypsäpakaste.

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.

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.

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.

Gluteeniton sämpylä, kypsä, 70 g, 4 kpl
Tattarijauho, vesi, kasviöljy (palmu, rapsi), siirappi, riisijauho, maissijauho,
perunahiutale, pellavansiemen, auringonkukansiemen, porkkanaraaste,
perunajauho, psylliumjauho, gluteeniton 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.

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.

25€

gluteeniton kinkku-pekonipasteijaKypsäpakaste.
Laktoositon.
Vehnätärkkelys, vesi, voi, sianliha (Suomi), siankinkku (EU), kananmuna, peruna,
suola, sokeri, sakeuttamisaineet (E412, E466), nostatusaineet (E575, E500, E450i),
sipuli, psyllium, maissitärkkelys, muunnettu maissitärkkelys, dekstroosi, kasviöljy
(palmu, rypsi), hiivauute, happamuudensäätöaine (E261, E331, E300, E330), stabi-
lointiaineet (karrageeni, E451, E450), maltodekstriini (maissi), emulgointiaine
(E471), maltodekstroosi, muunnettu tärkkelys (E1450), hapettumisenestoaine
(E316), aromit (mm. savu), mausteet (mustapippuri, valkopippuri), hiivauute, säi-
löntäaine (E250), väri (E160a).Tuote sisältää pekonirouhetta 14% ja kinkkua 11%.
Vetestärkelse, vatten, smör, griskött (Finland), fläsk skinka (EU), ägg, potatis,
salt, socker, förtjockningsmedel (E412, E466), jäsningsmedel (E575, E500, E450i),
lök, psyllium, majsstärkelse, modifierad majsstärkelse, dextros, vegetabilisk olja
(palm, ryps), jästextrakt, surhetsreglerande medel (E261, E331, E300, E330), stabi-
liseringsmedel (karragenan, E451, E450), maltodextrin (majs), emulgeringsmedel
(E471), maltodextros, modifierad stärkelse (E1450), antioxidationsmedel (E316), a-
romer (t.ex. rök), kryddor (svartpeppar, vitpeppar), jästextrakt,
konserveringsmedel (E250), färg (E160a). Produkten innehåller 14% bacon och 11%
skinka.

Käyttö: Sulatus
huoneenlämmössä noin
tunnin ajan.

25€
Laatikossa

20 kpl x 80g

Käyttö: Sulatus
huoneenlämmössä noin
tunnin ajan.

Pakkaus sisältää:
1 setsuurivuoka, 1 tattarivuoka, 1 porkkanavuoka,
4 kpl sämpylöitä ja 2 pakettia lihariisipasteijoita.

Kaikki tuotteet laatikossa pakattuna.



Gluteeniton suklaamuffinssi 1 x 2kpl 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%.

gluteeniton mix "makea"

25€

Käyttö: Sulatus
huoneenlämmössä noin
tunnin ajan.

Kypsäpakaste.
Laktoositon/vähälaktoosinen

Gluteeniton kinuskimuffinssi 1 x 2kpl rasia 160g
Sokeri, kasviöljy (rapsi), kananmuna, sokeroitu kondenssimaito,
maissitärkkelys, modifioitu tärkkelys, nostatusaineet (E450, E500, E341),
tärkkelyssiirappi, voi (maito), emulgointiaineet (E475, E471, E481),
kuivattu glukoosisiirappi, suola, säilöntäaine (sorbiinihappo),
sakeuttamisaine (ksantaani), aromit. Tuotteessa kinuskia 24%.
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.

Gluteeniton Omenakanelimuffinssi 1 x 2kpl 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%.

Gluteeniton Kaffepulla 1 x 2kpl pkt
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).

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 %.
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.

Gluteeniton kanelikierreviineri 4 x 65g
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.

Pakkaus sisältää:
1 rasia suklaamuffinseja, 1 rasia kinuskimuffinseja,

1 rasia omena-kanelimuffinseja.
4 kpl kanelikierrepullia, 1 paketti kaffepullaa

ja 1 paketti sitruunahetki-pullaa.
Kaikki tuotteet laatikossa pakattuna.


