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TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT 2-4/2023

Oululainen Reissumies  4 kpl, 6 kpl, 12 kpl 
 201971, 202079, 973764
Ainesosat: Täysjyväruisjauho, -rouhe ja ruislese (56 %), vesi, 
vehnäjauho, vehnägluteeni, hiiva, jodioitu merisuola, ruismallas 
ja ruismallasuute. 81 % leivän viljasta on täysjyväruista. Leivottu 
aitoon taikinajuureen. 

Oululainen Reissumies  
Tosi Ohut Tumma 5 kpl  974759
Ainesosat: Täysjyväruisjauho ja -jyvä (44 %), vehnäjauho, siirappi, 
ruislese, vesi, hiiva, paahdettu ohramallasjauho, jodioitu meri
suola, ruismallas, savuaromi. 66 % leivän viljasta on täysjyväruista.

Oululainen Reissumies Tosi Tumma  
4 kpl, 8 kpl   960802, 961015
Ainesosat: Täysjyväruisjauho ja -jyvä (27 %), vesi, vehnäjauho,  
siirappi, vehnägluteeni, ruislese, unikonsiemen, ohra- ja ruis-
mallas, jodioitu suola, hiiva ja savuaromi. Saattaa sisältää pieniä 
määriä seesaminsiemeniä. 65 % leivän viljasta on täysjyväruista. 
Leivottu aitoon taikinajuureen.

Fazer Puikula Pehmeämpi  
100Ruis 4 kpl 974892
Ainesosat: Ruisjauho, täysjyväruis (hiutale, jyvä, jauho), vesi, 
vehnägluteeni, siirappi, hiiva, rypsiöljy, ruismallas, jodioitu suola, 
emulgointiaine (E481), säilöntäaine (E282). Ruista 61 % leivästä ja 
100 % leivän viljasta.

Oululainen Jälkiuuni Hämäläinen 
Ruis-siemenleipä 4 kpl  975069
Ainesosat: Täysjyväruis (59 %)(jauho, jyvä), vehnäjauho, sieme
net (11 %)(auringonkukka, meloni, keltainen pellava), vesi, ruis-
mallasuute, hiiva, jodioitu merisuola, ruislese. Leivän viljasta 76 % 
täysjyväruista. Siementen alkuperä EU ja eiEU.

JÄLKIUUNILEIVÄT

Oululainen Alkuperäinen  
Jälkiuunipala 4 kpl, 8 kpl  201051, 201064
Ainesosat: Täysjyväruisjauho (85 %), vesi, hiiva, jodioitu meri
suola. Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja. Leivän viljasta 
100 % täys jyväruista.

TUMMAT PALALEIVÄT

Fazer Puikula Täysjyväruis 
9 kpl, 6 kpl 202022, 972825
Ainesosat: Täysjyväruisjauho, vesi, vehnäjauho, ruismallasrouhe, 
vehnägluteeni, ohra- ja ruismallasuute, hiiva, jodioitu suola ja 
ruismallas. Täysjyväruista on tuotteessa 45 % ja 75 % leivän viljasta 
on täysjyväruista.

Oululainen Reissumies Tosi Ohut  
Ruis 5kpl, 10kpl  974496, 974497
Ainesosat: Täysjyväruisjauho, -rouhe ja ruislese (56 %), vehnä-
jauho, vesi, hiiva, perunahiutale, jodioitu merisuola. 72 % leivän 
viljasta on täysjyväruista. Leivottu aitoon taikinajuureen. Oululainen Alkuperäinen  

Jälkiuuniviipale 201062
Ainesosat: Täysjyväruisjauho (60 %), vesi, hiivaleipävehnäjauho, 
ruislese, hiiva, jodioitu merisuola. Leivän viljasta 75 % täysjyvä
ruista.

Uotilan Aito Pälkäneen Maalais ruis-
limppu 400 g 201261
Ainesosat: Täysjyväruisjauho ja -jyvät (58 %), vesi ja suola.  
Leivontaan käytetyistä viljoista (jauhot ja jyvät) on 100 % ruista.  
Tuote valmistettu linjalla, missä käsitellään myös muita viljoja.

Oululainen Ruislimppu  201029
Ainesosat: Täysjyväruisjauho ja -rouhe (45 %), vesi, hiivaleipä-
vehnäjauho, ohra- ja ruismallasuute, suola (jodioitu), vehnäpro-
teiini, vehnälese ja hiiva. Leivontaan käytetystä viljasta on 75 % 
täysjyväruista.

Oululainen Iso Ruisvuoka 201116
Ainesosat: Täysjyväruisjauho (47 %), vesi, hiivaleipävehnäjauho, 
suola (jodioitu), hiiva ja ruislese. Leivontaan käytetyistä viljasta 
on 71 % täysjyväruista.

Uutuus!

PERUSLIMPUT

Oululainen Jälkiuunipala  
Ohut Ruis 6kpl  974424
Ainesosat: Täysjyväruis (90 %)(jauho, lese), vesi, hiiva, jodioitu 
merisuola. Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja. Leivän 
viljasta 100 % täysjyväruista. Leivottu aitoon taikinajuureen.
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TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT  2-4/2023

Uotilan Saaristolaislimppu  974758
Ainesosat: Vesi, täysjyväruisjauho, vehnäjauho, siirappi, appelsii
ninkuorihillo (sokeri, appelsiini, vesi, maissitärkkelys), ruismallas-
rouhe, perunahiutale, hiiva, jodioitu suola. Saattaa sisältää pieniä 
määriä muita viljoja. Voimakassuolainen.

MAUSTETUT LIMPUT

Uotilan Aito Pälkäneen  
Perunalimppu 20125
Ainesosat: Täysjyväruisjauho, vesi, vehnäjauho, peruna (15 %), 
siirappi, ruismallas, hiiva ja jodioitu suola. 73 % leivän viljasta on 
täysjyväruista. 

Oululainen Äitimuorin           
Herkkulimppu 201560
Ainesosat: Hiivaleipävehnäjauho, vehnäjauho, siirappi, vesi, 
l aktoositon piimä (7 %), rypsiöljy, vehnägluteeni, jodioitu suola, 
hiiva, anis ja kumina.

Fazer Real Ruis     
420 g  201177
Ainesosat: Täysjyväruis (55 %) (jauho, jyvä ja rouhe), vesi, siirappi, 
ohra- ja ruismallasuute, jodioitu merisuola ja hiiva. Leivontaan  
käytetystä viljasta on 100 % täysjyväruista.

KOSTEAT JYVÄLEIVÄT

VIIPALOIDUT SEKALEIVÄT

Fazer Arjen Ihana  
Kaura & Hapanjuuri  974275
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (11 %), taikinajuuri (ruis), 
vehnägluteeni, suola, durumvehnäjauho, ohramallasjauho, ryp
siöljy, hiiva. 17 % viljasta on täysjyväkauraa. Voimakassuolainen.

Fazer Real Täysjyväpala 100%  
Kaura 4 kpl  975199
Ainesosat: Täysjyväkaura (58 %)(jyvä, jauho), vesi, psyllium, 
kaurakuitu, kauramallasuute, kauralese, hiiva, jodioitu merisuola, 
säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja. 
100 % leivontaan käytetystä viljasta on täysjyväkauraa.

Oululainen Reilu Pehmopalat Kaura  
6 kpl  975626
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, täysjyväkaurahiutale (15 %), rapsi
öljy, täysjyväruisjauho, siirappi, hiiva, vehnägluteeni, vehnäkuitu, 
vehnälese, jodioitu suola, säilöntäaine (E282), jauhonparanne 
(E300). 26 % viljasta on täysjyväkauraa. Taikinajuureen leivottu.

Fazer Vatsaystävällinen*  
Pehmeä LOFO 974469
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (11 %), vehnägluteeni, 
pellavansiemen (2 %), durumvehnäjauho, ohramallasjauho, suo
la, hiiva, rypsiöljy, merileväjauhe, säilöntäaine (E282). 19 % viljasta 
on täysjyväkauraa.

Fazer Vatsaystävällinen  
Hiivaton Siemenleipä 974013 
Ainesosat: Vesi, siemenet (26 %) (auringonkukka, pellava, chia), 
kaura hiutale (22 %), kauranjyvä (11 %), siirappi, psylliumkuitu, 
jodioitu suola, nostatusaineet (E450, E500), merileväjauhe, 
happamuudensäätöaine (E263). Saattaa sisältää pieniä määriä 
muita viljoja. Hiutaleet ja jyvät 100 % kauraa.

Oululainen Reilu Täysjyvä  201648
Ainesosat: Täysjyvävehnäjauho (46 %), vesi, vehnäjauho, vehnä-
gluteeni, hiiva, siirappi, rypsiöljy, ruismallas, jodioitu suola, emul
gointiaine (E481) ja säilöntäaine (E282). Leivontaan käytetystä 
viljasta on 75 % täysjyvävehnää.

Oululainen Reilu Ruis 975068
Ainesosat: Ruis (28 %)(jauho, täysjyväjauho, hiutale, mallas),  
vehnäjauho, vesi, vehnägluteeni, hiiva, siirappi, rypsiöljy, jodioitu 
suola, emulgointiaineet (E481, E472e), säilöntäaine (E282). 53 % 
ruista leivän viljasta.

Oululainen Reilu Vehnä 201649
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, hiiva, jodioitu suola, vehnägluteeni, 
rypsiöljy, emulgointiaine (E481) ja säilöntäaine (E282). Leivottu 
aitoon taikinajuureen.

Oululainen Reilu Vehnälese  201640
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, vehnälese (7 %), hiiva, jodioitu suola, 
vehnägluteeni, rypsiöljy, emulgointiaine (E481) ja säilöntäaine 
(E282). Leivottu aitoon taikinajuureen.

VAALEAT PALALEIVÄT

Fazer Juuresleipä  
Palsternakka & Porkkana 4 kpl 972784  
Ainesosat: Kasvikset (38 %)[papupyree (valkoinen papu), pork
kana (11 %), palsternakka (8 %), kikherne], täysjyvävehnäjauho, 
ruisjauho (lesty ja täysjyvä), vehnäjauho, vesi, vehnägluteeni, 
pellavansiemen, rypsiöljy, kuivattu taikinajuuri (vehnä), jodioitu 
suola, hiiva. Saattaa sisältää pieniä määriä selleriä, maitoa ja 
kananmunaa.

Uutuus!

Uotilan Superi 100% Kaura  974985
Ainesosat: Täysjyväkaurajauho, kaurahiutaleet, kauranjyvä, vesi, 
perunajauho, idätetty kauranjyvä (6 %), siirappi, pellavansiemen, 
auringonkukansiemen, psylliumkuitu, hiiva, kauralese, jodioitu 
suola. Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja.

Uotilan Hapan-Kaura 100%  975469
Ainesosat: Täysjyväkaurajauho, kaurahiutaleet, kauralese, vesi, 
perunajauho, siirappi, hiiva, psylliumkuitu, jodioitu suola. Saattaa 
sisältää muita viljoja. Leivontaan käytetystä viljasta 100% kauraa. 
Kauraa kaikista raakaaineista 46%. Voimakassuolainen.
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Fazer Puikula Kaura  
6 kpl, 9 kpl 972829, 202024 
Ainesosat: Kaura (40 %)(hiutale, jauho, täysjyväjauho, lese),  
vesi, vehnäjauho, vehnägluteeni, rypsiöljy, vehnäkuitu, hiiva, 
 täysjyväruisjauho, kuivattu taikinajuuri (kaura), jodioitu suola,  
sakeuttamisaine (E412), emulgointiaine (E481), säilöntäaine 
(E282). 74 % viljasta on kauraa.

Fazer Puikula Pehmeämpi Mysli  
6 kpl 975394 
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, hiutaleet ja jyvät (ruis, kaura, 
vehnä, ohra), vehnägluteeni, siemenet (pellava, auringonkukka), 
siirappi, täysjyväkaurajauho, kuivatut omenanpalat, kuivattu 
karpalo (sokeri, karpalo), rypsiöljy, hiiva, jodioitu suola, ruismallas, 
emulgointiaine (E481), säilöntäaine (E282). Jyviä ja siemeniä 11 %. 
Hedelmiä ja marjoja 6 %.

Fazer Puikula Pehmeämpi   
4Viljaa 6 kpl 975468
Ainesosat: Vesi, neljän viljan hiutaleet ja jyvät (31 %) (ruis, kaura, 
vehnä, ohra), vehnäjauho, vehnägluteeni, täysjyväkaurajauho, 
siirappi, rypsiöljy, hiiva, jodioitu suola, emulgointiaine (E481), 
säilöntäaine (E282). 70 % viljasta on täysjyvää.

Fazer Puikula Pehmeämpi 100Kaura  
4 kpl, 8 kpl         974022, 974706
Ainesosat: Täysjyväkaura (hiutale, jyvä, jauho), vesi, kaurajauho, 
kauralese, vehnägluteeni, hiiva, rypsiöljy, emulgointiaine (E481), 
sakeuttamisaine (E412), jodioitu suola, säilöntäaine (E282). 
Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa ja kananmunaa. Kauraa 53 
% leivästä ja 100 % leivän viljasta.

TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT  2-4/2023

Oululainen Reissumies Kaura  
4 kpl, 8 kpl 961016, 961014
Ainesosat: Vesi, kaura (30 %)(täysjyväjauho, hiutale, lese, kuitu), 
vehnäjauho, vesi, vehnägluteeni, täysjyväruisjauho, rypsiöljy, hiiva, 
jodioitu suola. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa, soijaa 
ja seesaminsiemeniä. 51 % leivän viljasta on kauraa.

Oululainen Reissumies  
Tosi Tumma Kaura 4 kpl 975257
Ainesosat: Täysjyväkaura (33 %)(jauho, jyvä), vesi, vehnäjauho, 
siirappi, vehnägluteeni, hiiva, jodioitu merisuola, ruismallas. 60 % 
viljasta on täysjyväkauraa.

Fazer Paahto Täysjyvä & Lese 201314
Ainesosat: Täysjyvävehnäjauho (35 %), vehnäjauho, vesi, hiiva, 
sokeri, vehnälese, rypsiöljy, vehnägluteeni, jodioitu suola, kuivattu 
taikinajuuri (vehnä), emulgointiaine (E481) ja säilöntäaine 
(E282). 56 % leivän viljasta on täysjyvävehnää. Leivottu taikina
juureen.

Oululainen Jälkiuuni Hämäläinen  
Saaristolaiskaura 4 kpl 975070
Ainesosat: Täysjyväkaura (49 %)(jauho, hiutale, jyvä), vehnäjauho, 
siirappi, kauramallasuute, jodioitu merisuola, hiiva, vesi. 61 % 
viljasta on täysjyväkauraa.

Oululainen Jälkiuuni Täysjyväkaura  
4 kpl 973852
Ainesosat: Täysjyväkaura (59 %)(jauho, hiutale, rouhe), täys-
jyväspelttivehnäjauho, täysjyvävehnäjauho, vesi, hiiva, jodioitu 
merisuola. Leivän viljasta 73 % täysjyväkauraa.

PAAHTOLEIVÄT
Fazer Paahto Neljä viljaa 975220
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, siemenet ja jyvät (9 %)(pellavan
siemen, hirssi, kauranjyvä), ruisjauho, siirappi, hiiva, rypsiöljy, 
vehnägluteeni, kuivattu taikinajuuri (vehnä), ruismallas, emul
gointiaineet (E481, E472e), jodioitu suola, mannasuurimo (vehnä), 
säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa, 
soijaa ja seesaminsiemeniä.

Oululainen Reissumies  
Tosi Ohut Kaura 5 kpl  974284
Ainesosat: Vehnäjauho, täysjyväkaura (28 %)(hiutale, jyvä, jauho), 
ruisrouhe, ruismallasjauho, hiiva, vesi, jodioitu merisuola. 30 % 
leivän viljasta on kauraa. Voimakassuolainen.

Fazer Paahto Vehnä    972461
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, hiiva, sokeri, jodioitu suola, rypsiöljy, 
kuivattu taikinajuuri (vehnä), vehnägluteeni, emulgointiaine 
(E481), säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä määriä muita 
viljoja. Leivottu aitoon taikinajuureen. Voimakassuolainen.

Fazer Paahto Täysjyvä 201599
Ainesosat: Täysjyvävehnäjauho (35 %), vehnäjauho, vesi, hiiva, 
sokeri, vehnälese, rypsiöljy, vehnägluteeni, jodioitu suola, kuivattu 
taikinajuuri (vehnä), emulgointiaine (E481) ja säilöntäaine 
(E282). 56 % leivän viljasta on täysjyvävehnää. Leivottu taikina
juureen.

Fazer Paahto Viisi viljaa 201594
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, hiiva, maissihiutale, pellavansiemen, 
sokeri, vehnägluteeni, vehnälese, auringonkukansiemen, hirssi, 
rypsiöljy, jodioitu suola, emulgointiaineet (E472e, E481), ohramal-
lasjauho, vehnämallasjauho, ruismallas ja säilöntäaine (E282).  
Tuotteessa on 12 % siemeniä ja jyviä. Leivottu taikinajuureen.

Fazer Street Food Briossi  
Hot Dog -sämpylä 4 kpl 974170
Ainesosat: Vehnäjauho, kananmuna (9 %), voi (9 %), sokeri, 
hiiva, vesi, jodioitu merisuola, auringonkukkaöljy, herneproteiini, 
dekstroosi, maltodekstriini, maissitärkkelys, säilöntäaine (E282). 
Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja ja soijaa. Varastoitu 
pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Fazer Lemppari Paahtosämpylä  
Porkkana-kaura 6 kpl  975154
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, täysjyväkaura (10 %)(hiutale ja 
jauho), hiiva, siirappi, porkkanatäysmehutiiviste (3 %, vastaa 
37 % tuoretta porkkanaa), rapsiöljy, vehnägluteeni, merisuola, 
säilöntäaine (E200), ohramallas. 14 % viljasta on täysjyväkauraa. 
Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Fazer Lemppari Paahtosämpylä  
Pehmeän jyväinen kaura 6 kpl   975155
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, täysjyväkaura (16 %)[hiutale, 
idätetty kauranjyvä (5,6 %), jauho], hiiva, rapsiöljy, vehnäglutee-
ni, siirappi, merisuola, säilöntäaine (E200), ohramallas. 26 % 
viljasta on täysjyväkauraa. Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää 
uudelleen.

Fazer Street Food Briossi  
Hampurilaissämpylä 4 kpl   975002 
Ainesosat: Vehnäjauho, kananmuna (8 %), voi (8 %), vesi, sokeri, 
hiiva, jodioitu merisuola, auringonkukkaöljy, herneproteiini, 
dekstroosi, maltodekstriini, maissitärkkelys, säilöntäaine (E282). 
Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja ja soijaa. Varastoitu 
pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

SÄMPYLÄT

Uutuus!

Fazer Paahto Kaura 201315
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kaurahiutale ja -kuitu (15 %), hiiva, 
siirappi, rypsiöljy, jodioitu suola, vehnägluteeni, emulgointiaine 
(E481) ja säilöntäaine (E282). 23 % leivän viljasta on kauraa. 
Leivottu taikina juureen.
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Fazer Juustosämpylä 5 kpl 201809
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, juusto (8 %) [maito, hapate, 
juoksete, suola, säilöntäaine (E251), väri (E160b), kalsiumkloridi], 
rypsiöljy, vehnä gluteeni, hiiva, emulgointiaineet (E481, E472e) ja 
jodioitu suola.

Fazer Lemppari Kaurasämpylä  
6 kpl 973866
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kaurahiutale (16 %), mannasuurimo 
(vehnä), vehnägluteeni, hiiva, rypsiöljy, jodioitu suola, emulgoin
tiaine (E481), aromi, säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä 
määriä maitoa ja kananmunaa. 24 % viljasta on täysjyväkauraa.

Fazer Lemppari  
Kaurarieskanen 12kpl  974436
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, täysjyväkaurahiutale ja -jauho (19 %), 
siirappi, vehnägluteeni, hiiva, karamellisoitu vehnämallasjauho, 
ohramallasjauho, suola, rypsiöljy, emulgointiaine (E481), 
sakeuttamisaine (E412), nostatusaine (E503), säilöntäaine 
(E200). 33 % viljasta on täysjyväkauraa. Varastoitu pakasteena. Ei 
saa jäädyttää uudelleen

Fazer Lemppari Perunarieskanen  
12 kpl  975156
Ainesosat: Vesi, vehnäjauho, täysjyväkaurahiutale ja jauho  
(16 %), perunahiutale (9 %), siirappi, vehnägluteeni, hiiva,  
karamellisoitu vehnämallasjauho, ohramallas, suola, rapsiöljy, 
emulgointiaine (E481), sakeuttamisaine (E412), nostatusaine 
(E503), säilöntäaine (E200). 38 % viljasta on täysjyväkauraa. 
Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Oululainen Reissumies Ruisrieska  
6 kpl  975542
Ainesosat: Täysjyväruis (34 %)(jauho, hiutale, mallas), vesi, 
vehnäjauho, vehnägluteeni, siirappi, hiiva, jodioitu suola, rypsiöljy, 
säilöntäaine (E282). Leivontaan käytetystä viljasta on 58 % 
täysjyväruista.

RIESKAT

Fazer Gluteeniton Tumma Pala  
3 kpl  974593
Ainesosat: Tattarijauho, rouhe, vesi, teffjauho, täysjyväriisijauho, 
riisijauho, tapiokatärkkelys, melassi, psyllium, hiiva, jodioitu suola, 
rypsiöljy, säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä määriä 
gluteenitonta kauraa.

Fazer Gluteeniton Hapan Tattaripala  
3 kpl  975400
Ainesosat: Täysjyvätattarijauho (25 %), vesi, teffjauho, tapio
katärkkelys, pellavansiemen, gluteeniton kauranjyvä, siirappi, 
perunahiutale, gluteeniton kauralese, rypsiöljy, jodioitu suola, 
kasvikuidut (peruna, psyllium), melassi, sakeuttamisaine (E410), 
emulgointiaine (E471), stabilointiaine (E450). Saattaa sisältää 
pieniä määriä sinapinsiemeniä ja seesaminsiemeniä.

Fazer Gluteeniton Kauraleipä  974903
Ainesosat:  Vesi, gluteeniton kaurahiutale (16 %), riisijauho, 
tapiokatärkkelys, perunahiutale [peruna, emulgointiaine (E471), 
stabilointiaine (E450)], kasvirasvaseos [kasviöljyt (kookos, rapsi), 
vesi, perunatärkkelys, suola, aromi], sokeri, psyllium, hiiva, jodioitu 
suola, säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä määriä sina-
pinsiemeniä ja seesaminsiemeniä.

Fazer Gluteeniton Juustosämpylä  
3 kpl  975515
Ainesosat:  Tärkkelykset (maissi, tapioka), vesi, riisijauho, juusto 
(7 %)[maito, hapate, suola, väri (E160a)], maissijauho, rypsiöljy, 
hiiva, kasvikuidut (peruna, psyllium), perunahiutale, jodioitu 
suola, sakeuttamisaineet (E464, E415), herneproteiini, säilöntäai
ne (E282). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, 
sinapinsiemeniä ja seesaminsiemeniä. Voimakassuolainen.

Fazer Siemenleipä Gluteeniton  
3 kpl 973454
Ainesosat: Siemenet (39 %)(auringonkukan, pellavan ja kurpit
sansiemenet), vesi, gluteeniton täysjyväkaurahiutale, gluteeniton 
täysjyväkaurajauho, tapiokatärkkelys, hiiva, psyllium, jodioitu 
suola, säilöntäaine (E282). 100 % leivän viljasta on täysjyväkauraa.

Fazer Juuresleipä Gluteeniton  
3 kpl 973927
Ainesosat: Kasvikset (35 %)[porkkana (19 %), peruna, puna
juuri (3 %)], vesi, gluteeniton täysjyväkaurajauho, gluteeniton 
täysjyväkaurahiutale, tapiokatärkkelys, rypsiöljy, gluteeniton kau-
ranjyvä, auringonkukansiemenet, psyllium, hiiva, jodioitu suola, 
sakeuttamisaine (E415), säilöntäaine (E282). 100 % leivän viljasta 
on täysjyväkauraa.

Fazer Gluteeniton Kaurasämpylä  
3 kpl  974904
Ainesosat: Vesi, gluteeniton kaura 51 % (jauho, rouhe, täysjyvä
jauho, hiutale), siirappi, rypsiöljy, psyllium, hiiva, sakeuttamisaine 
(E415), jodioitu suola, säilöntäaine (E282).

GLUTEENITTOMAT LEIVÄT

Fazer Gluteeniton Jälkiuunipala  
3 kpl  974899
Ainesosat: Tattarijauho ja rouhe (58 %), tapiokatärkkelys, vesi, 
teffjauho, rypsiöljy, jodioitu suola, melassi, psyllium, hiiva, sakeut
tamisaine (E410), säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä 
määriä gluteenitonta kauraa.

Fazer Gluteeniton Ohut Kaura100%  
3 kpl  974898
Ainesosat: Gluteeniton kaura 63 % (jauho, täysjyväjauho, jyvä, 
rouhe), vesi, rypsiöljy, psyllium, pellavansiemen, jodioitu suola, 
hiiva, sakeuttamisaine (E415), säilöntäaine (E282). 100 % leivän 
viljasta on kauraa.

Fazer Gluteeniton Eväsleipä  974900
Ainesosat:  Gluteeniton leipä [tattarijauho, rouhe, vesi, teffjauho, 
täysjyväriisijauho, riisijauho, tapiokatärkkelys, melassi, psyllium, 
hiiva, jodioitu suola, rypsiöljy, säilöntäaine (E282)], sinappimajo
neesi [rypsiöljy, vesi, etikka, kananmunankeltuainen, sokeri, sina-
pinsiemen, suola, sakeuttamisaine (E415), säilöntäaine (E202)], 
kananmunavalmiste (13 %) [kananmuna, muunnettu maissitärk
kelys, suola], palvikinkku (11 %) [suomalainen sianliha, vesi, suola, 
stabilointiaineet (E451, E450, E1420), dekstroosi, hapettumise
nestoaine (E316), säilöntäaine (E250), savuaromi], juusto (10 %) 
(maito, suola, hapate), maustekurkku (9 %) [kurkku, vesi, etikka, 
sokeri, suola, sinapinsiemen, aromit, väri (E101)]. Saattaa sisältää 
pieniä määriä gluteenitonta kauraa.

Fazer Gluteeniton Eväsleipä  
Kana-teriyaki  975265
Ainesosat:  Gluteeniton kauraleipä (41 %)[gluteeniton kaura 
(jauho, täysjyväjauho, jyvä, rouhe), vesi, rypsiöljy, psyllium, pella
vansiemen, jodioitu suola, hiiva, sakeuttamisaine (E415), säilön
täaine (E282)], pikkelöity kaalisalaatti (21 %)[etikkaliemi (sokeri, 
riisiviinietikka, vesi, suola), valkokaali, retikka, porkkana, inkivääri, 
etikka, soijaöljy, sokeri, suola], maustettu majoneesi (21 %)[ryp
siöljy, vesi, etikka, kananmunankeltuainen, sokeri, sinapinsiemen, 
soijapapu, inkivääri, valkosipuli, omenaviinietikka, suola, seesa-
miöljy, mustapippuri, merisuola, sipuli, paahdettu chili, oluthiiva, 
säilöntäaine (E202), stabilointiaineet (E415, E412)], broilerin 
paistiviipale (17 %)[suomalainen broilerin reisiliha, vesi, jodioitu 
suola, stabilointiaineet (E450, E451), dekstroosi]. Tuotteessa oleva 
kana saattaa sisältää yksittäisiä luun siruja.

Uutuus!
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Oululainen Reissumies Eväsleipä  
Tosi Tumma Savulohi  974595
Ainesosat: Täysjyväruisleipä (53 %) [täysjyväruisjauho ja -jyvät, 
vesi, vehnäjauho, siirappi, vehnägluteeni, ruislese, unikonsiemen, 
ohra- ja ruismallas, jodioitu suola, hiiva, savuaromi], remoulade
kastike (23 %)[rypsiöljy, viinietikka, vesi, porkkana, kurkku, sipuli, 
kukkakaali, kananmunankeltuainen, sinapinsiemen, suola, sokeri, 
mausteet (mm. mustapippuri, chili), säilöntäaineet (E202, E211), 
stabilointiaineet (E412, E415)], lämminsavulohi (19 %) (alkuperä: 
Norja), punasipuli (4 %), tilli, suola. 

Oululainen Reissumies Eväeleipä Tosi 
Tumma Porsaan pippurifilee  975067
Ainesosat: Täysjyväruisleipä [täysjyväruisjauho ja -jyvät, 
vesi, vehnäjauho, siirappi, vehnägluteeni, ruislese, unikonsie
men, ohra ja ruismallas, jodioitu suola, hiiva, savuaromi], maus
tettu majoneesi [rypsiöljy, vesi, etikka, kananmunankeltuainen, 
sokeri, sinapinsiemen, piparjuuri, suola, mausteet, säilöntäaine 
(E202), stabilointiaine (E415)], porsaan pippurifilee (20 %) [suo
malainen porsaan ulkofilee, vesi, suola, mustapippuri, stabiloin
tiaineet (E450, E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301), 
säilöntäaine (E250)], maustekurkku (sis. makeutusainetta) (10 
%)[kurkku, vesi, sokeri, suola, happo (E260), sipuli, aromit, sina-
pinsiemen, makeutusaine (E954)]. Voimakassuolainen.

Oululainen Reissumies  
Eväsleipä Chilikana 960354
Ainesosat: Täysjyväruisleipä [täysjyväruisjauho, -rouhe ja ruisle-
se, vesi, vehnäjauho, vehnägluteeni, hiiva, jodioitu merisuola, ruis-
mallas, ruismallasuute], broileri (31 %)[suomalainen broilerinliha, 
vesi, mausteet (mustapippuri, valkosipuli, paprika, valkopippuri, 
sipuli, timjami, chili), maltodekstriini, suola, dekstroosi, stabiloin
tiaineet (E450, E451), hapettumisenestoaine (E301), aromit (mm. 
korianteri, kumina)], chilimajoneesi  [rypsiöljy, tomaatti, vesi, 
etikka, riisiviinietikka, punaviinietikka, kananmunankeltuainen, 
sokeri, sinapinsiemen, suola, chili, mustapippuri, kurkuma, cayen
ne, paprika, sipuli, valkosipuli, maissitärkkelys, perunatärkkelys, in
kivääri, stabilointiaine (E415), säilöntäaine (E202)], pekoni (7 %) 
[suomalainen sianliha, suola, dekstroosi, hapettumisenestoaineet 
(E301, E331), aromi, säilöntäaine (E250)]. Voimakassuolainen. 
Tuotteessa oleva kana saattaa sisältää yksittäisiä luun siruja.

Oululainen Reissumies  
Eväsleipä Klassikko 960351
Ainesosat: Täysjyväruisleipä [täysjyväruisjauho, -rouhe ja ruis-
lese, vesi, vehnäjauho, vehnägluteeni, hiiva, jodioitu merisuola, 
ruismallas, ruismallasuute], kananmunavalmiste (18 %) [ka-
nanmuna, muunnettu maissitärkkelys, suola], palvikinkku (17 %) 
[suomalainen sianliha, vesi, suola, stabilointiaineet (E451, E450), 
glukoosi, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine (E250), 
savuaromi], juusto (15 %) (maito, hapate, suola), majoneesi [ryp
siöljy, vesi, etikka, kananmunankeltuainen, sokeri, sinappijauhe, 
suola, sakeuttamisaine (E415), säilöntäaine (E202)] ja sinappi 
[vesi, sinapinsiemen, sokeri, suola, happamuudensäätöaine 
(E260), sipuli, valkosipuli, värit (E150d, E160a, E101), säilöntäaine 
(E211), valkopippuri]. Saattaa sisältää pieniä määriä seesaminsie-
meniä. Voimakassuolainen.

RUOKAISAT

Oululainen Reissumies Eväsleipä 
Kaura Kana-teriyaki  975253
Ainesosat: Kauraleipä (44 %)[kaura (30 %)(täysjyväjauho, hiuta
le, lese, kuitu), vehnäjauho, vesi, vehnägluteeni, täysjyväruisjauho, 
rypsiöljy, hiiva, jodioitu suola], kaalisalaatti (20 %)[etikkaliemi 
(sokeri, riisiviinietikka, vesi, suola), valkokaali, retikka, porkkana, 
inkivääri, etikka, soijaöljy, sokeri, suola], maustettu majoneesi (20 
%)[rypsiöljy, vesi, etikka, kananmunankeltuainen, sokeri, sinapin-
siemen, soijapapu, inkivääri, valkosipuli, omenaviinietikka, suola, 
seesamiöljy, mustapippuri, merisuola, sipuli, paahdettu chili, 
oluthiiva, säilöntäaine (E202), stabilointiaineet (E415, E412)], 
broilerin paistiviipale (16 %)[suomalainen broilerin reisiliha, vesi, 
jodioitu suola, stabilointiaineet (E450, E451), dekstroosi]. Tuot
teessa oleva kana saattaa sisältää yksittäisiä luun siruja.

Fazer Imatran Riisipiirakka 6 kpl 257852
Ainesosat: Vesi, riisi (25 %), täysjyväruisjauho (12 %), kasvi
margariini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, 
emulgointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, deks
troosi, maitoproteiini, sokeri, voi, jodioitu suola, vehnägluteeni, 
rypsiöljy ja ruismallas. Leivontaan käytetyistä jauhoista on 70 % 
täysjyväruista.

Fazer Kaurainen Riisipiirakka  
6 kpl  974394
Ainesosat: Vesi, riisi (25 %) , täysjyväkaurajauho (7 %), kasvi 
mar gariini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, 
emul gointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, 
maitoproteiini, sokeri, ruissihtijauho, voi, jodioitu suola, rypsiöljy, 
vehnägluteeni. Leivontaan käytetyistä jauhoista on 70 % 
täysjyväkauraa.

Oululainen Reissumies Ruisburger  
160g  975463
Ainesosat: Jauhelihapihvi (44 %)[naudanliha (Suomi), vesi, 
kananmuna, sipuli, korppujauho (vehnäjauho, suola, hiiva), suola, 
musta ja maustepippuri], täysjyväruisleipä [täysjyväruisjauho, 
-rouhe ja ruislese, vesi, vehnäjauho, vehnägluteeni, hiiva, jodioitu 
merisuola, ruismallas, ruismallasuute], chilimajoneesi (12 %)
[rypsiöljy, tomaatti, vesi, etikka, punaviinietikka, kananmunankel-
tuainen, sokeri, sinapinsiemen, suola, chili, mustapippuri, 
kurkuma, cayenne, maissitärkkelys, perunatärkkelys, stabilointiai
ne (E415), säilöntäaine (E202)], cheddarsulatejuusto (8 %)
[cheddarjuusto, vesi, voi, sulatesuolat (E331, E339), aromi 
(juusto), suola, säilöntäaine (E200), värit (E160a, E160c), 
stabilointiaine (E322)]. Voimakassuolainen. Säilytettävä 
jääkaappilämpötilassa.

Oululainen Reissumies Kanaburger  
160g  975464
Ainesosat: Kauraleipä [kaura (30 %)(täysjyväjauho, hiutale, 
lese, kuitu), vehnäjauho, vesi, vehnägluteeni, täysjyväruisjauho, 
rypsiöljy, hiiva, jodioitu suola], paneroitu broileripihvi (38 %)
[broilerinliha (74 %)(Suomi), vesi, korppujauho ja panerointi 
(vehnäjauho, suola, hiiva), suola, rypsiöljy], chilimajoneesi (13 %)
[rypsiöljy, tomaatti, vesi, etikka, punaviinietikka, kananmunan-
keltuainen, sokeri, sinapinsiemen, suola, chili, mustapippuri, 
kurkuma, cayenne, maissitärkkelys, perunatärkkelys, stabilointi
aine (E415), säilöntäaine (E202)], cheddarsulatejuusto (8,5 %)
[cheddarjuusto, vesi, voi, sulatesuolat (E331, E339), aromi (juusto), 
suola, säilöntäaine (E200), värit (E160a, E160c), stabilointiaine 
(E322)]. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa ja seesaminsieme-
niä. Voimakassuolainen. Säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Fazer Vuoksen Riisipiirakka 9 kpl 207568
Ainesosat: Vesi, riisi (27 %), täysjyväruisjauho (10 %), kasvimarga
riini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, emulgoin
tiaine (E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, dekstroosi, sokeri, 
voi, maito proteiini, jodioitu suola, vehnägluteeni, rypsiöljy ja ruis-
mallas. Leivontaan käytetyistä jauhoista on 70 % täysjyväruista.

Fazer Rukiinen Riisipiirakka 6 kpl 960153
Ainesosat: Vesi, riisi (28 %), täysjyväruisjauho (12 %), vehnäjau-
ho, rypsiöljy, kasvimargariini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu 
rypsiöljy, suola, emulgointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], deks
troosi, maitoproteiini, jodioitu suola, vehnägluteeni ja ruismallas.  
Leivontaan käytetyistä jauhoista on 70 % täysjyväruista.

Oululainen Pullava viipaloitu 
pitko 202323
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, sokeri, rypsiöljy, hiiva, kananmuna, 
jodioitu suola, kardemumma, pintakäsittelyaine (E904), maito-
proteiini. 

PITKOT

TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT  2-4/2023

Uutuus!
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Oululainen Pullava  
Voisilmäpitko 960623
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, laktoositon voi (10 %), vesi, 
kasviöljy ja rasva (palmu, rypsi, kookos), hiiva, vehnäkuitu, 
kananmuna, muunnettu tärkkelys, jodioitu suola, kardemumma, 
emulgointiaineet (E471, E481), dekstriini (vehnä), maitoproteiini, 
aromit (mm. vanilliini), sakeuttamisaine (E466), väri (E160a), 
happamuudensäätöaine (E334), säilöntäaine (E202). 

Oululainen Pullava Kuningatarpitko 202330

Ainesosat: Vanilliinikreemi (tärkkelyssiirappi, vesi, sokeri, 
muunnettu tärkkelys, kasvirasva (palmu), sakeuttamisaine 
(E466), stabilointiaine (E460), suola, väri (E160a), säilöntäai
ne (E202), aromi (vanilja), emulgointiaine (E473), happa
muudensäätöaineet (E334, E516)], vehnäjauho, mustikka
vadelmatäyte (14 %)(sokeri, vesi, mustikka, vadelma, 
hyytelöimisaineet (E440, E401, E452), säilöntäaine (E202), 
aromit), vesi, sokeri, laktoositon voi, hiiva, maitoproteiini, 
kananmuna, vehnägluteeni, emulgointiaineet (E481, E471), 
jodioitu suola, kardemumma, kasvirasva (palmu), pintakäsit
telyaine (E904).

Oululainen Pullava Rusinapitko  975634

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, rapsiöljy, sokeri, rusina (5 %)
(alkuperä: EU), maitoproteiini, kananmuna, hiiva, jodioitu 
merisuola, kardemumma, pintakäsittelyaine (E904),  
jauhonparanne (E300). 

Fazer Sokerileipurin Pitko  202306 
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, laktoositon voi (9 %), vesi, 
kanan muna, hiiva, jodioitu suola, kardemumma, maitoproteiini, 
dekstroosi, pinta käsittelyaine (E904) ja aromi.

Oululainen Pitkojen  
pitko 202356, 202318
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, sokeri, rypsiöljy, hiiva, kananmuna, 
suola (jodioitu), kardemumma, maitoproteiini ja happamuuden
säätöaine (E263).

Fazer Sokerileipurin Pulla 6 kpl 975392
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, rypsiöljy, kananmuna, hiiva, 
 vehnägluteeni, emulgointiaineet (E481, E472e), jodioitu suola, 
kardemumma, dekstroosi, maitoproteiini ja pintakäsittelyaine 
(E904).

Fazer Kanelipuustit 11 kpl 974254
Ainesosat: Vehnäjauho, kanelitäyte (22 %)[sokeri, tumma sokeri, 
vesi, muunnettu perunatärkkelys, rapsiöljy, kaneli, aprikoosinsie
men, perunahiutale, glukoosisiirappi, suola, emulgointiaine (E471), 
aromi (vanilliini)], vesi, rapsiöljy, sokerisiirappi, hiiva, maissitärk
kelyssiirappi, muunnettu perunatärkkelys, suola, nostatusaineet 
(E450, E500), kardemumma, vehnägluteeni, ohramallas, emulgo
intiaine (E471), säilöntäaine (E200). Varastoitu pakasteena. Ei saa 
jäädyttää uudelleen.

Oululainen Pullava  
Kanelitäytepitko 974488
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, laktoositon voi (4 %), hiiva, 
kananmuna, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, 
kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri (E160a)], 
muunnettu tärkkelys, kaneli, kasvirasva (palmu), kaurakuitu, sa
keuttamisaine (E466), väri (E160a), emulgointiaineet (E471, E481), 
säilöntäaine (E202), suola, dekstriini (vehnä), maito proteiini, 
jodioitu merisuola, kardemumma, aromit. Täytettä 29 %.

TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT  2-4/2023

Fazer Omar-puustit 974489
Ainesosat: Vehnäjauho, toffeenmakuinen täyte (22 %) [sokeri, 
vesi, fariinisokeri, muunnettu tärkkelys, rapsiöljy, vehnäjauho, 
aromi, suola, emulgointiaine (E471), säilöntäaine (E202), stabi
lointiaine (E415)], vesi, rapsiöljy, sokerisiirappi, hiiva, maissitärk
kelyssiirappi, muunnettu perunatärkkelys, suola, nostatusaineet 
(E450, E500), vehnägluteeni, ohramallas, emulgointiaine (E471), 
säilöntäaine (E200). Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää 
uudelleen.

PULLAT

Fazer Artesaanipitko 974921
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, laktoositon, voi (8 %),  
rypsiöljy, kananmuna, hiiva, jodioitu merisuola, vehnäkuitu,  
kardemumma, pintakäsittelyaine (E904). Täytettä 17 %.

Uutuus!

Fazer Vadelma-mustikkapiirakka  
2 kpl 974130
Ainesosat: Vadelmamustikkatäyte (50 %) [vadelma, mustikka, 
sokeri, muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaine (E330), säi
löntäaine (E202), vesi], vehnäjauho, kasvimargariini [kasvirasva 
ja öljy (palmu, rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, 
aromi], hedelmäsokeri, kananmuna, vesi, nostatusaineet (E500, 
E336). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. Vadelmaa tuottees
sa 24 % ja mustikkaa 16 %.

Fazer Mansikka-karviaispiirakka  
2 kpl 974129
Ainesosat: Mansikkakarviaistäyte (50 %) [mansikka, karviainen, 
sokeri, muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaine (E330), 
säilöntäaine (E202), vesi], vehnäjauho, kasvimargariini [kasvi
rasva ja öljy (palmu, rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), 
suola, aromi], hedelmäsokeri, kananmuna, vesi, nostatusaineet 
(E500, E336). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. Mansikkaa 
tuotteessa 26 % ja karviaista 13 %.

Fazer Mustikkarahkapiirakka  
2 kpl 974128
Ainesosat: Mustikkatäyte (40 %) [mustikka, sokeri, muunnettu 
tärkkelys, happamuudensäätöaine (E330), säilöntäaine (E202), 
vesi], vehnäjauho, kasvimargariini [kasvirasva ja öljy (palmu, ryp
si, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi], rahkatäyte 
(11 %) [sokeri, kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, kookos), rahkajauhe 
(maito), muunnettu tärkkelys, maitojauhe, tärkkelyssiirappi, 
jogurttijauhe (maito, hapate), suola, vesi, emulgointiaine (E471), 
aromit (mm. vanilliini), väri (E160a)], hedelmäsokeri, kananmuna, 
vesi, nostatusaineet (E500, E336). Mustikkaa tuotteessa 32 %.

PIIRAKAT
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Fazer Vuoksen piirakka 15 kpl 973378
Ainesosat: Vesi, riisi (27 %),  täysjyväruisjauho (10 %), kasvimar
gariini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, emul
gointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, dekstroosi, 
sokeri, voi, maitoproteiini, jodioitu suola (1,0 %),  vehnägluteeni, 
rypsiöljy ja ruis mallas. Leivontaan käytetyistä jauhoista on 70 % 
täysjyväruista.

Fazer Pizzataikina 4 kpl  974895
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, hiivaleipävehnäjauho, hiiva,  
rypsiöljy, jodioitu suola. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa 
 ja kananmunaa.

Fazer Berliininmunkki 12 kpl  973932
Ainesosat: Vehnäjauho, sokerikuorrute (sokeri, glukoosisiirap
pi), vadelmahillo (17 %)(sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamisaine 
(E440), säilöntäaine (E202)), kananmuna, rypsiöljy, kasvimarga
riini (kasviöljyt ja rasva (rypsi, palmu, kookos), vesi, emulgointiai
ne (E471), suola, aromi), vesi, sokeri, hiiva, emulgointiaineet (E481, 
E472e), kasviöljy ja rasva (palmu), jodioitu suola, tärkkelyssiirappi 
ja väri (E120). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa.

Fazer Dumle munkki 12 kpl  975184
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, toffeetäyte (11 %)[sokeri, 
glukoosisiirappi, vesi, laktoositon voi, laktoositon maitojauhe, 
sakeuttamisaineet (E440, E509, E452), karamellisiirappi, suola, 
aromit, säilöntäaine (E202)], kananmuna, kasvimargariini 
[kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, kookos), vesi, emulgointiaine 
(E471), suola, aromi], rypsiöljy, tärkkelyssiirappi, hiiva, palmuöljy, 
emulgointiaineet (E481, E472e), jodioitu suola, väri (E150c), aromi. 
Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. 
Leivottu Suomessa.

Fazer Dallaspulla 6 kpl 975467
Ainesosat: Vehnäjauho, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, 
palmu, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri 
(E160a)], sokeri, vesi, kananmuna, hiiva, rahkajauhe (maito), 
muunnettu tärkkelys, vehnägluteeni, maitojauhe, tärkkelyssii
rappi, kasvirasva (palmu), jodioitu suola, stabilointiaine (E466), 
emulgointiaine (E472e), happamuudensäätöaine (E341), vehnä-
mallasjauho, aromi (vanilliini), väri (E160a). Sulanutta tuotetta ei 
saa jäädyttää uudelleen.

LEIVONNAISPAKASTEET

GLUTEENITTOMAT
Fazer Gluteeniton  
Kinuskikakkunen 2 kpl 974078
Ainesosat: Laktoositon voi, riisijauho, sokeri, kinuskitäyte (13 %) 
[vesi, sokeri, glukoosisiirappi, muunnettu maissitärkkelys, lak
toositon voi, sakeuttamisaineet (E466, E460), karamellisiirappi, 
suola, aromit (mm. vanilja), väri (E160a), happamuudensäätöaine 
(E270), säilöntäaine (E202), emulgointiaine (E471)], kananmuna, 
appelsiininkuori, tapiokatärkkelys, tärkkelyssiirappi, nostatusai
neet (E450, E500), karamellisoitu sokeri, vesi, sakeuttamisaineet 
(E440, E415, E412), happamuudensäätöaine (E270), säilöntäaine 
(E202), emulgointiaine (E471), jodioitu suola, merisuola, aromit, 
värit (E150a, E150c). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta 
kauraa. Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Fazer Gluteeniton  
Mustikkakakkunen 2kpl  974430
Ainesosat: Laktoositon voi, mustikkatäyte (18 %)[vesi, sokeri, 
mustikka, muunnettu tärkkelys, sakeuttamisaineet (E440, E418), 
säilöntäaine (E202), aromi], sokeri, riisijauho, kananmuna, tapio
katärkkelys, appelsiininkuori, vesi, glukoosisiirappi, sakeuttamis
aineet (E440, E415, E412), seljanmarjatiiviste, auringonkukkaöljy, 
nostatusaineet (E450, E500), perunatärkkelys, kardemumma, 
rapsiöljy, kokonaan kovetettu rapsiöljy, pintakäsittelyaine (E901), 
värit (E153, E163), aromit, jodioitu suola. Saattaa sisältää pieniä 
määriä gluteenitonta kauraa. Mustikkaa tuotteessa 5 %. Varastoi
tu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT  2-4/2023

Fazer Gluteeniton  
Voisilmäpulla 2 kpl 974897
Ainesosat: Laktoositon voi (20 %), sokeri, riisijauho, tärkkelys 
(tapioka, riisi, peruna), kananmuna, maissijauho, perunahiutale, 
laktoositon maitojauhe, vaniljakreemijauhe [sokeri, muunnet
tu perunatärkkelys, sakeuttamisaine (E404), glukoosisiirappi, 
kookosöljy, suola, emulgointiaineet (E471, E472b), herneproteiini, 
stabilointiaine (E340), aromi (vanilja), väri (E160a)], hiiva, emul
gointiaineet (E471, E491, E475), psyllium, vesi, jodioitu suola, nos
tatusaineet (E450, E500), kardemumma, sakeuttamisaine (E415), 
kasvikuidut (peruna, psyllium), aromit (mm. vanilja, vanilliini). 
Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. Täytettä 8 %.

Fazer Gluteeniton Marianne- 
kakkunen 2 kpl  975093
Ainesosat: Laktoositon voi, riisijauho, sokeri, minttusuklaan
makuinen täyte (9 %)[vesi, sokeri, suklaa (sokeri, kaakaomassa, 
kaakaovoi, emulgointiaine (soijalesitiini), aromi), muunnettu 
maissitärkkelys, sakeuttamisaine (E466, E460), kaakao, kara
mellisiirappi, aromit, suola, säilöntäaine (E202), emulgointiaine 
(E471)], kananmuna, piparminttusuklaamakeisrouhe [sokeri, glu
koosisiirappi, kaakaomassa, kasvirasvat (palmu, shea), kaakaovoi, 
aromit (piparminttu, vanilliini), emulgointiaine (soijalesitiini)], 
gluteeniton kaurajuoma [kaurapohja (vesi, gluteeniton täysjy-
väkaura), rypsiöljy, kivennäisaineet (kalsium, jodi), suola, stabi
lointiaine (E418), vitamiinit (B2, B9, D2, B12)], tapiokatärkkelys, 
glukoosisiirappi, maissitärkkelyssiirappi, kaakaojauhe, peruna
tärkkelys, nostatusaineet (E450, E500), sakeuttamisaine (E415), 
jodioitu suola, vesi, aromi, auringonkukkaöljy, pintakäsittelyaine 
(E901). Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Uutuus!

VUOKAPIIRAAT

Fazer Mustikkasydän  974290
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva 
(rypsi, palmu, kookos), vesi, suola, emulgointiaine (E322), aromi, 
väri (E160a)], mustikkahillo (17 %)[sokeri, mustikka, vesi, omena, 
sakeuttamisaineet (E440, E1422), säilöntäaine (E202)], kanan-
muna. Saattaa sisältää pieniä määriä mantelia.

Fazer Kuningatarsydän  974289
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva 
(rypsi, palmu, kookos), vesi, suola, emulgointiaine (E322), aromi, 
väri (E160a)], vadelmamustikkatäyte (17 %)[sokeri, vesi, vadelma, 
mustikka, sakeuttamisaineet (E440, E1422), säilöntäaine (E202)], 
kananmuna. Saattaa sisältää pieniä määriä mantelia.

Fazer Gluteeniton  
Mansikkakääretorttu  974984
Ainesosat: Kananmuna, sokeri, gluteeniton jauhoseos [riisijauho, 
maissitärkkelys, perunajauho, muunnettu perunatärkkelys, sokeri, 
sakeuttamisaineet (E401, E412, E440, E464), suola, nostatusaineet 
(E500, E575)], mansikkamarmeladi (36 %) [sokeri, mansikka, vesi, 
sakeuttamisaine (E440), muunnettu maissitärkkelys, säilöntäaine 
(E211), väri (E163)], voi, vesi, nostatusaineet (E450, E500), vanil
liinisokeri. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. 
Mansikkaa tuotteessa 11 %.
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Fazer Gluteeniton  
Briossisämpylä 4 kpl  974908
Ainesosat: Vesi, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, kananmuna, 
laktoositon voi (5 %), sokeri, riisijauho, perunahiutale [peruna, 
rypsiöljy], hiiva, psyllium, sakeuttamisaineet (E464, E412), jodioitu 
suola. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. 
Voimakassuolainen.

Fazer Gluteeniton Kaura- 
porkkanasämpylä 4 kpl  974924
Ainesosat: Vesi, porkkana (14 %), gluteeniton kaurahiutale (13 
%), riisijauho, tapiokatärkkelys, rypsiöljy, perunahiutale [peruna, 
emulgointiaine (E471), stabilointiaine (E450)], sokeri, psyllium, 
hiiva, jodioitu suola, säilöntäaine (E282).

Vuohelan Maidoton  
Riisipiirakka 5 kpl  974625
Ainesosat: Vesi, täysjyväriisi, tattarijauho, tapiokatärkkelys, 
täysjyväriisijauho, rypsiöljy, teffjauho, psyllium, jodioitu suola, 
sakeuttamisaine (E415, E410). Saattaa sisältää pieniä määriä 
gluteenitonta kauraa. 

Fazer Omar munkki 12 kpl  974375
Ainesosat:  Vehnäjauho, sokerikuorrute (sokeri, glukoosisii
rappi), toffeen makuinen täyte (12 %)[vesi, glukoosisiirappi, 
sokeri, sakeuttamisaineet (E1442, E460, E466), palmuöljy, suola, 
happamuudensäätöaine (E334), säilöntäaine (E202), aromit 
(mm. vanilja), emulgointiaine (E471)], kananmuna, rypsiöljy, 
kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, kookos), vesi, 
emulgointiaine (E471), suola, aromi], sokeri, vesi, hiiva, palmuöljy, 
emulgointiaineet (E481, E472e), jodioitu suola, tärkkelyssiirappi, 
väri (E150c), aromi. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa.

Fazer Mokkapalat  975127
Ainesosat:  Vehnäjauho, sokeri, suklaanmakuinen kuorrute (25 %)
[sokeri, palmuöljy, vesi, kaakaojauhe, glukoosisiirappi, rapsiöljy, 
emulgointiaineet (E471, E473), kosteudensäilyttäjä (E422), säilön
täaine (E202), happamuudensäätöaineet (E270, E327), aromit], 
rypsiöljy, vesi, suklaa [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, emulgoin
tiaine (E322)], kananmunajauhe, kaakaojauhe, dekstroosi,  
kananmunanvalkuaisjauhe, porkkanajauhe, nostatusaineet 
(E450, E500), säilöntäaine (E202), suola, aromit (mm. mokka,  
vanilliini), glukoosisiirappi, kokonaan kovetettu rapsiöljy,  
emulgointiaine (E472c), värit (E100, E120, E131, E150a),  
inverttisokerisiirappi. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa, 
maapähkinää, pähkinää, mantelia ja seesaminsiemeniä.

Fazer Kinuskipalat  975128
Ainesosat:  Vehnäjauho, sokeri, kinuskikuorrute (24 %)[sokeri, 
glukoosisiirappi, tiivistetty maito, vesi, voi, siirappi, palmuöljy, suo
la, emulgointiaineet (E322, E491), aromi], rypsiöljy, vesi, kananmu-
najauhe, dekstroosi, kananmunanvalkuaisjauhe, porkkanajauhe, 
nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaine (E202), suola, aromi 
(mm. vanilliini), karamellisoitu sokeri, glukoosisiirappi, pinta
käsittelyaine (E904), värit (E150a, E172). Saattaa sisältää pieniä 
määriä maapähkinää, pähkinää, mantelia ja seesaminsiemeniä.

GLUTEENITTOMAT 
LEIVONNAISPAKASTEET

Fazer Gluteeniton Juustosämpylä  
3 kpl  975096
Ainesosat: Tärkkelykset (maissi, tapioka), vesi, riisijauho, juusto  
(7 %)[maito, hapate, suola, väri (E160a)], maissijauho, rypsiöljy, 
hiiva, kasvikuidut (peruna, psyllium), perunahiutale, jodioitu 
suola, sakeuttamisaineet (E464, E415), herneproteiini, säilöntäaine 
(E282). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, 
sinapinsiemeniä ja seesaminsiemeniä. Voimakassuolainen.  
Sulanutta tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen.

TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT  2-4/2023

Fazer Gluteeniton  
Mustikka-rahkapulla 4 kpl  974910
Ainesosat: Laktoositon maitorahka (22 %), riisijauho, gluteeniton 
jauhoseos [riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, muunnettu 
perunatärkkelys, sokeri, sakeuttamisaineet (E401, E412, E440, 
E464), suola, nostatusaineet (E500, E575)], kananmuna, sokeri, 
laktoositon voi (8 %), laktoositon kerma, vesi, mustikka (6 %), 
vaniljakreemijauhe [sokeri, muunnettu perunatärkkelys, sakeut
tamisaine (E404), glukoosisiirappi, kookosöljy, suola, emulgointi
aineet (E471, E472b) herneproteiini, stabilointiaine (E340), aromi 
(vanilja), väri (E160a)], hiiva, vanilliinisokeri, psyllium, karde
mumma, jodioitu suola, nostatusaineet (E450, E500). Saattaa 
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, sinapinsiemeniä ja 
seesaminsiemeniä.

Fazer Gluteeniton Pullataikina  974902
Ainesosat: Vesi, kananmuna, sokeri, muunnettu tärkkelys 
(tapioka), riisijauho, laktoositon voi, maissijauho, perunahiutale 
[peruna, emulgointiaine (E471), stabilointiaine (E450)], laktoosi
ton maitojuoma, hiiva, psyllium, aromit (vanilja, vanilliini), karde
mumma, nostatusaineet (E450, E500), jodioitu suola, emulgoin
tiaine (E475, E471), sakeuttamisaine (E415), kasvikuidut (peruna, 
psyllium). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa.

Fazer Gluteeniton Berliininmunkki  
2 kpl  975140
Ainesosat: Gluteeniton vehnätärkkelys, sokeri, vadelmahillo (16 
%)[sokeri, vadelma, vesi, muunnettu maissitärkkelys, sakeutta
misaine (E440), säilöntäaine (E211), väri (E163)], vesi, rypsiöljy, 
maissitärkkelyssiirappi, laktoositon voi (6,6 %), kokonaan 
kovetettu rypsiöljy, sakeuttamisaineet (E412, E415, E461, E466), 
kananmuna, nostatusaineet (E575, E500), emulgointiaine (E471), 
auringonkukkaöljy, väri (E120), hiiva, laktoositon maitojauhe, suo
la, psyllium, aromit (mm. kardemumma), rauta, vitamiinit (B1, B2, 
B3, B6). Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja mantelia.

Fazer Gluteeniton Piirakkataikina   
 975193
Ainesosat: laktoositon voi, gluteeniton kaurajauho, tapiokatärk
kelys, kananmuna, riisijauho, vesi, sokeri, perunahiutale [peruna, 
emulgointiaine (E471), stabilointiaine (E450)], psyllium, jodioitu 
suola, nostatusaineet (E450, E500).  

Uutuus!
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TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT  2-4/2023

KONDITORIA

Uutuus!

Fazer Pieni Suklaakakku  974176
Vispikerma, suklainen kuorrute [glukoosisiirappi, vesi, sokeri, 
kaakaomassa, kaakaojauhe, hyytelöimisaineet (E422, E440), 
aromi (vanilja), happamuudensäätöaine (E575), emulgointiaine 
(soijalesitiini), säilöntäaine (E202)], Fazer suklaa (14 %) [sokeri, 
kaakaomassa, kaakaovoi, maitorasva, emulgointiaine (soijalesi-
tiini), aromi (vanilliini)], kananmuna, sokeri, vehnäjauho, kaaka
ojauhe, liivate (2), tärkkelyssiirappi, vehnätärkkelys, dekstroosi, 
kananmunankeltuaisjauhe, vesi, nostatusaineet (E450, E500), 
emulgointiaineet (E471, E475), suola, säilöntäaine (E202), muun
nettu tärkkelys, stabilointiaineet (E407, E450), pintakäsittelyaine 
(E904), väri (E172), aromit (mm. vanilliini).  Suklaata 17 %. Saattaa 
sisältää pieniä määriä pähkinää, mantelia ja lupiinia.

Fazer Passion-juustokakku  974523
Vispikerma, vesi, passionkiille (15 %) [glukoosisiirappi, passion
hedelmä, vesi, muunnettu tärkkelys, sokeri, happamuudensää
töaine (E325), aromi, värit (E160a, E160c)], sokeri, kananmuna, 
vehnäjauho, rahkajauhe (maito), dekstroosi, kirnupiimäjauhe, 
liivate (2), muunnettu tärkkelys, maito jauhe, rypsiöljy, emulgoin
tiaineet (E471, E475), nostatusaineet (E450, E500), sakeuttamis
aine (E410), stabilointiaine (E407), maissitärkkelys, säilöntäaine 
(E202), suola, aromit. Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja 
mantelia.

Fazer Käpykakku  256064
Sokeri, marsipaani [sokeri, manteli, glukoosisiirappi, stabiloin
tiaine (E420), inverttisokeri, säilöntäaine (E202), väri (E150c)], 
kananmuna, vehnäjauho, kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, kookos), 
vesi, vehnä- ja maissitärkkelys, tärkkelyssiirappi, emulgointiaineet 
(E471, E475, E322), aromit (mm. mokka, vanilliini), nostatusaineet 
(E450, E500), suola, säilöntäaine (E202), väri (E160a). Saattaa 
 sisältää pieniä määriä muita pähkinöitä.

Fazer Pieni Juhlakakku  
Gluteeniton   974866
Vadelmahillo [sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamisaineet (E440), 
säilöntäaine(E202)], marsipaani [sokeri, manteli, glukoosi, sorbi
toli, inverttisokeri, säilöntäaine (E202), väriaineet (E160a, E131)], 
vesi, kananmuna, sokeri, laktoositon vispikerma [kerma, stabi
lointiaine (E407)], laktoositon voi, riisijauho, tärkkelys (maissi, 
peruna), muunnettu perunatärkkelys, kananmunanvalkuainen, 
sakeuttamisaine (E412, E464, E401, E440, E404), nostatusaineet 
(E500, E450, E575), aromit (vanilja, vanilliini), suola, glukoosi
siirappi, herneproteiini, kookosöljy, väri (E160a), säilöntäaine 
(E202), stabilointiaine (E340), emulgointiaineet (E339, E471, 
E472b). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. 
Säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Fazer Ihana Hetki kakkurulla  974842 
Laktoositon juustokakkutäyte (29 %)[kuohukerma, maito, vesi, 
herakerma (maito), sokeri, liivate, dekstroosi, kananmunankeltu-
aisjauhe, glukoosisiirappi, muunnettu tärkkelys, hapate, nostatus
aine (E450), suola, aromit (mm. vanilliini)], passiontäyte (19 %)
[sokeri, vesi, passionmehutiiviste, muunnettu tärkkelys, sakeutta
misaine (E440),  säilöntäaine (E202), väri (E160a)], kananmuna, 
vehnäjauho, sokeri, kasvirasvasekoite [kasvirasva ja öljy (rypsi, 
palmu, kookos), sokeri, vesi, suola, emulgointiaine (E475), aromit, 
säilöntäaine (E202)], suklaa [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, 
emulgointiaine (soijalesitiini), aromi (vanilja)], vehnätärkkelys, 
emulgointiaineet (E471, E475), tärkkelyssiirappi, nostatusaineet 
(E450, E500), suola, säilöntäaine (E202), kokonaan kovetettu 
rapsiöljy, väri (E150a), aromit (mm. vanilliini). Saattaa sisältää 
pieniä määriä pähkinää, mantelia ja lupiinia.

Fazer Marianne  
minttusuklaakakkurulla 960783
Laktoositon kuohukerma, sokeri, kanan muna, vehnäjauho, suklaat 
(11 %) [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, maitorasva, maitojauhe, 
kasvirasva (palmu, shea), emulgointiaine (soijalesitiini), aromit 
(vanilliini, vanilja)], glukoosisiirappi, kasvirasva ja öljy (rypsi, 
palmu, kookos), kaakaojauhe, maitorasva, emulgointi aineet (E471, 
E475), tärkkelys (mm. vehnä), liivate (2), ohratärkkelyssiirappi, 
nostatusaineet (E450, E500), suola, säilöntäaine (E202), aromi 
(mm. vanilliini, piparminttu), vesi ja pintakäsittelyaine (E904). 
Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja mantelia.

Fazer Taikayö kakkurulla   974183
Kuohukerma, aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi, kui vattu aprikoosi, 
omena, sakeuttamisaine (E440), muunnettu tärkkelys, happa
muudensäätöaine (E330), säilöntäaine (E202)], kananmuna, 
sokeri, vehnäjauho, suklaa (15 %) [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, 
maitorasva, emulgointiaine (E322, mm. soija), aromi (vanilliini)], 
kasvirasva ja öljy (rypsi, palmu, kookos), kaakaojauhe, tryffeli [so
keri, kaakao jauhe, kovetettu kaakaorasva, kasvirasva (kaakao, ryp
si), emulgointi aine (E322), aromi (vanilliini)], emulgointi aineet 
(E471, E475), tärkkelys (vehnä, maissi), ohra tärkkelys siirappi, nos
tatusaineet (E450, E500), suola, liivate (2), säilöntäaine (E202), 
stabilointiaine (E407) ja aromit (mm. vanilliini).  
Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja mantelia.

Fazer Taikayö suklaaleivos 2 kpl 205300
Kuohukerma, aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi, kui vattu aprikoosi, 
omena, sakeuttamisaine (E440), muunnettu tärkkelys, happa
muudensäätöaine (E330), säilöntäaine (E202)], kananmuna, 
sokeri, vehnäjauho, suklaa (9 %) [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, 
maitorasva, emulgointiaine (E322, mm. soija), aromi (vanilliini)], 
kasvirasva ja öljy (rypsi, palmu, kookos), kaakaojauhe, tryffeli [so
keri, kaakaojauhe, kovetettu kaakaorasva, kasvirasva (kaakao, ryp
si), emulgointi aine (E322), aromi (vanilliini)], emulgointi aineet 
(E471, E475), tärkkelys (vehnä, maissi), ohra tärkkelys siirappi, nos
tatusaineet (E450, E500), suola, liivate (2), säilöntäaine (E202), 
stabilointiaine (E407) ja aromit (mm. vanilliini). Saattaa sisältää 
pieniä määriä pähkinää ja mantelia.

Fazer Geisha suklaamousseleivos  
2 kpl 974485
Hasselpähkinätryffeli (28 %)[sokeri, kasvirasva (palmu, shea), 
hasselpähkinä, herajauhe (maito), kaakaojauhe, emulgointiaine 
(E322), aromi](alkuperä EU), laktoositon kuohukerma, suklaa (14 
%)[sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, maitorasva,  emulgointiaine 
(soijalesitiini), aromi (vanilliini)], vesi, hasselpähkinäpasta ja 
-rouhe, kananmuna, vehnäjauho, sokeri, kaakaovoi, rypsiöljy, 
kaakaojauhe, dekstroosi, emulgointiaineet (E471, E475, soijale-
sitiini), liivate (1,2), kookosöljy, voi, kananmunankeltuaisjauhe, 
stabilointiaine (E407), vehnä- ja maissitärkkelys, tärkkelyssii
rappi, muunnettu tärkkelys, nostatusaineet (E450, E500), suola, 
säilöntäaine (E202), aromit. Saattaa sisältää pieniä määriä muita 
pähkinöitä, mantelia ja lupiinia.
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TUORETUOTTEIDEN AINESOSAT 2-4/2023

Uutuus!

Fazer Domino-vaniljamousseleivos  
2 kpl  975500
Ainesosat: Kuohukerma, kuorrute [sokeri, palmuöljy, kookosöljy, 
kaakaojauhe, laktoosi, herajauhe (maito), emulgointiaineet 
(E492, soijalesitiini), aromi] , hasselpähkinätryffeli [sokeri, 
rapsiöljy, hasselpähkinä, maitojauhe, palmurasva, kaakaojauhe, 
emulgointiaine (E322)], vesi, sokeri, kananmuna, vehnäjauho, 
rypsiöljy, kaakaojauhe, keksimuru (2 %)[vehnäjauho, sokeri, 
palmuöljy, kaakaojauhe, suola, nostatusaineet (E500, E501, E503)]
(alkuperä: EU), muunnettu tärkkelys, herajauhe (maito), liivate, 
dekstroosi, kananmunankeltuaisjauhe, glukoosisiirappi, nosta
tusaineet (E450, E500), vehnägluteeni, kaakaovoi, emulgointi
aineet (E471, E481, E472b), sakeuttamisaineet (E466, E415, E412), 
aromit (mm. maito, vanilja), suola. Saattaa sisältää pieniä määriä 
muita pähkinöitä, mantelia ja lupiinia. Täytettä 14 %. Säilytettävä 
jääkaappilämpötilassa. Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää 
uudelleen.

KAUSI- JA SESONKITUOTTEET
Oululainen Pullava  
Appelsiinirahkapitko  974876
Ainesosat: Vehnäjauho, rahkatäyte (26 %)[sokeri, kasvimargariini 
(kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, kookos), vesi, emulgointiaine 
(E471), suola, aromi), rahkajauhe (maito), muunnettu tärkkelys, 
maitojauhe, vesi, tärkkelyssiirappi, kasvirasva (palmu), suola, aromi 
(vanilliini), väri (E160a)], appelsiinijogurttitäyte (19 %)[vesi, 
sokeri, jogurtti, sakeuttamisaineet (E466, E460, E1442), appelsiini
mehutiiviste (0,3 %), väri (E160a), happamuudensäätöaine (E334), 
säilöntäaine (E202), aromit], vesi, sokeri, voi, hiiva, maitoproteiini, 
kananmuna, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, 
kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri (E160a)], 
emulgointiaineet (E471, E481), jodioitu suola, kardemumma.

Fazer Auringonpaiste kakkurulla  974085
Ainesosat: Kuohukerma, mangotäyte (19 %)[sokeri, vesi, mangoso
se, muunnettu tärkkelys (maissi), sakeuttamisaine (E440), aromit, 
säilöntäaine (E202)], kananmuna, valkosuklaalastut (12 %)[sokeri, 
kaakaovoi, maitojauhe, herajauhe (maito), laktoosi, emulgointiaine 
(soijalesitiini), aromit (mm. vanilja), väri (E161b)], vehnäjauho, 
sokeri, kasvirasvasekoite [kasvirasva ja öljy (rypsi, palmu, kookos), 
sokeri, vesi, suola, emulgointiaine (E475), aromit, säilöntäaine 
(E202)], dekstroosi (vehnä, maissi), liivate, mangosose, tärkkelys 
(vehnä, maissi), vesi, emulgointiaineet (E471, E475), tomusokeri, 
tärkkelyssiirappi (vehnä, maissi), nostatusaineet (E450, E500), 
muunnettu tärkkelys (maissi), väri (E160a), suola, säilöntäaine 
(E202), aromit (mm. vanilliini). Saattaa sisältää pieniä määriä 
pähkinää ja mantelia. Säilytettävä jääkaappilämpötilassa. Varastoi
tu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Fazer Runebergintorttu 2 kpl  206728
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, sokerikuorrute [sokeri, tärkkelys
siirappi (vehnä, ohra)], voi, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva 
(palmu, rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, 
väri (E160a)], vadelmahillo [sokeri, vadelma, vesi, hyytelöimisaine 
(E440), säilöntäaine (E202)], mantelirouhe, vesi, kananmuna, 
rommi, nostatusaine (E450, E500), aromi (karvasmanteliöljy).

Fazer Gluteeniton Runebergintorttu  
2 kpl  975401
Ainesosat: Vadelmahillo (20 %)[sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamis
aine (E440), säilöntäaine (E202)], laktoositon voi, riisijauho, sokeri, 
sokerikuorrute (sokeri, tärkkelyssiirappi), kananmuna, appelsii
ninkuorihillo [sokeri, appelsiini, vesi, sakeuttamisaine (E440), 
säilöntäaine (E202)], tapiokatärkkelys, tattarirouhe, nostatusaineet 
(E450, E500), jodioitu suola, sakeuttamisaine (E415), rommi, aromi 
(karvasmanteli), vesi. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta 
kauraa. Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Fazer Laskiaispulla hillolla 2 kpl  960941
Ainesosat: Vehnäjauho, laktoositon kuohukerma (28 %), mansik
kahillo (20 %)[sokeri, mansikka, vesi, sakeuttamisaineet (E440, 
E412, E410), säilöntäaine (E202)], kasvimargariini [kasviöljy ja rasva 
(palmu, rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, 
väri (E160a)], kananmuna, sokeri, glukoosi, hiiva, tärkkelys (vehnä), 
emulgointiaineet (E481, E471), suola, kardemumma, vesi, aromi. 
Saattaa sisältää pieniä määriä mantelia.

Fazer Laskiaispulla mantelilla  
2 kpl  960942
Ainesosat: Vehnäjauho, laktoositon kuohukerma (28 %), manteli
massa (16 %)[sokeri, vesi, manteli, muunnettu tärkkelys, paahdettu 
manteli, aromi, säilöntäaine (E202), glukoosisiirappi, inverttisokeri, 
suola](alkuperä: EU),  kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (palmu, 
rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri 
(E160a)], kananmuna, sokeri, hiiva, emulgointiaineet (E481, E471), 
suola, kardemumma, vesi, glukoosi, tärkkelys (vehnä), aromi.

Fazer Gluteeniton Laskiaispulla  
hillolla 2 kpl  975101
Ainesosat: Laktoositon vispikerma [kerma, stabilointiaine 
(E407)], mansikkahillo (12 %)[sokeri, mansikka, vesi, sakeutta
misaineet (E440, E412, E410), säilöntäaine (E202)], vesi, riisijauho, 
tapiokatärkkelys, kananmuna, sokeri, laktoositon voi, maissijauho, 
perunahiutale, laktoositon maitojauhe, vaniljakreemijauhe [sokeri, 
muunnettu perunatärkkelys, sakeuttamisaine (E404), glukoosisii
rappi, kookosöljy, suola, emulgointiaineet (E471, E472b), hernepro
teiini, stabilointiaine (E340), aromi (vanilja), väri (E160a)], hiiva, 
kasvikuidut (peruna, psyllium), nostatusaineet (E450, E500), 
jodioitu suola, kardemumma, aromit (mm. vanilja, vanilliini), 
sakeuttamisaine (E415), emulgointiaineet (E471, E491), stabilointi
aine (E450), perunatärkkelys, koristejauhe (sokeri, maissitärkkelys, 
palmurasva). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. 
Säilytettävä jääkaappilämpötilassa. Varastoitu pakasteena. Ei saa 
jäädyttää uudelleen.

Fazer Tippaleipä 2 kpl  975241
Ainesosat: Vehnäjauho, maito, kananmuna, kasviöljy (rypsi, palmu, 
auringonkukka), sokeri, glukoosi, vehnätärkkelys, osittain kovetettu 
kasvirasva (palmu), suola, emulgointiaine (E471), aromi (vanilliini). 
Saattaa sisältää pieniä määriä mantelia.

Vuohelan Gluteeniton munkki  
 4 kpl 974619
Ainesosat: Riisijauho, gluteeniton jauhoseos [riisijauho, maissitärk
kelys, perunajauho, muunnettu perunatärkkelys, sokeri, sakeutta
misaineet (E401, E412, E440, E464), suola, nostatusaineet (E500, 
E575)], vesi, kasviöljy (rapsi), sokeri, kananmuna, kasvirasvaseos 
[kasviöljyt (kookos, rapsi), vesi, suola, aromi], hiiva, nostatusaineet 
(E450, E500), psyllium, kardemumma, jodioitu suola. Saattaa sisäl-
tää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, sinapinsiemeniä ja seesa-
minsiemeniä. Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.
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Puikula Täysjyväruis 6 kpl, 9 kpl   972825, 202022 1039 246 1,7 0,2 41 3,7 10 12 1,1     

Puikula Pehmeämpi 100Ruis   4 kpl                     974892 1156 267 4,6 0,4 43 3,8 8,7 11 1,1 +    

Reissumies                       
4 kpl, 6 kpl, 12 kpl         201971, 973764, 202079 1016 241 1,8 0,2 40 2,8 13 9,4 1,1     

Reissumies Tosi Tumma
4 kpl, 8 kpl                     960802, 961015 1040 247 3,1 0,2 37 8,1 9,1 11 1,1 +    

Reissumies Tosi Ohut 5 kpl, 10 kpl    973752, 974042 1158 285 1,8 0,2 48 1,1 14 9,1 1,1     

Reissumies Tosi Ohut Tumma 5 kpl      974759 1225 288 1,7 0,2 54 12 12 8,2 1,1 +    

Jälkiuuni Hämäläinen Ruissiemenleipä 
4 kpl                                                                          975069 1391 330 6,7 0,9 50 3,2 14 10 1,1     

Jälkiuunipala Ohut Ruis 6kpl                   974424 1232 293 2,1 0,3 51 2,7 17 8,5 1,1     

Alkuperäinen Jälkiuunipala 
4 kpl, 8 kpl                         201051, 201064 1161 276 2,0 0,3 49 2,4 15 7,9 1,1     

Alkuperäinen Jälkiuuniviipale VS       201062 1187 282 2,1 0,3 50 1,7 13 8,9 0,7     

Aito Pälkäneen Maalaisruislimppu 400 g     201261 710 170 1,2 0,2 29 0,4 9,3 5,8 1,0     

Ruislimppu                      201029 917 217 1,7 0,2 38 1,3 10 7,1 1,1     

Iso Ruisvuoka VS                      201116 915 217 1,9 0,2 39 2,2 9,8 6,6 0,7     

Aito Pälkäneen Perunalimppu VS               201251 1102 263 1,7 0,2 49 9,4 9,9 5,0 0,8 +    

Uotilan Saaristolaislimppu                974758 1075 254 1,1 0,2 52 19 7,1 6,2 1,3 +    

Real Ruis VS                          201177 820 195 1,3 0,2 35 4,7 10 5,4 0,7 +    

TUORETUOTTEIDEN RAVINTOARVOT • 100 g tuotetta sisältää VS = vähemmän suolaa
fr = makeutettu fruktoosilla
V = varoitus, saattaa sisältää

Uutuus!

VAALEA LEIPÄ
Real Täysjyväpala 100% Kaura 4 kpl VS             975199 1046 249 4,4 0,8 39 4,4 8,0 8,7 0,9     

Arjen Ihana Kaura & Hapanjuuri               974275 984 232 2,3 0,3 41 2,0 4,0 9,4 1,5     

Vatsaystävällinen Pehmeä LOFO              974469 1004 238 3,2 0,4 40 0,2 4,5 9,9 1,1     

Vatsaystävällinen Hiivaton Siemenleipä      974013 1115 266 13 1,5 24 3,2 8,1 9,6 1,1 +    

Superi 100% Kaura                        974985 956 228 5,3 0,7 35 4,8 6,3 6,5 1,1 +    

Uotilan HapanKaura 100%                        975469 978 230 3,4 0,6 39 5,1 7,0 7,1 1,3 +    

Juuresleipä Palsternakka & Porkkana 4 kpl   972784 1080 258 5,5 0,6 35 2,7 8,5 12 1,0  V V  

Äitimuorin Herkkulimppu VS             201560 1185 281 3,8 0,3 51 9,9 4,0 8,8 0,8 +  +  

Reilu Ruis                                   975068 1056 245 3,1 0,5 41 4,8 6,0 12 0,9 +    

Reilu Täysjyvä VS                         201648 1062 252 4,0 0,5 38 2,0 7,4 12 0,7 +    

Reilu Vehnä                         201649 1134 268 2,3 0,3 50 1,1 4,2 9,2 1,1     

Reilu Vehnälese                   201640 1067 253 2,5 0,3 45 1,1 6,1 9,4 1,1     

Puikula Kaura 6 kpl, 9 kpl        972829, 202024 1047 249 5,5 0,7 34 2,1 6,0 12 1,1     

Puikula Pehmeämpi 100 Kaura 
4 kpl, 8 kpl                               974022, 974706 1201 283 7,2 1,3 37 3,0 6,6 15 1,1  V V  

Puikula Pehmeämpi Mysli 6 kpl                     975394 1202 283 6,6 0,9 41 7,8 6,0 12 1,1 +    

Puikula Pehmeämpi 4viljaa 6 kpl                     975468 1117 266 5,5 0,6 39 3,1 6,1 13 1,1 +    

Reilu Pehmopalat Kaura 6 kpl                         975626 1132 269 5,8 0,6 42 3,6 6,0 8,7 1,1 +     
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VS = vähemmän suolaa
fr = makeutettu fruktoosilla
V = varoitus, saattaa sisältää
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Jälkiuuni Hämäläinen Saaristolaiskaura  
4 kpl                                                                           975070 4,2 335 4,3 0,7 60 10 6,8 11 1,1 +    

Jälkiuuni Täysjyväkaura 4kpl               973852 7,3 301 5,1 0,9 48 3,1 8,4 12 1,1     

Reissumies Tosi Ohut Kaura 5 kpl          974284 0,7 338 3,4 0,6 62 2,6 7,5 11 1,3     

Reissumies Kaura 4 kpl, 8 kpl     961016, 961014 1033 246 5,1 0,7 34 2,8 6,4 12 1,1  +   +

Reissumies Tosi Tumma Kaura 4 kpl                       975257 1050 249 3,0 0,5 43 7,6 4,9 10 0,9 +    

Paahto Täysjyvä & Lese                      201314 249 254 3,6 0,4 43 2,6 7,3 9,3 1,1 +    

Paahto Neljä viljaa                      975220 1181 278 5,1 0,9 47 4,5 5,2 9,2 1,1 + V   V

Paahto Kaura                         201315 0,5 255 3,5 0,7 44 3,7 6,5 8,6 1,1 +    

Paahto Vehnä                   972461 43 260 1,6 0,3 48 2,6 4,0 8,4 1,5 +    

Paahto Täysjyvä                          201599 7,6 254 3,6 0,4 43 2,6 7,3 9,3 1,1 +    

Paahto Viisi viljaa                          201594 4,9 268 4,9 0,7 44 3,5 5,3 9,3 1,0 +    

Street Food Briossi
Hampurilaissämpylä  4kpl                          975002 10 322 8,6 4,2 47 5,3 3,8 12 1,1 + + +  +

Street Food Briossi
Hot Dog sämpylä 4kpl                         974170 0,9 340 9,0 4,3 49 5,5 4,0 13 1,1 + + +  +

Lemppari Paahtosämpylä Porkkanakaura
6 kpl                                                                           975154 1240 289 4,2 0,5 53 5,0 3,4 8,3 0,8 +    

Lemppari Paahtosämpylä Pehmeän jyväinen kaura 
6 kpl                                                                            975155 1,1 295 6,7 0,7 47 4,3 3,6 9,7 0,8 +    

Lemppari Kaurasämpylä 6 kpl           973866 1111 264 4,0 0,6 44 1,9 4,4 10 1,1  + +  

Juustosämpylä 5 kpl                  201809 1287 305 8,0 2,0 45 2,2 3,4 11 1,0   +  

Reissumies Ruisrieska 6 kpl                     975542   976 231 2,1 0,2 36 3,1 7,3 10 1,0 +    

Lemppari Kaurarieskanen 12 kpl VS         974436 1066 252 2,9 0,5 43 7,2 4,7 11 0,7 +    

Lemppari Perunarieskanen 12 kpl        974156 1034 246 2,3 0,5 44 5,4 3,9 10 0,8 +    

TUORETUOTTEIDEN RAVINTOARVOT • 100 g tuotetta sisältää

Uutuus!

 

RUOKAISAT TUOTTEET
Kaurainen Riisipiirakka 6 kpl            974394 899 214 7,6 1,2 31 4,3 1,8 4,0 1,0 +  +  

Imatran Riisipiirakka 6 kpl                 257852 941 224 7,3 1,1 34 4,5 2,9 4,1 1,0 +  +  

Rukiinen Riisipiirakka 6 kpl                960153 928 220 5,7 0,5 35 2,3 3,4 4,5 1,0 +  +  

Vuoksen Riisipiirakka 9 kpl                 207568 900 215 7,1 1,1 33 4,4 2,7 3,9 1,0 +  +  

Reissumies Eväsleipä Kaura Kanateriyaki     975253                    956 228 13 0,8 22 7,4 3,1 9,9 1,0 + +   +

Reissumies Eväsleipä Klassikko              960351 1066 255 15 3,7 16 1,9 5,1 12 1,3 + + +  

Reissumies Eväsleipä Chilikana               960354 1210 289 17 1,9 19 2,7 5,5 13 1,4 + +   

Reissumies Eväsleipä Tosi 
Tumma Savulohi                             974595 1161 277 14 1,1 20 4,9 5,1 10 1,1 + +   

Reissumies Eväsleipä Tosi Tumma Porsaan 
pippurifilee                                                            975067 1105 264 18 0,6 20 5,2 4,4 10 1,3 + +   

Reissumies Ruisburger                        975463 1212 289 18 4,9 18 1,7 4,8 12 1,4 + + + VL 

Reissumies Kanaburger                    975464 1217 291 17 3,1 18 1,8 2,7 15 1,6 + + + VL +
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Omar puustit                       974489 1505 358 12 1,4 56 20 1,9 5,8 0,8 +    

Kanelipuustit 11 kpl                974254 1480 350 12 1,3 55 19 1,9 6,0 0,5 +    

Sokerileipurin Pulla 6 kpl                     203896 1491 353 9,9 1,1 55 18 3,1 8,8 0,5 + + +  

Pullava viipaloitu pitko                      202323 1400 330 8,8 0,9 54 14 3,5 7,4 0,7 + + +  

Pullava Rusinapitko                        975634 1417 337 9,4 0,8 52 14 3,1 9,3 0,7 + + +  

Pullava Kuningatarpitko                       202330 1200 285 4,7 2,4 55 33 1,3 4,0 0,5 + + +  

Pullava Voisilmäpitko                      960623 1423 339 13 6,5 50 24 2,8 5,0 0,7 + + +  

Pullava Kanelitäytepitko                          974488 1364 324 8,0 3,8 56 24 4,3 5,6 0,6 + + +  

Pitkojen pitko                        202356, 202318 1308 309 6,8 0,8 52 9,9 3,7 7,8 0,6 + + +  

Artesaanipitko    974921 1539 367 15 4,3 51 18 3,5 5,8 0,8 + + +  

Sokerileipurin pitko                   202306 1420 337 9,1 4,6 54 15 3,5 7,9 0,7 + + +  

Mustikkarahkapiirakka 2 kpl                     974128 1463 349 18 9,0 41 21 1,4 4,0 0,2 + + + VL 

Vadelmamustikkapiirakka  2 kpl                      974130 1334 318 15 7,5 40 21 1,5 3,5 0,2 + + V  

Mansikkakarviaispiirakka  2 kpl                     974129 1338 319 15 7,5 41 22 1,5 3,5 0,2 + + V  

Fazer Mustikkasydän                   974290 1809 434 20 9,1 57 35 2,1 4,8 0,4 + +   

Fazer Kuningatarsydän                974289 1825 438 20 9,1 58 36 2,1 4,9 0,4 + +   

TUOREET GLUTEENITTOMAT
Juuresleipä Gluteeniton 3 kpl         973927 1043 249 8,3 0,9 33 3,9 7,3 7,1 1,0     

Siemenleipä Gluteeniton 3 kpl                973454 1441 347 22 2,8 21 2,9 8,4 12 1,1     

Gluteeniton Jälkiuunipala 3 kpl            974899 1419 339 6,8 0,7 57 2,2 4,5 9,6 1,1     

Gluteeniton Tumma Pala 3 kpl                        974593

Gluteeniton Hapan Tattaripala 3 kpl               975400 1199 287 6,9 0,8 45 5,9 6,0 7,8 0,9 +    

Gluteeniton Ohut Kaura100% 3 kpl                974898 1161 276 6,4 0,9 43 3,1 6,3 8,1 1,1     

Gluteeniton Kauraleipä                       974903 1010 241 5.0 3.0 43 3.5 3.3 4.1 1.1 +    

Gluteeniton Juustosämpylä 3 kpl           975515 1089 260 6,2 1,6 45 2,8 3,7 4,3 1,4   +  

Gluteeniton Kaurasämpylä 3 kpl                    974604 987 236 5.9 0.7 36 4.5 7.8 7.5 0.9 +    

Gluteeniton Eväsleipä                                      974900 1094 261 13 2,4 26 4,6 2,0 9,9 1,2 + + +  +

Gluteeniton Eväsleipä Kanateriyaki              975265 1005 240 13 0,9 25 7,8 2,8 8,2 1,0 + +   +

Gluteeniton Mustikkakakkunen 2 kpl       974430 1953 467 27 12 53 31 1,2 2,9 0,8 + + +  

Gluteeniton Kinuskikakkunen 2 kpl             974078 2036 487 29 13 53 29 1,0 3,0 0,9 + + +  

Gluteeniton Mariannekakkunen 2 kpl      975093 2154 513 24 12 71 42 1,7 4,5 0,8 + + +  +

Gluteeniton Voisilmäpulla 2 kpl                   974897 1689 402 18 9,5 55 23 2,5 5,5 1,2 + + +  

Gluteeniton Mansikkakääretorttu                                  974984 1374 328 11 5,1 51 27 0.7 4.6 0.5 + + +  
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TUORETUOTTEIDEN RAVINTOARVOT • 100 g tuotetta sisältää

 

VS = vähemmän suolaa
fr = makeutettu fruktoosilla
V = varoitus, saattaa sisältää
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Pullava Appelsiinirahkapitko 974876 1317 312 12 5,7 44 15 2,3 6,3 0,5 + + + VL 

Auringonpaiste kakkurulla                                   974085 1426 341 17 8,6 43 33 0,6 4,1 1,0 + + + + +

Runebergintorttu 2 kpl                                    206728 1652 395 20 8,0 48 32 2,0 4,9 0,15 + + + VL 

Gluteeniton Runebergintorttu 2 kpl            975401 1633 388 15 8,0 61 41 1,1 3,0 0,9 + + +  

Laskiaispulla hillolla 2 kpl                                   960941 1457 346 18 9,4 40 18 2,4 5,2 0,3 + + +  

Laskiaispulla mantelilla 2 kpl              960942 1646 393 23 11 38 14 2,2 7,3 0,3 + + +  

Gluteeniton Laskiaispulla 2 kpl                              975101 1275 304 13 6,7 43 19 2,1 4,0 0,7 + + +   

Tippaleipä 2 kpl                                     975241 1791 428 19 3,0 54 21 2,6 8,3 0,2 + + + +  

Vuohelan munkki 4 kpl                           974619 1447 346 20 4,2 39 13 1,0 2,3 0,9 + +    

KONDITORIA
Pieni Suklaakakku                    974176 1394 334 19 11 37 30 1,0 4,0 0,2 + + + VL +

Pieni Juhlakakku Gluteeniton                          974866 1356 324 15 4,8 44 20 0,8 3,1 0,4 + + +  

Käpykakku     256064 1780 426 19 8,1 58 43 1,1 4,4 0,5 + +   

Passionjuustokakku 974523 1007 240 13 6,8 26 22 0,4 3,8 0,2 + + + + 

Geisha suklaamousseleivos           974485 1858 437 32 14 35 30 1,7 4,3 0,3 + + + VL +

Dominovaniljamousseleivos 2 kpl             975500 1433 342 24 8,1 26 22 1,7 3,6 1,0 + + + + +

Taikayö Suklaakakkurulla ja leivos 974183, 205300 1670 399 22 11 41 32 1,8 5,2 1,1 + + + VL +

Ihana Hetki passionjuustokakkurulla                   974842 1421 339 15 7,9 45 34 1,0 4,2 0,3 + + +  +

Marianne Minttusuklaakakkurulla                    960783 1714 410 24 13 38 28 1,5 5,2 0,4 + + + VL +

Uutuus!

TUORETUOTTEIDEN RAVINTOARVOT • 100 g tuotetta sisältää

LEIVONNAISPAKASTEET
Dallaspulla 6 kpl                                   975467 1600 381 18 9,0 45 17 2,7 7,4 0,6 + + + + 

Vuoksen piirakka 15 kpl                        973378 900 215 7,1 1,1 33 4,4 2,7 3,9 1,0 +  +  

Fazer Pizzataikina 4 kpl                    974895 945 224 3,0 0,3 40 0,9 3,3 7,2 0,7  V V  

Dumle munkki 12 kpl                           975184 1430 340 14 4,9 47 23 2,1 5,2 0,7 + + +  

Berliininmunkki 12 kpl                    973932 1481 352 13 3,3 54 31 2,3 4,7 0,5 + + V  

Omar munkki 12 kpl                      974375 1516 362 14 3,8 51 23 2,4 5,6 0,7 + + V  

Mokkapalat 975127 1813 434 25 4,3 48 34 2,4 4,9 0,3 + + V  

Kinuskipalat 975128 1847 442 24 4,4 52 34 1,0 4,7 0,4 + + + VL 

Gluteeniton Juustosämpylä 3 kpl           975096 1089 260 6,2 1,6 45 2,8 3,7 4,3 1,4   +  

Gluteeniton Kauraporkkanasämpylä 4 kpl    974924                          1006 241 6.1 0.6 32 2.5 5.9 12 1 +    

Gluteeniton Briossisämpylä 4 kpl                 974908 1239 296 7.3 3.2 51 5 4.3 4.7 1.2 + + +  

Vuohelan Maidoton riisipiirakka 5 kpl            974625                                                        780 186 4.9 0.4 32 0.6 2.8 1.1     

Gluteeniton Mustikkarahkapulla 4 kpl          974910                          1137 272 12 3.9 36 15 0.9 5.5 0.57 + + +  

Gluteeniton Berliininmunkki 2 kpl                   975140 1484 355 16 4,1 51 31 1,8 1,1 0,5 + + +  

Gluteeniton Pullataikina                     974902 1150 275 9,6 4,8 41 14 2,7 4,9 0,8 + + +  

Gluteeniton Piirakkataikina                               975193 1569 375 21 10 41 3.4 3.1 5.2 1.2 + + +  

PITKÄÄN SÄILYVÄT TUOTTEET
Wilhelmina pikkuleipä              204868 2253 537 30 15 60 25 2,2 6,0 0,7 + V V V V

VS = vähemmän suolaa
fr = makeutettu fruktoosilla
V = varoitus, saattaa sisältää
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Oululainen Reissumies Tosi Tumma  
5 pss x 12 kpl 972163
Ainesosat: Täysjyväruisjauho ja -jyvä (27 %), vesi, vehnäjauho, siirappi, 
vehnägluteeni, ruislese, unikonsiemen, ohra- ja ruismallas, jodioitu 
 suola, hiiva ja savuaromi. Saattaa sisältää pieniä määriä seesamin-
siemeniä. 65 % leivän viljasta on täysjyväruista. Leivottu Suomessa.

Fazer Onnenleipä VS 960476
Ainesosat: Täysjyväruisjauho (43 %), vehnäjauho, vesi, perunahiutale, 
kauralese, ruismallas, hiiva, jodioitu merisuola (1,1 %). Leivontaan käy
tetystä viljasta on 61 % täysjyväruista. Valmiit tuotteet saattavat sisältää 
myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä 
käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Oululainen RuisSata  972154
Ainesosat: Täysjyväruis (60 %) (jauho, jyvä, rouhe), vesi, ruislese, 
 ruismallas, suola (jodioitu) (1,1 %) ja hiiva. Tuote on valmistettu linjalla, 
jossa käsitellään myös muita viljoja (mm. vehnä). Leivontaan käytetystä 
viljasta on 100 % täysjyväruista. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös 
muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitel
lyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Siemenleipä  974380
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, siemenet (10 %) (pellavansiemen, aurin
gonkukansiemen, kurpitsansiemen), maissihiutaleet, vehnägluteeni, 
hirssi, ohramallasjauho, kuivattu taikinajuuri (tattari, vehnä), jodioitu 
suola (1,3 %), ohramallasuute, rypsiöljy, hiiva. Saattaa sisältää pieniä 
määriä maitoa, kananmunaa, soijaa ja seesaminsiemeniä. Taikinajuu
reen leivottu. Voimakassuolainen. Valmiit tuotteet saattavat sisältää 
myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä 
käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Oululainen Reissumies 6 pss x 12 kpl 201304

Ainesosat: Täysjyväruisjauho, -rouhe ja ruislese (56 %), vesi, vehnä-
jauho, vehnägluteeni, hiiva, jodioitu merisuola, ruismallas ja ruismallas-
uute. 81 % leivän viljasta on täysjyväruista. Leivottu aitoon taikinajuu
reen. Leivottu Suomessa.

RUOKALEIVÄT

Uotilan Maalaisruislimppu 975498
Ainesosat: Täysjyväruisjauho ja jyvät (58 %), vesi, jodioitu suola. Tuote 
valmistettu linjalla, missä käsitellään myös muita viljoja. Leivontaan 
käytetyistä viljoista (jauhot ja jyvät) on 100 % ruista.  Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Kauraleipä  974379
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (11 %), vehnägluteeni, jodioitu 
suola (1,5 %), ohramallasuute, rypsiöljy, hiiva. 18 % viljasta on täysjyvä
kauraa. Taikinajuureen leivottu. Voimakassuolainen. Valmiit tuotteet 
saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista 
paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Saarentytön Ruisleipä 975534
Ainesosat: Luomutäysjyväruisjauho (34 %), vesi, luomuvehnäjauho, 
luomuperunahiutale, luomukauralese, luomuruismallasjauho, hiiva ja 
jodioitu suola (1,1 %). Runsaskuituinen. Maidoton. Leivontaan käytetystä 
viljasta on 56 % täysjyväruista. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös 
muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitel
lyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

PAKASTEIDEN AINESOSAT 1-4/2023

Fazer Kiireetön Hapanjuurileipä  975088 
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, rukiinjyvä, täysjyväruisjauho, jodioitu 
suola (1,4 %), rypsiöljy, etikka, perunahiutale, ohramallasuute, suola, 
hiiva. Saattaa sisältää maitoa, kananmunaa ja soijaa. Taikinajuureen 
leivottu. Voimakassuolainen. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös 
muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitel
lyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Ohranjyväleipä 975179 
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, litistetty ohranjyvä (13 %), mallastettu 
ruishiutale, vehnägluteeni, rukiinjyvä, jodioitu suola, etikka, perunahiu
tale, rypsiöljy, hiiva, kuivattu taikinajuuri (ruis), suola. Saattaa sisältää 
maitoa, kananmunaa ja soijaa. Sisältää luontaisesti sokereita. 23 % 
viljasta on täysjyväohraa. Taikinajuureen leivottu. Voimakassuolainen. 
Suolaa 1,4 %. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergee
nejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsi tellyistä tuotteista. 
Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Myslileipä  974433 
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, omena, rusina, täysjyvävehnäjauho, aurin
gonkukansiemen, pellavansiemen, vehnägluteeni, jodioitu suola (1,2 %), 
ohra- ja ruismallasuute, hiiva. Tuote sisältää 13 % hedelmää ja siemeniä. 
Taikinajuureen leivottu. Voimakassuolainen. Valmiit tuotteet saattavat 
sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopis
teessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Lombardianleipä  975087
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, vehnänalkio, jodioitu suola (1,3 %), hiiva.  
Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja. Voimakassuolainen. Valmiit 
tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin 
muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Luomu Maalaisleipä  975215

Ainesosat: Luomuvehnäjauho, vesi, luomutäysjyvävehnäjauho, jodioitu 
suola (1,2%), hiiva. Voimakassuolainen. Valmiit tuotteet saattavat sisäl
tää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä 
käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Kaura-siemenleipä  974490
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (11 %), siemenet (2 %)(au
ringonkukansiemen, pellavansiemen), jodioitu suola (1,1 %), hiiva. 19 % 
viljasta on täysjyväkauraa. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita 
allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä 
tuotteista. Leivottu Suomessa.

Uutuus!
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Fazer Iso Maalaispatonki 974242
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, ruisjauho, täysjyvävehnäjauho, vehnälese, 
suola (1,5 %), vehnägluteeni, hiiva ja ohramallasjauho. Voimakassuolai
nen. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu 
Ruotsissa.

Fazer Kiireetön Kauranjyväpatonki  974476
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (9 %), rapsiöljy, jodioitu suola 
(1,3 %), hiiva, vehnägluteeni. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa ja 
seesaminsiemeniä. 14 % viljasta on täysjyväkauraa. Voimakassuolai
nen. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu 
Suomessa.

PAKASTEIDEN AINESOSAT 1-4/2023

Fazer Street Food  
Briossi Hot Dog -sämpylä  974169 
Ainesosat: Vehnäjauho, kananmuna (9 %), voi (9 %), sokeri, hiiva, vesi, 
jodioitu merisuola, auringonkukkaöljy, herneproteiini, dekstroosi, malto
dekstriini, maissitärkkelys, säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä 
määriä muita viljoja ja soijaa.

Fazer Kolmen Juuston Sämpylä 973233
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, juusto (10 %)(gouda, maasdam, emmen
tal)[maito, hapate, suola, väri (E160a), kalsiumkloridi], rypsiöljy, hiiva, 
vehnä gluteeni, jodioitu suola, emulgointiaine (E481, E472e). Valmiit 
tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin 
muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Ciabatta  975423
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kuivattu taikinajuuri (tattari, vehnä), 
jodioitu suola (1,3 %), hiiva, rypsiöljy, jauhonparanne (askorbiinihappo). 
Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja, maitoa ja kananmunaa. 
Voimakassuolainen. Leivottu Suomessa.

Fazer Kiireetön Hapanjuurisämpylä 975246
Ainesosat: Vehnäjauho, esi, sokeri, kuivattu taikinajuuri (tattari, vehnä), 
jodioitu suola (1,4 %), hiiva, rypsiöljy. Saattaa sisältää pieniä määriä 
muita viljoja, maitoa ja kananmunaa. Voimakassuolainen. Suolaa 1,4 %. 
Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat 
peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista.

Fazer Kiireetön Kauranjyväciabatta 975183
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (12 %), vehnägluteeni, jodioitu 
suola (1,4 %), hiiva, rypsiöljy, ohramallas. Saattaa sisältää pieniä määriä 
maitoa ja kananmunaa. 18 % viljasta on täysjyväkauraa. Voimakassuolai
nen. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsi tellyistä tuotteista. Leivottu 
Suomessa.

Fazer Herkkusämpylälajitelma 960807
Ainesosat: Kurpitsansiemensämpylä: Vehnä- ja ruisjauho, vesi, 
kurpitsan siemen (13 %), hiiva ja suola. Auringonkukansiemensämpylä: 
Vehnäjauho, vesi, auringonkukansiemen (16 %), ruis, ohramallas, hiiva, 
suola, pellavan siemen ja mausteet. Tumma Ciabattini: Jauhot (ruis, 
vehnä), vesi, sokeri, hiiva, suola, vehnägluteeni, mausteet ja herajauhe 
(maito). Maalaissämpylä: vehnä- ja ruisjauho, vesi, auringonkukansie
men, hiiva, suola ja ohramallas. Ciabattini: Vehnäjauho, vesi, suola ja 
hiiva. Suolapitoisuus: 1,3 %. Voimakassuolainen. Saattaa sisältää pieniä 
määriä soijaa, kananmunaa, pähkinää ja seesaminsiemeniä. Valmiit 
tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin 
muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Puolassa.

Fazer Kypsä Vuoksen Riisipiirakka 960360
Ainesosat: Vesi, riisi (27 %), täysjyväruisjauho (10 %), kasvimargariini  
[rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, emulgointiaine 
(E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, dekstroosi, sokeri, voi, maito-
proteiini, jodioitu suola (1,0 %), vehnägluteeni, rypsiöljy ja ruismallas. 
Leivontaan käytetyistä  jauhoista on 70 % täysjyväruista. Valmiit tuotteet 
saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista 
paistopisteessä käsitellyistä tuotteista.  Leivottu Suomessa.

RUOKAISAT TUOTTEET

Fazer Kypsä Rukiinen Riisipiirakka 973562
Ainesosat: Vesi, riisi (28 %), täysjyväruisjauho (12 %), vehnäjauho, 
rypsiöljy, kasvimargariini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, 
suola, emulgointi aine (E471), aromit, väri (E160a)], dekstroosi, maito-
proteiini, jodioitu suola (1,0 %), vehnägluteeni ja ruismallas. Leivontaan 
käytetyistä jauhoista on 70 % täysjyväruista. Valmiit tuotteet saattavat 
sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopis
teessä käsitellyistä tuotteista.  Leivottu Suomessa.

Fazer Rukiinen Riisipiirakka 960199
Ainesosat: Vesi, riisi (28 %), täysjyväruisjauho (12 %), vehnäjauho, ryp
siöljy, kasvimargariini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, 
emulgointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], dekstroosi, maitoproteiini,  
jodioitu suola (1,0 %), vehnägluteeni ja ruismallas. Leivontaan käyte
tyistä jauhoista on 70 % täysjyvä ruista. Valmiit tuotteet saattavat sisältää 
myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä 
käsitellyistä tuotteista.  Leivottu Suomessa.

Fazer  Vuoksen Riisipiirakka 207608
Ainesosat: Vesi, riisi (27 %), täysjyväruisjauho (10 %), kasvimargariini 
[rypsi öljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, emulgointiaine 
(E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, dekstroosi, sokeri, voi, maito-
proteiini, jodioitu suola (1,0 %), vehnägluteeni, rypsiöljy ja ruismallas. 
Leivontaan käytetyistä  jauhoista on 70 % täysjyväruista. Valmiit tuotteet 
saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista 
paistopisteessä käsitellyistä tuotteista.  Leivottu Suomessa.

Uutuus!

SÄMPYLÄT

Fazer Street Food  
Briossi Hampurilaissämpylä  975004 
Ainesosat: Vehnäjauho, kananmuna (8 %), voi (8 %), vesi, sokeri, hiiva, 
jodioitu merisuola, auringonkukkaöljy, herneproteiini, dekstroosi, malto
dekstriini, maissitärkkelys, säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä 
määriä muita viljoja ja soijaa.

Fazer Rukiinen Imatran Riisipiirakka 207812

Ainesosat: Vesi, riisi (25 %), täysjyväruisjauho (12 %), kasvi margariini 
[rypsi öljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, emulgointiaine 
(E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, dekstroosi, maitoproteiini, 
sokeri, voi, jodioitu suola (1,0 %), vehnägluteeni, rypsiöljy ja ruismallas. 
Leivontaan käytetyistä jauhoista on 70 % täysjyvä ruista. Valmiit tuotteet 
saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista 
paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Rukiinen Perunapiirakka  973662
Ainesosat: Vesi, perunahiutale (20 %)[peruna, emulgointiaine (E471), 
hapettumisenestoaine (E304, E223), kurkuma], täysjyväruisjauho 
(12 %), kasvimarga riini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suo
la, emulgointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, dekstroosi, 
maitoproteiini, voi, jodioitu suola (0,9 %), vehnägluteeni, rypsiöljy ja 
ruismallas. Leivontaan käytetyistä jauhoista on 70 % täysjyväruista. Val
miit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat pe
räisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.
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Fazer Munariisipasteija 961044
Ainesosat: Kananmunariisitäyte [kananmunanvalkuainen, 
 kananmuna, riisi, rypsiöljy, suola, mausteet (mm. sipuli, sinappi, kori
anteri, valkosipuli), dekstroosi, korppujauho (vehnä), soijaproteiini, 
aromit, väri (E100)], vehnäjauho, kasvimargariini [kasviöljy ja kasvirasva 
(palmu, rypsi), vesi, kokonaan kovetettu palmuöljy, suola, emulgointiai
ne (E471), aromi], kananmuna, jodioitu suola ja vesi. Tuote sisältää 22 % 
kananmunaa. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. Suolapitoisuus 1,1 %. 
Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat pe
räisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Lihalounaspasteija  974782
Ainesosat: Lihariisitäyte [jauheliha (9 % tuotteessa)(suomalainen 
naudanliha, suomalainen sianliha), riisi, korppujauho (vehnä), mausteet 
(sipuli, mustapippuri, maustepippuri, sinapinsiemen, muskottipähkinä, 
valkosipuli), rypsiöljy, muunnettu tärkkelys, suola, vehnägluteeni, sokeri, 
hiivauute, aromit, väri (E150c)], vehnäjauho,  kasvimargariini (palmuöljy, 
rypsiöljy, vesi, suola, emulgointiaine (E471), aromi), kananmuna, jodioitu 
suola, vesi. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. Suolapitoisuus 
1,0%. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu 
Suomessa

Fazer Kinkkunyytti 208084
Ainesosat: Vesi, vehnäjauho, kinkku (16 %)[sianliha (alkuperä: EU), vesi, 
suola, glukoosisiirappi, stabilointiaine (E450), aromi, hapettumisenes
toaine (E316), säilöntäaine (E250)], kasvimargariini [kasviöljy (palmu, 
auringonkukka),vesi, aromi, suola], emmentaljuusto, kananmuna, 
muunnettu tärkkelys, herajauhe (maito), maitojauhe, laktoosi, maito-
proteiini, suola, esiliisteröity vehnäjauho, maltodekstriini, vehnätärk
kelys, muskottipähkinä, valkopippuri. Suolaa 1,2 %. Tuotetiedot ja paino 
ohjeen mukaan valmistetulle tuotteelle. Valmiit tuotteet saattavat 
sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopis
teessä käsitellyistä tuotteista. Saattaa sisältää kalaa, soijaa, pähkinää, 
mantelia ja nilviäisiä. Leivottu Ranskassa.

Fazer Parsakaalinyytti 208087
Ainesosat: Vesi, vehnäjauho, parsakaali (alkuperä: EU) (15 %), kasvimar
gariini [kasviöljy (palmu, auringonkukka),vesi, aromi, suola], emmental-
juusto, kananmuna, muunnettu tärkkelys, herajauhe (maito), maitojau
he, auringonkukkaöljy, suola, maltodekstriini, esiliisteröity vehnäjauho, 
vehnätärkkelys, roquefort juusto, muskottipähkinä, valkopippuri. 
Suolaa 1,1 %. Tuotetiedot ja paino ohjeen mukaan valmistetulle tuotteel
le. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat 
peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Saattaa sisältää 
kalaa, soijaa, pähkinää, mantelia ja nilviäisiä. Leivottu Ranskassa.

Fazer Korvapuusti 203582
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, sokeri, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva 
(rypsi, palmu, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri 
(E160a)], muunnettu tärkkelys, kasvirasva (palmu), kananmuna, hiiva, 
kaurakuitu, emulgointiaineet (E471, E472e), kaneli, kardemumma, 
vehnägluteeni, dekstroosi, vehnämallasjauho, jodioitu suola, pintakäsit
telyaine (E904), rapsiöljy, stabilointiaine (E466), nostatusaine (E341), 
aromi. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. Valmiit tuotteet saattavat 
sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopis
teessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Big Texas 203842
Ainesosat: Vehnäjauho, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, 
palmu, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri (E160a)], 
vesi, sokeri, kananmuna, hiiva, kaneli, muunnettu tärkkelys, kasvirasva 
(palmu), kaurakuitu, vehnägluteeni, emulgointiaineet (E472e, E471), 
jodioitu suola, nostatusaineet (E450, E500, E341), maissitärkkelys, 
stabilointiaine (E466), dekstroosi, vehnämallasjauho, rapsiöljy, aromit 
(mm. sitruuna). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. Valmiit tuotteet 
saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista 
paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Voisilmä-kanelikierre 975465
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva 
(rypsi, palmu, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri 
(E160a)], kananmuna, laktoositon voi (3 %), hiiva, sokeripaahdettu 
riisi, kaneli, muunnettu tärkkelys, vehnäkuitu, jodioitu suola, kasviras
va (palmu), suola, kaurakuitu, aromi, vehnägluteeni, stabilointiaine 
(E466), emulgointiaine (E472e), vehnämallasjauho, nostatusaineet 
(E341). Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu 
Suomessa.

Fazer Voisilmäpulla 960359
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva 
(palmu, rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri 
(E160a)], kanan muna, voi (6,0 %), hiiva, emulgointi aineet (E472e, E471), 
sakeuttamisaine (E412), kardemumma, vehnäkuitu, suola (jodioitu) ja 
aromit (mm. vanilliini). Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita 
allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä 
tuotteista. Leivottu Suomessa.

KAHVILEIVÄT

Fazer Kypsä Kanelipuusti 203500
Ainesosat: Vehnäjauho, kanelitäyte (23 %)[fariinisokeri, sokeri, vesi,  
muunnettu tärkkelys, kaneli, aprikoosinsydämet, perunahiutale, glukoo
sisiirappi, rapsiöljy, suola, aromit (vanilja, voi), emulgointiaine (E471)], 
vesi, siirappi, rapsiöljy, hiiva, kaurajauho, kardemumma, suola, emul
gointiaine (E471), ohramallas, maltodekstriini, muunnettu tärkkelys, 
glutamiini ja dekstroosi. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita 
allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä 
tuotteista. Leivottu Ruotsissa.

Fazer Dallaspulla 203836
Ainesosat: Vehnäjauho, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, 
kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri (E160a)], sokeri, 
vesi, kananmuna, hiiva, rahkajauhe (maito), muunnettu tärkkelys, 
vehnä proteiini, maitojauhe, tärkkelys siirappi, kasvirasva (palmu), suola 
(jodioitu), stabilointi aine (E466), emulgointi aine (E472e), happa
muudensäätöaine (E341), vehnä mallasjauho, aromi (vanilliini) ja väri 
(E160a). Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, 
jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. 
Leivottu Suomessa.

PAKASTEIDEN AINESOSAT 1-4/2023

Uutuus!
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Fazer Dumle munkki 975185
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, toffeetäyte (11 %)[sokeri, glukoo
sisiirappi, vesi, laktoositon voi, laktoositon maitojauhe, sakeuttamisai
neet (E440, E509, E452), karamellisiirappi, suola, aromit, säilöntäaine 
(E202)], kananmuna, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, 
kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi], rypsiöljy, tärkke
lyssiirappi, hiiva, palmuöljy, emulgointiaineet (E481, E472e), jodioitu 
suola, väri (E150c), aromi. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita 
allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä 
tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Berliininmunkki 973931
Ainesosat: Vehnäjauho, kuorrute (sokeri, glukoosisiirappi), vadelma
hillo (17 %)(sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamisaine (E440), säilöntäaine 
(E202)), kanan muna, rypsiöljy, kasvimargariini (kasviöljyt ja rasva 
(rypsi, palmu,  kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi), vesi, 
sokeri, hiiva, emulgointiaineet (E481, E472e), kasviöljy ja rasva (palmu), 
jodioitu suola, tärkkelyssiirappi ja väri (E120). Saattaa sisältää pieniä 
määriä maitoa. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergee
nejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. 
Leivottu Suomessa.

Fazer Omar munkki 972967
Ainesosat: Vehnäjauho, sokerikuorrute (sokeri, glukoosisiirappi), 
toffeen makuinen täyte (12 %)[vesi, glukoosisiirappi, sokeri, sakeutta
misaineet (E1442, E460, E466), palmuöljy, suola, happamuudensäätö
aine (E334), säilöntäaine (E202), aromit (mm. vanilja), emulgointiaine 
(E471)], kananmuna, rypsiöljy, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, 
palmu, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi], sokeri, vesi, 
hiiva, palmuöljy, emulgointiaineet (E481, E472e), jodioitu suola, tärkke
lyssiirappi, väri (E150c), aromi. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. 
Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu 
Suomessa.

Fazer Pieni Vadelmamunkki 972974
Ainesosat: Vehnäjauho, vadelmahillo [sokeri, vadelma (6 % tuotteessa), 
vesi, sakeuttamisaine (E440), säilöntäaine (E202)], rypsiöljy, kanan-
muna, sokeri, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, kookos), 
vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi], hiiva, emulgointiaineet (E481, 
E472e), jodioitu suola ja vesi.  Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. 
Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu 
Suomessa.

Fazer Mansikka-vaniljamunkki 974287
Ainesosat: Vehnäjauho, mansikkatäyte (15 %)[sokeri, vesi, mansikka  
(1,9 % tuotteessa), muunnettu tärkkelys, hyytelöimisaine (E440), 
aromi, säilöntäaine (E202), värit (E120, E150c)], vaniljakreemi (15 %)
[vesi, sokeri, sakeuttamisaineet (E1414, E404), kokonaan kovetettu 
kookosöljy, glukoosisiirappi, maitoproteiini, jodioitu suola, aromit (mm. 
vanilja), väri (E160a)], kasvirasva ja öljy (rypsi, palmu), vesi, sokeri, 
suola, vehnägluteeni, emulgointiaineet (E471, E481, E472e), happamuu
densäätöaineet (E170, E341), dekstroosi. Saattaa sisältää pieniä määriä 
kananmunaa ja seesaminsiemeniä. Valmiit tuotteet saattavat sisältää 
myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä 
käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Munkkirinkilä 974288
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja öljy (rypsi, palmu), sokeri, 
hiiva, aromit (sitruuna, appelsiini, vanilliini), vehnägluteeni, suola, 
kardemumma, vehnäkuitu, emulgointiaineet (E471, E481, E472e), happa
muudensäätöaineet (E170, E341), dekstroosi, värit (E100, E160a). Saattaa 
sisältää pieniä määriä maitoa, kananmunaa ja seesaminsiemeniä. Valmiit 
tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin 
muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Fazer Vadelmamunkki sokeroimaton 972873

Ainesosat: Vehnäjauho, vadelmahillo (19 %)[sokeri, vadelma, vesi, 
sakeuttamis  aine (E440), säilöntäaine (E202)] sokeri, kananmuna, 
rypsiöljy, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva (rypsi, palmu, kookos), vesi, 
emulgointiaine (E471), suola, aromi], vesi, hiiva, emulgointiaineet (E481, 
E472e) ja jodioitu suola. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. Valmiit 
tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin 
muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

PAKASTEIDEN AINESOSAT 1-4/2023

Fazer Omenakanelikampa 972349
Ainesosat: Vehnäjauho, omenakanelitäyte [omena (8 % tuottees
sa), sokeri, vesi, muunnettu tärkkelys, kaneli, säilöntäaine (E202), 
aromit, väri (E160a)], voi, sokeri, kananmuna, hiiva, sokeripaahdettu 
riisi, vehnägluteeni, emulgointiaine (E472e), suola, aromi (sitruuna), 
kardemumma. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergee
nejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. 
Leivottu Suomessa.

Fazer Croissantwiener 972162
Ainesosat: Taikina: Vehnäjauho, vesi, voi, rusina (15 %), sokeri, hiiva, 
kananmuna, vehnä proteiini, suola, herajauhe (maito), vehnämallasjau-
ho. Kreemi (20 %): vesi, sokeri, muunnettu tärkkelys, herajauhe (maito), 
kerma jauhe, maitojauhe, maitoproteiini, kananmunanvalkuaisjauhe, 
sakeuttamisaine (E401),  aromit, väri (E160a). Saattaa sisältää pieniä  
määriä  pähkinää. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita 
allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä 
tuotteista. Leivottu Ranskassa.

Fazer Nami Munkki 207426
Ainesosat: Vesi, rahka (maito) (23 %), vehnäjauho, sokeri, rapsiöljy, kas
virasva (palmu), kananmunajauhe, vehnätärkkelys, sakeuttamisaineet 
(E412, E401), maissitärkkelys, kananmunanvalkuaisjauhe, nostatusai
neet (E450, E500), emulgointiaineet (E472e, E472b, E475), maitoprote-
iini, suola, glukoosisiirappi, aromi, vehnägluteeni ja maitojauhe. Saattaa 
sisältää pieniä määriä pähkinää. Valmiit tuotteet saattavat sisältää 
myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä 
käsitellyistä tuotteista. Leivottu Saksassa.

Fazer Voicroissant 90 g  975358
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, voi (18 %), sokeri, hiiva, kananmuna, 
vehnägluteeni, suola (1,3 %), vehnämallasjauho. Voimakassuolainen. 
Suolapitoisuus 1,3 % kypsässä tuotteessa. Valmiit tuotteet saattavat 
sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopis
teessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Ranskassa.

Fazer Voicroissant 50 g  974278
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, voi (18 %), sokeri, hiiva, kananmuna,  
vehnägluteeni, suola (1,0 %), vehnämallasjauho. Valmiit tuotteet 
saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista 
paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Ranskassa.

Uutuus!

Fazer Puutarhamarjapiirakka 974524
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kasviöljy ja rasva (rapsi, palmu, aurin
gonkukka), punaherukka, mustaherukka, vesi, karhunvatukka, vadelma, 
kananmunajauhe, mustikka, voi, glukoosisiirappi, tärkkelys (vehnä), 
herajauhe (maito), kananmunanvalkuaisjauhe, nostatusaineet (E500, 
E450), sakeuttamisaine (E412), suola, aromi, dekstroosi, happamuu
densäätöaine (E330, E331), hyytelöimisaine (E440, E415), inverttisokeri, 
aromi (maito), emulgointiaine (E471). Saattaa sisältää pieniä määriä 
pähkinää, mantelia ja soijaa. Marjoja 30 %. Marjojen alkuperä EU ja ei
EU. Leivottu Hollannissa. Säilyy 2 vrk kylmässä sulatuksen jälkeen. 
Levyn mitat: P 370 mm, L 240 mm, K 35 mm.

Fazer Omenamunkki  975512
Ainesosat: Vehnäjauho, omenatäyte (21 %)[sokeri, omena (6 % tuot
teessa), vesi, muunnettu perunatärkkelys, sakeuttamisaine (E440), 
väri (E160a), aromi], vesi, kananmuna, kasvimargariini [kasviöljyt ja 
rasva (rypsi, palmu, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi], 
rypsiöljy, sokeri, hiiva, emulgointiaineet (E481, E472e), jodioitu suola, 
glukoosi, vehnätärkkelys, aromi. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. 
Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu 
Suomessa.
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Fazer Talon Tumma kakkupohjalevy 206243
Ainesosat: Kananmuna, vehnäjauho, sokeri, kaakaojauhe, emulgointi
aineet (E471, E475), vehnätärkkelys, tärkkelyssiirappi, nostatusaineet 
(E450, E500), suola, säilöntäaine (E202) ja aromi (mm. vanilliini). 
Leivottu Latviassa. 
Levyn mitat: P 540 mm, L 360 mm, K 9 mm

Fazer Talon Vaalea kakkupohjalevy 206242
Ainesosat: Kananmuna, vehnäjauho, sokeri, vehnätärkkelys, emulgointi
aineet (E471, E475), tärkkelyssiirappi, nostatusaineet (E450, E500), suola, 
säilöntäaine (E202) ja aromi (mm. vanilliini). Leivottu Latviassa. 
Levyn mitat: P 540 mm, L 360 mm, K 9 mm

TÄYTETTÄVÄT AIHIOT

Fazer Laivurin vaaleat, 23 viip. 201281
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, vehnälese, sokeri, hiiva, jodioitu suola (1,1 %), 
rypsiöljy, emulgointiaineet (E482, E471), sakeuttamisaine (E412) ja happa
muudensäätöaine (E262). Leivottu Latviassa.  
Viipaleen mitat: L 115 mm, K 12 mm, S 110 mm.

Fazer Laivurin monivilja, 23 viip. 201282
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, vehnälese, kaurahiutale, seesaminsieme-
net, pellavansiemenet, auringonkukansiemenet, hiiva, sokeri, jodioitu 
suola (1,1 %), rypsiöljy, ruismallas, emulgointiaineet (E482, E471), sakeut
tamisaine (E412) ja happamuudensäätöaine (E262). Leivottu Latviassa. 
Viipaleen mitat: L 115 mm, K 12 mm, S 110 mm.

Fazer Talon Pizzataikinapulla 972312
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, hiivaleipävehnäjauho, hiiva, rypsiöljy ja 
jodioitu suola (0,7 %). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa ja  
kananmunaa. Leivottu Suomessa.

Fazer Talon Kanelipullataikina 972333
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, sokeri, laktoositon voi,  kasvimargariini 
[kasviöljy ja rasva (palmu, rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), 
suola, aromi, väri (E160a)], hiiva, kaneli, stabilointiaine (E412), emul
gointiaineet (E472e, E471), vehnägluteeni, kaurakuitu, kardemumma, 
muunnettu tärkkelys, kasvirasva (palmu), jodioitu suola, dekstroosi, 
aromi, suola. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa. Leivottu 
Suomessa.

Fazer Talon Vaniljapullataikina 972334
Ainesosat: Vehnäjauho, vaniljatäyte [vesi, sokeri, sakeuttamisaineet 
(E1442, E466, E460), laktoositon maitojauhe, bambukuitu, laktoositon 
voi, väri (E160a), säilöntäaine (E202), aromit, vaniljapapu], vesi, laktoo
siton voi, sokeri, hiiva, sakeuttamisaine (E412), emulgointiaineet (E472e, 
E471), vehnägluteeni, kardemumma, jodioitu suola. Saattaa sisältää 
pieniä määriä kananmunaa. Leivottu Suomessa.

Fazer Talonpulla nostatettu 960130
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, sokeri, kasvimargariini [kasviöljy ja rasva 
(palmu, rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri 
(E160a)], hiiva, kananmuna, sakeuttamisaineet (E412), emulgointi
aineet (E472e, E471), kardemumma ja jodioitu suola. Saattaa sisältää 
pieniä määriä maitoa. Leivottu Suomessa.

PAKASTEIDEN AINESOSAT 1-4/2023

Uutuus!
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Fazer Gluteeniton  
Kinuskikakkunen 974079
Ainesosat: Laktoositon voi, riisijauho, sokeri, kinuskitäyte (13 %) [vesi, 
sokeri, glukoosisiirappi, muunnettu maissitärkkelys, laktoositon voi, 
sakeuttamisaineet (E466, E460), karamellisiirappi, suola, aromit (mm. 
vanilja), väri (E160a), happamuudensäätöaine (E270), säilöntäaine 
(E202), emulgointiaine (E471)], kananmuna, appelsiininkuori, tapioka
tärkkelys, tärkkelyssiirappi, nostatusaineet (E450, E500), karamellisoitu 
sokeri, vesi, sakeuttamisaineet (E440, E415, E412), happamuudensäätö
aine (E270), säilöntäaine (E202), emulgointiaine (E471), jodioitu suola, 
merisuola, aromit, värit (E150a, E150c). Saattaa sisältää pieniä määriä 
gluteenitonta kauraa. Leivottu Suomessa.

Fazer Gluteeniton  
Marianne-kakkunen  975499
Ainesosat: Laktoositon voi, riisijauho, sokeri, minttusuklaanmakui
nen täyte (9 %)[vesi, sokeri, suklaa (sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, 
emulgointiaine (soijalesitiini), aromi), muunnettu maissitärkkelys, 
sakeuttamisaine (E466, E460), kaakao, karamellisiirappi, aromit, suola, 
säilöntäaine (E202), emulgointiaine (E471)], kananmuna, piparminttu
suklaamakeisrouhe [sokeri, glukoosisiirappi, kaakaomassa, kasvirasvat 
(palmu, shea), kaakaovoi, aromit (piparminttu, vanilliini), emulgointiai
ne (soijalesitiini)], gluteeniton kaurajuoma [kaurapohja (vesi, glutee
niton täysjyväkaura), rypsiöljy, kivennäisaineet (kalsium, jodi), suola, 
stabilointiaine (E418), vitamiinit (B2, B9, D2, B12)], tapiokatärkkelys, 
glukoosisiirappi, maissitärkkelyssiirappi, kaakaojauhe, perunatärkkelys, 
nostatusaineet (E450, E500), sakeuttamisaine (E415), jodioitu suola, 
vesi, aromi, auringonkukkaöljy, pintakäsittelyaine (E901). Sulanutta 
tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen. Leivottu Suomessa.

GLUTEENITTOMAT

Uutuus!

Fazer Street Food  
Gluteeniton Briossi  975003
Ainesosat: Vesi, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, kananmuna (19 %), 
laktoositon voi (5 %), sokeri, riisijauho, perunahiutale, hiiva, psyllium, 
sakeuttamisaineet (E464, E412), rypsiöljy, jodioitu suola (1,2 %). Saattaa 
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. Voimakassuolainen. 
Leivottu Suomessa.

Fazer Gluteeniton Tumma Pala  975094
Ainesosat: Tattarijauho, rouhe, vesi, teffjauho, täysjyväriisijauho, riisi
jauho, tapiokatärkkelys, melassi, psyllium, hiiva, jodioitu suola, rypsiöljy, 
säilöntäaine (E282). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta 
kauraa. Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Fazer Gluteeniton  
Kaura-porkkanasämpylä  975095
Ainesosat: Vesi, porkkana (14 %), gluteeniton kaurahiutale (13 %), riisi
jauho, tapiokatärkkelys, rypsiöljy, perunahiutale [peruna, emulgointiaine 
(E471), stabilointiaine (E450)], sokeri, psyllium, hiiva, jodioitu suola (1,0 
%), säilöntäaine (E282). Leivottu Suomessa.

Fazer Gluteeniton Voisilmäpulla  974901
Ainesosat: Laktoositon voi (20 %), sokeri, riisijauho, tärkkelys (tapioka, 
riisi, peruna), kananmuna, maissijauho, perunahiutale, laktoositon 
maitojauhe, vaniljakreemijauhe [sokeri, muunnettu perunatärkkelys, 
sakeuttamisaine (E404), glukoosisiirappi, kookosöljy, suola, emulgo
intiaineet (E471, E472b), herneproteiini, stabilointiaine (E340), aromi 
(vanilja), väri (E160a)], hiiva, emulgointiaineet (E471, E491, E475), psyl
lium, vesi, jodioitu suola, nostatusaineet (E450, E500), kardemumma, 
sakeuttamisaine (E415), kasvikuidut (peruna, psyllium), aromit (mm. 
vanilja, vanilliini). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. 
Täytettä 8 %. Leivottu Suomessa.
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Reissumies 6 pss x 12 kpl                201304 1016 241 1,8 0,2 40 2,8 13 9,4 1,1     

Reissumies Tosi Tumma 5 pss x 12 kpl    972163 1040 247 3,1 0,2 37 8,1 9,1 11 1,1 +    

Onnenleipä VS                    960476 1069 253 1,6 0,2 47 2,8 10 7,8 1,1 +    

Saarentytön Ruisleipä                      975534 960 230 1,6 0,2 42 2,7 9,0 7,1 1,1     

RuisSata                               972154 930 220 1,6 0,2 39 3,5 12 6,6 1,1     

Uotilan Maalaisruislimppu VS                               975498 710 170 1,2 0,2 29 0,4 9,3 5,8 0,7     

Kiireetön Kaurasiemenleipä                     974490 944 224 3,1 0,4 38 1,8 4,0 8,7 1,1     

Kiireetön Lombardianleipä                  975087 958 226 1,1 0,1 44 1,2 3,5 8,9 1.3     

Kiireetön Luomu Maalaisleipä               975215 927 219 1,2 0,1 43 0,1 3,7 7,2 1,2     

Kiireetön Kauraleipä              974379 987 234 2,3 0,3 41 1,6 3,9 9,5 1,5     

Kiireetön Siemenleipä            974380 1161 276 6,6 0,8 41 2,7 4,3 11 1,3  V V  V

Kiireetön Hapanjuurileipä           975088 1035 245 2,6 0,2 45 0,5 4,1 8,5 1,4  V V  V

Kiireetön Ohranjyväleipä             975179 942 233 2,0 0,2 42 2,7 4,1 7,6 1,4  V V  V

Kiireetön Myslileipä            974433 1034 245 3,6 0,4 42 5,4 5,1 8,4 1,2 +    

Uotilan Superi 100% Kaura VS                                             975497 956 228 5,3 0,7 35 4,8 6,3 6,5 0,7 +    

Iso Maalaispatonki                   974242 958 233 1,5 0,2 45 0,4 2,9 8,4 1,5     

Kiireetön Kauranjyväpatonki              974476 1067 255 3,3 0,4 44 0,4 3,3 9,6 1,3   V  

  

PAKASTEIDEN RAVINTOARVOT • 100 g tuotetta sisältää

Uutuus!

VS = vähemmän suolaa
V = varoitus, saattaa sisältää
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RUOKAISAT TUOTTEET
Kypsä Rukiinen Riisipiirakka 973562 928 220 5,7 0,5 35 2,3 3,4 4,5 1,0 +  +  

Kypsä Vuoksen Riisipiirakka 960360 900 215 7,1 1,1 33 4,4 2,7 3,9 1,0 +  +  

Rukiinen Riisipiirakka 960199 928 220 5,7 0,5 35 2,3 3,4 4,5 1,0 +  +  

Vuoksen Riisipiirakka 207608 900 215 7,1 1,1 33 4,4 2,7 3,9 1,0 +  +  

Rukiinen Imatran Riisipiirakka 207812 941 224 7,3 1,1 34 4,5 2,9 4,1 1,0 +  +  

Rukiinen Perunapiirakka 973662 800 190 7,8 1,2 25 1,9 3,2 3,8 0,9 +  +  

Kinkkunyytti 208084 1287 307 19 9,2 24 2,9 1,2 9,5 1,2  + + + +

Parsakaalinyytti 208087 1275 306 19 9,0 25 2,9 1,6 7,4 1,1  + + + +

Munariisipasteija                                    961044 1490 358 23 8,3 30 0,5 2,0 6,8 1,1 + + V  +

Lihalounaspasteija                             974782 1539 369 24 9,5 32 0,6 2,4 6,4 1,0 + + V  

TÄYTETTÄVÄT  
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Street Food Briossi
Hampurilaissämpylä                         975004 1356 322 8,6 4,2 47 5,3 3,8 12 1,1 + + +  +

Street Food Briossi
Hot Dog sämpylä                         974169 1432 340 9,0 4,3 49 5,5 4,0 13 1,1 + + +  +

Kolmen Juuston sämpylä                      973233 1211 288 7,9 2,5 42 2,0 3,1 11 1,1   +  

Kiireetön Ciabatta                            975423 994 237 1,9 0,3 45 2,4 3,0 8,2 1,3  V V  

Kiireetön Hapanjuurisämpylä                      975246 1036 248 2,0 0,3 47 2,5 3,1 8,6 1,4 + V V  

Kiireetön Kauranjyväciabatta                             975183 1064 254 2,8 0,4 45 3,0 3,7 9,6 1,4  V V  V

Herkkusämpylä lajit. Kurpitsansiemen     960807 1254 298 7,9 1,6 45 0,9 3,7 10 1,2  V + VL V

Herkkusämpylä lajit. Auringonkukansiemen 960807 1328 316 9,4 1,1 44 0,9 3,8 3,8 1,3  V + VL V

Herkkusämpylä lajit. Tumma Ciabattini      960807 1018 240 1,3 0,2 49 8,0 4,0 6,3 1,4 + V + VL V

Herkkusämpylä lajit. Ciabattini            960807 990 234 1,2 0,3 47 0,3 2,1 8,0 1,2  V + VL V

Herkkusämpylä lajit. Maalaissämpylä      960807 1193 283 7,6 1,0 42 1,1 4,6 9,8 1,2  V + VL V

      

PAKASTEIDEN RAVINTOARVOT • 100 g tuotetta sisältää

Uutuus!

 

VS = vähemmän suolaa
V = varoitus, saattaa sisältää

23

FBFI0840_T1_2023_Ainesosat.indd   23FBFI0840_T1_2023_Ainesosat.indd   23 2022-11-28   14:002022-11-28   14:00



KAHVILEIVÄT En
er

gi
aa

 k
J

En
er

gi
aa

 k
ca

l

Ra
sv

aa

jo
st

a 
ty

yd
yt

ty
ne

it
ä

ra
sv

ah
ap

po
ja

H
iil

ih
yd

ra
at

te
ja

jo
st

a 
so

ke
re

it
a

Ra
vi

nt
ok

ui
tu

a

Pr
ot

ei
in

ia

Su
ol

aa

So
ke

ri
a

Ka
na

nm
un

aa

M
ai

to
pr

ot
ei

in
ia

La
kt

oo
si

a

So
ija

a

Kypsä Kanelipuusti 203500 1340 320 9,6 1,2 54 19 1,7 5,8 0,4 +    

Dallaspulla 203836 1600 381 18 9,0 45 17 2,7 7,4 0,6 + + + + 

Voisilmäpulla 960359 1550 370 13 6,3 53 17 3,4 7,4 0,5 + + + VL 

Korvapuusti 203582 1430 340 9,5 4,5 54 20 4,0 6,9 0,6 + + V  

Big Texas 203842 1596 380 17 8,3 48 16 3,5 6,3 0,6 + + V  

Fazer Voisilmäkanelikierre 975465 1472 350 14 6,6 49 22 2,6 5,7 0,6 + + +  

Dumle munkki                                    975185 1430 340 14 4,9 47 23 2,1 5,2 0,7 + + +  

Berliininmunkki 973931 1481 352 13 3,3 54 31 2,3 4,7 0,5 + + V  

Omar munkki  972967 1516 362 14 3,8 51 23 2,4 5,6 0,7 + + V  

Omenamunkki 975512 1250 298 11 3,3 42 15 2,2 5,9 0,7 + + V  

Vadelmamunkki sokeroimaton                972873 1426 340 13 2,9 48 20 2,7 6,1 0,7 + + V  

Pieni Vadelmamunkki 972974 1643 392 17 3,6 53 24 2,8 6,2 0,7 + + V  

Mansikkavaniljamunkki      974287 1316 315 14 2,9 41 14 2,0 5,4 0,6 + V +  

Munkkirinkilä   974288 1443 345 15 3 43 6,9 3,0 7,6 0,7 + V V  

Nami munkki 207426 1050 251 12 2,0 28 13 0,7 6,1 0,5 + + + + 

Omenakanelikampa  972349 1645 392 18 9,1 49 18 2,9 7,5 0,4 + + + VL 

Croissantwiener 972162 1547 367 17 11 45 20 2,5 6,4 0,8  + + + + 

Voicroissant 50 g        974278 1513 365 18 13 40 7,0 1,1 7,9 1,0 + + + VL 

Voicroissant 90 g           975358 1604 382 15 9,5 53 6,6 2,2 9,4 1,3 + + + VL 

Puutarhamarjapiirakka 974524 1302 311 17 3,0 36 22 2,0 3,8 0,7 + + + VL +

PAKASTEIDEN RAVINTOARVOT • 100 g tuotetta sisältää

Uutuus!

VS = vähemmän suolaa
V = varoitus, saattaa sisältää
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Talon Vaalea kakkupohjalevy                   206242 1402 333 5,4 1,7 60 31 2,0 8,8 0,6 + +   

Talon Tumma kakkupohjalevy                  206243 1395 331 5,8 2,0 59 31 2,8 9,4 0,6 + +   

Laivurin Vaaleat viipaleet 201281 971 230 2,1 0,2 44 1,4 3,7 6,8 1,1 +    

Laivurin Moniviljaviipaleet 201282 1115 264 3,8 0,4 47 1,5 4,7 8,1 1,1 +    

TAIKINA-AIHIOT • Ravintoarvot puolivalmiille tuotteelle (100 g)

Talon Kanelipullataikina                         972333 1349 321 11 5,8 48 18 2,9 5,5 0,8 + V +  

Talon Vaniljapullataikina                          972334 1193 284 9,2 4,8 43 13 2,9 6,1 0,7 + V +  

Talonpulla nostatettu                            960130 1210 287 8,2 3,8 440 8,3 3,8 7,3 1,1 + + V  

Talon Pizzataikinapulla                 972312 945 224 3,0 0,3 40 0,9 3,3 7,2 0,7  V V  

PAKASTEIDEN RAVINTOARVOT • 100 g tuotetta sisältää

Uutuus!

GLUTEENITTOMAT TUOTTEET
Gluteeniton Tumma Pala 975094 1143 273 2,4 0,5 53 5,5 4,2 8,0 1,1    

Gluteeniton Kauraporkkanasämpylä 975095 936 224 5.2 0.6 38 2.7 3.7 3.9 1.0 +    

Street Food 
Gluteeniton Briossi           975003 1239 296 7,3 3,2 51 5,0 4,3 4,7 1,2 + + +  

Gluteeniton Voisilmäpulla   974901 1689 402 18 9,5 55 23 2,5 5,5 1,2 + + +  

Gluteeniton Kinuskikakkunen                974079 2036 487 29 13 53 29 1,0 3,0 0,9 + + +  

Gluteeniton Mariannekakkunen            975499 2154 513 24 12 71 42 1,7 4,5 0,8 + + +  +

VS = vähemmän suolaa
V = varoitus, saattaa sisältää
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Fazer Leipomot, 
PL 17, 00941 Helsinki

Kuluttajapalvelu puh. 0800-0-5000
fazer.leipomot@fazer.com

www.fazer.fi
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