
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 (soijalesitiini), 
aromi (vanilliini)], kananmuna, sokeri, vehnäjauho, 
kaakaojauhe, liivate (2), tärkkelyssiirappi, vehnä
tärkkelys, dekstroosi, kananmunankeltuaisjauhe, 
vesi, nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet 
(E471, E475), suola, säilöntäaine (E202), muunnettu 
tärkkelys, stabilointiaineet (E407, E450), pintakäsitte-
lyaine (E904), värit (E172, E171), aromit (mm. vanilliini). 
 Suklaata 17 %. Saattaa sisältää pieniä määriä pähki
nää, mantelia ja lupiinia.

Vispikerma, vesi, passionkiille (15 %) [glukoosisii-
rappi, passionhedelmä, vesi, muunnettu tärkkelys, 
sokeri, happamuudensäätöaine (E325), aromi, 
värit (E160a, E160c)], sokeri, kananmuna, vehnä
jauho, rahkajauhe (maito), dekstroosi, kirnupii
mäjauhe, liivate (2), muunnettu tärkkelys, maito
jauhe, rypsiöljy, emulgointiaineet (E471, E475), 
nostatusaineet (E450, E500), sakeuttamisaine 
(E410), stabilointiaine (E407), maissitärkkelys, 
säilöntäaine (E202), suola, aromit. Saattaa sisäl
tää pieniä määriä pähkinää ja mantelia.

Passion-juustokakku – täyteläisen raikas
10 h • 974523 • 650 g • 4 kpl/ltk • vkp 4 • SJ • Ma-rajoitus

Muista kylmäketju!

Konditoria
Pieni Suklaakakku –  
kevyen ja ilmavan suklainen
4–6 h • 974176 • 340 g • 9 kpl/ltk • vkp 6 • VL

*6413467417603* *6413467452307*
Käpykakku – kahvipöydän suloisin sydänkäpynen
10 h • 256064 • 710 g • 8 kpl/ltk • vkp 8 • M, L, SJ

Sokeri, marsipaani [sokeri, manteli, 
glukoosisiirappi, stabilointiaine (E420), 
inverttisokeri, säilöntäaine (E202), väri 
(E150c)], kananmuna, vehnäjauho, kasvi-
öljy 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 mää
riä muita pähkinöitä.

*6411402560643*

M maidoton • L laktoositon • VL vähälaktoosinen, alle 1 g/100 g •  G gluteeniton •  SJ soijaton • VKP viimeinen käyttöpäivä • Liivate (1) sika • Liivate (2) nauta

kplkpl

kpl

Pieni Juhlakakku Gluteeniton - gluteeniton juhlapöydän suosikki
4-6 h • 974866 • 500 g • 9 kpl/ltk • vkp 7 • G, L

Vadelmahillo [sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamisai-
neet (E440), säilöntäaine(E202)], marsipaani [sokeri, 
manteli, glukoosi, sorbitoli, inverttisokeri, säilöntäaine 
(E202), väriaineet (E160a, E131)], vesi, kananmuna, 
sokeri, laktoositon vispikerma [kerma, stabilointiaine 
(E407)], laktoositon voi, riisijauho, tärkkelys (maissi, 
peruna), muunnettu tärkkelys (peruna, maissi), 
 kananmunanvalkuainen, sakeuttamisaine (E412, 
E464, E401, E440, E404), auringonkukkaöljy, nostatus-
aineet (E500, E450, E575), aromit (vanilja, vanilliini), 
suola, jodioitu suola, glukoosisiirappi, väri (E160a), 
säilöntäaine (E202), emulgointiaine (E339). Saattaa 
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa.

*6413467486609*
kpl
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Muista kylmäketju!

Kuohukerma, aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi, 
kui vattu aprikoosi, omena, sakeuttamisaine (E440), 
muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaine (E330), 
säilöntäaine (E202)], kananmuna, sokeri, vehnäjau
ho, suklaa (9 %) [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, 
maitorasva, emulgointiaine (E322, mm. soija), aromi 
(vanilliini)], kasvirasva ja -öljy (rypsi, palmu, kookos), 
kaakaojauhe, tryffeli [sokeri, kaakaojauhe, kovetettu 
kaakaorasva, kasvirasva (kaakao, rypsi), emulgointi aine 
(E322), aromi (vanilliini)], emulgointi aineet (E471, 
E475), tärkkelys (vehnä, maissi), ohra tärkkelys siirappi, 
nostatusaineet (E450, E500), suola, liivate (2), säilön-
täaine (E202), stabilointiaine (E407) ja aromit (mm. 
vanilliini). Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja 
mantelia.

Taikayö suklaaleivos – tuttu maku leivoksena
2 kpl • 205300 • 200 g • 12 kpl/ltk • vkp 6 • VL

*6411402530004*
kpl

Domino-vaniljamousseleivos 
2 kpl • 975500 • 160g • 15 kpl/ltk • vkp 5

kpl

Kuohukerma, kuorrute [sokeri, palmuöljy, kookosöljy, 
kaakaojauhe, laktoosi, herajauhe (maito), emulgointiaineet 
(E492, soijalesitiini), aromi] , hasselpähkinätryffeli [sokeri, 
rapsiöljy, hasselpähkinä, maitojauhe, palmurasva, kaakao-
jauhe, emulgointiaine (E322)], vesi, sokeri, kananmuna, 
vehnäjauho, rypsiöljy, kaakaojauhe, keksimuru (2 %)[vehnä
jauho, sokeri, palmuöljy, kaakaojauhe, suola, nostatusaineet 
(E500, E501, E503)](alkuperä: EU), muunnettu tärkkelys, 
herajauhe (maito), liivate (2), dekstroosi, kananmunankel
tuaisjauhe, glukoosisiirappi, nostatusaineet (E450, E500), 
vehnägluteeni, kaakaovoi, emulgointiaineet (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.

*6413467550003*

Geisha suklaamousseleivos
2 kpl • 974485 • 160g • 15 kpl/ltk • vkp 5 • VL

kpl

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, kaakaojau-
he, dekstroosi, emulgointiaineet (E471, E475, soija
lesitiini), liivate (1,2), kookosöljy, voi, kananmu
nankeltuaisjauhe, stabilointiaine (E407), vehnä ja 
maissitärkkelys, tärkkelyssiirappi, muunnettu 
tärkkelys, nostatusaineet (E450, E500), suola, säi-
löntäaine (E202), aromit. Saattaa sisältää pieniä 
määriä muita pähkinöitä, mantelia ja lupiinia.

*6413467448508*

M maidoton • L laktoositon • VL vähälaktoosinen, alle 1 g/100 g •  G gluteeniton •  SJ soijaton • VKP viimeinen käyttöpäivä • Liivate (1) sika • Liivate (2) nauta

Kuohukerma, aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi, 
kui vattu aprikoosi, omena, sakeuttamisaine (E440), 
muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaine 
(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 [sokeri, kaakao-
jauhe, kovetettu kaakaorasva, kasvirasva (kaakao, 
rypsi), emulgointi aine (E322), aromi (vanilliini)], 
emulgointi aineet (E471, E475), tärkkelys (vehnä, 
maissi), ohra tärkkelys siirappi, nostatusaineet  
(E450, E500), suola, liivate (2), säilöntäaine (E202), 
stabilointiaine (E407) ja aromit (mm. vanilliini).  
Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja mantelia.

Taikayö – samettista suklaata ja pirteää aprikoosia
10 h • 974183 • 485 g • 9 kpl/ltk • vkp 6  • VL

*6413467418303*
kpl

Marianne Minttusuklaakakkurulla
10 h • 960783 • 485 g • 9 kpl/ltk • vkp 6 • VL

Laktoositon kuohukerma, sokeri, kanan muna, 
vehnäjauho, suklaat (11 %) [sokeri, kaakaomassa, 
kaakaovoi, maitorasva, maitojauhe, kasvirasva 
(palmu, shea), emulgointiaine (soijalesitiini), 
aromit (vanilliini, vanilja)], glukoosisiirap-
pi, 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.

*6413466078300*
kpl

Ihana hetki - raikasta passionhilloa ja aitoa tuorejuustoa
10 h • 974842 • 485 g • 9 kpl/ltk • vkp 6 • L

Laktoositon juustokakkutäyte (29 %)[kuohukerma, 
maito, vesi, herakerma (maito), sokeri, liivate, dekstroosi, 
kananmunankeltuaisjauhe, glukoosisiirappi, muunnettu 
tärkkelys, hapate, nostatusaine (E450), suola, aromit 
(mm. vanilliini)], passiontäyte (19 %)[sokeri, vesi, pas-
sionmehutiiviste, muunnettu tärkkelys, sakeuttamisaine 
(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.

*6413467484209*
kpl

Ainesosat: Kuohukerma, mangotäyte (19 %)[sokeri, vesi, 
mangosose, muunnettu tärkkelys (maissi), sakeuttamisaine 
(E440), aromit, säilöntäaine (E202)], kananmuna, valkosuk-
laalastut (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)], dekst-
roosi (vehnä, maissi), liivate (2), mangosose, tärkkelys (vehnä, 
maissi), vesi, emulgointiaineet (E471, E475), tomusokeri, tärk-
kelyssiirappi (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. 
Varastoitu pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen.

Auringonpaiste – raikasta mangoa ja suussa sulavaa valkosuklaata
10 h • 974085 • 485 g • 9 kpl/ltk • vkp 6

*6413467408502*
kpl

Kausituote

Toimitusaika: 
2.1.22.4.2023

Konditoria
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