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Ainesosat: Täysjyväruisjauho ja -jyvä (52 %), vesi, hiivaleipävehnäjauho,  
siirappi, ohra- ja ruismallasuute, ruislese, hiiva ja jodioitu suola (0,7 %).  
Leivontaan käytetystä viljasta on 80 % ruista. Valmiit tuotteet saattavat sisältää 
myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä 
tuotteista. Leivottu Suomessa.

ONNENLEIPÄ
280 g, Maidoton, laktoositon,  
lisäaineeton, runsaskuituinen,  
vähemmän suolaa, vegaaninen

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

SAARENTYTÖN 
RUISLEIPÄ 
310 g, Maidoton, laktoositon,  
lisäaineeton, runsaskuituinen,  
vegaaninen

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (11 %), vehnägluteeni, jodioitu suola 
(1,5 %), ohramallasuute, rypsiöljy, hiiva. 18 % viljasta on täysjyväkauraa. Taikina-
juureen leivottu. Voimakassuolainen. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös 
muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä 
tuotteista. Leivottu Suomessa.

KIIREETÖN  
KAURALEIPÄ
390 g, Maidoton, laktoositon, 
lisäaineeton, vegaaninen

KIIREETÖN 
SIEMENLEIPÄ
390 g, Laktoositon,  
lisäaineeton, vegaaninen
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, siemenet (10 %)(pellavansiemen, auringonkukansiemen, kur-
pitsansiemen), maissihiutaleet, vehnägluteeni, hirssi, ohramallasjauho, kuivattu taikinajuuri 
(tattari, vehnä), jodioitu suola (1,3 %), ohramallasuute, rypsiöljy, hiiva. Saattaa sisältää  pieniä 
määriä maitoa, kananmunaa, soijaa ja seesaminsiemeniä. Taikinajuureen leivottu. Voima-
kassuolainen. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin 
muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

KIIREETÖN  
HAPANJUURILEIPÄ 
370 g , Laktoositon,  
lisäaineeton, vegaaninen

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 
käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

KIIREETÖN  
OHRANJYVÄLEIPÄ
390 g, Laktoositon,  
lisäaineeton, vegaaninen
Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, litistetty ohranjyvä (13 %), mallastettu ruishiutale, 
vehnägluteeni, rukiinjyvä, jodioitu suola, etikka, perunahiutale, rypsiöljy, hiiva, kuivattu 
taikinajuuri (ruis), suola. Saattaa sisältää maitoa, kananmunaa ja soijaa. Sisältää 
luontaisesti sokereita. 23 % viljasta on täysjyväohraa. Taikinajuureen leivottu. Voima-
kassuolainen. Suolaa 1,4 %. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, 
jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

KIIREETÖN  
MYSLILEIPÄ
390 g, Maidoton, laktoositon,  
lisäaineeton, vegaaninen

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, omena, rusina, täysjyvävehnäjauho, auringonkukansie-
men, pellavansiemen, vehnägluteeni, jodioitu suola (1,2 %), ohra- ja ruismallasuute, 
hiiva. Tuote sisältää 13 % hedelmää ja siemeniä. Taikinajuureen leivottu. Voimakassuo-
lainen. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin 
muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (11 %), siemenet (2 %) (auringon-
kukansiemen, pellavansiemen), jodioitu suola (1,1 %), hiiva. 19 % viljasta on 
täysjyvä kauraa. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

KIIREETÖN  
KAURA-SIEMENLEIPÄ
390 g, Maidoton, laktoositon, 
lisäaineeton, vegaaninen

KIIREETÖN LUOMU 
MAALAISLEIPÄ
360 g, Maidoton, laktoositon,  
lisäaineeton, vegaaninen

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

Ainesosat: Täysjyväruisjauho, -rouhe ja ruislese (56 %), vesi, vehnäjauho, 
vehnägluteeni, hiiva, jodioitu merisuola, ruismallas ja ruismallasuute. 
81 % leivän viljasta on täysjyväruista. Leivottu aitoon taikinajuureen. Leivottu Suomessa.

Reissumies 
59 g

Maidoton, laktoositon, lisäaineeton, 
runsaskuituinen, vegaaninen

Maidoton, laktoositon, lisäaineeton, 
runsaskuituinen, vegaaninen

Ainesosat: Täysjyväruisjauho ja -jyvä (27 %), vesi, vehnäjauho, siirappi, vehnägluteeni, 
ruislese, unikonsiemen, ohra- ja ruismallas, jodioitu suola, hiiva ja savuaromi. Saattaa 
sisältää pieniä määriä seesaminsiemeniä. 65 % leivän viljasta on täysjyväruista. 
Leivottu Suomessa.

Reissumies  
Tosi Tumma  70 g

Maidoton, laktoositon, lisäaineeton, runsaskuitui-
nen, vegaaninen

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 käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

RuisSata   
300 g
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KIIREETÖN  
KAURANJYVÄPATONKI
330 g, Laktoositon, lisäaineeton

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kauranjyvä (9 %), rapsiöljy, jodioitu suola (1,3 %), 
hiiva, vehnägluteeni. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa ja seesaminsiemeniä.  
14 % viljasta on täysjyväkauraa. Voimakassuolainen. Valmiit tuotteet saattavat sisäl-
tää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyis-
tä tuotteista. Leivottu Suomessa.1-
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KIIREETÖN  
LOMBARDIANLEIPÄ 
360 g, Maidoton, laktoositon,  
lisäaineeton, vegaaninen

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

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, ruisjauho, täysjyvävehnäjauho, vehnälese, suola 
(1,5 %), vehnägluteeni, hiiva ja ohramallasjauho. Voimakassuolainen. Valmiit 
tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista 
paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Ruotsissa.

ISO MAALAISPATONKI 
393 g, Maidoton, laktoositon, 
lisäaineeton, vegaaninen

Ainesosat: nVesi, porkkana (14 %), gluteeniton kaurahiutale (13 %), riisijauho, 
tapiokatärkkelys, rypsiöljy, perunahiutale [peruna, emulgointiaine (E471), sta-
bilointiaine (E450)], sokeri, psyllium, hiiva, jodioitu suola (1,0 %), säilöntäaine 
(E282). Leivottu Suomessa.

GLUTEENITON 
KAURA-PORKKANA-
SÄMPYLÄ 
70 g, Gluteeniton, maidoton, laktoositon, vegaaninen

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, juusto (10 %)(gouda, maasdam, emmental)[maito, 
hapate, suola, väri (E160a), kalsiumkloridi], rypsiöljy, hiiva, vehnägluteeni, jodioitu 
suola (1,1 %) ja emulgointiaine (E481, E472e). Valmiit tuotteet saattavat sisältää 
myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä 
tuotteista. Leivottu Suomessa.

KOLMEN JUUSTON 
SÄMPYLÄ 
70 g, Laktoositon

GLUTEENITON TUMMA 
PALA
70 g, Gluteeniton, maidoton, 
laktoositon, vegaaninen

Ainesosat: tattarijauho, -rouhe, vesi, teffjauho, täysjyväriisijauho, riisijauho, 
tapiokatärkkelys, melassi, psyllium, hiiva, jodioitu suola, rypsiöljy, säilöntäaine 
(E282). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. Varastoitu 
pakasteena. Ei saa jäädyttää uudelleen. Leivottu Suomessa.

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, 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 muis-
ta paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

KIIREETÖN  
HAPANJUURISÄMPYLÄ
50 g, Laktoositon, lisäaineeton, 
vegaaninen

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

KIIREETÖN KAURAN-
JYVÄCIABATTA
73 g, Laktoositon, lisäaineeton, 
vegaaninen

Ainesosat: Kurpitsansiemensämpylä: Vehnä-  
ja ruisjauho, vesi, kurpitsansiemen (13 %), hiiva ja suola. Auringonkukansiemensämpylä: Vehnä-
jauho, vesi, auringonkukansiemen (16 %), ruis, ohramallas, hiiva, suola, pellavansiemen ja maus-
teet. Tumma Ciabattini: Jauhot (ruis, vehnä), vesi, sokeri, hiiva, suola, vehnägluteeni, mausteet 
ja herajauhe (maito). Maalaissämpylä: Vehnä- ja ruisjauho, vesi, auringonkukansiemen, hiiva, 
suola ja ohramallas. Ciabattini: Vehnäjauho, vesi, suola ja hiiva. Suolapitoisuus: 1,3 %. Voimakas-
suolainen. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa, kananmunaa, pähkinää ja seesaminsiemeniä. 
Leivottu Puolassa.

HERKKUSÄMPYLÄ-
LAJITELMA 
35 g, Vähälaktoosinen

VOICROISSANT
75 g, Vähälaktoosinen

VOICROISSANT
47 g, Vähälaktoosinen

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, voi (18 %), sokeri, hiiva, kananmuna, vehnägluteeni, 
suola (1,3 %), vehnämallasjauho. Voimakassuolainen. Suolapitoisuus 1,3 % kypsäs-
sä tuotteessa. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Ranskassa.

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

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.

KIIREETÖN CIABATTA 
100 g, Laktoositon, vegaaninen
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Ainesosat: Vesi, riisi (28 %), täysjyväruisjauho (12 %), vehnäjauho, rypsiöljy, 
kasvimargariini [rypsiöljy, vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, emulgointiaine 
(E471), aromit, väri (E160a)], dekstroosi, maitoproteiini, jodioitu suola (1,0 %), 
vehnägluteeni ja ruis mallas. Leivontaan käytetyistä jauhoista on 70 % täysjyvä-
ruista. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat 
peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

RUKIINEN  
RIISIPIIRAKKA  
70 g, Laktoositon

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 %), 
vehnä gluteeni, 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.

VUOKSEN  
RIISIPIIRAKKA  
37 g, Laktoositon

Ainesosat: Vesi, riisi (25 %), täysjyväruisjauho (12 %), kasvi margariini [rypsiöljy, vesi, 
kokonaan kovetettu rypsiöljy, suola, emulgointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], 
vehnäjauho, dekstroosi, maitoproteiini, sokeri, voi, jodioitu suola (1,0 %), vehnäglu-
teeni, 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.

RUKIINEN IMATRAN 
RIISIPIIRAKKA  
70 g, Laktoositon

Ainesosat: Vesi, perunahiutale (20 %)[peruna, emulgointiaine (E471), hapettumisenestoaine 
(E304, E223), kurkuma], täysjyväruisjauho (12 %), kasvimargariini [rypsiöljy, vesi, kokonaan 
kovetettu rypsiöljy, suola, emulgointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], vehnäjauho, dekstroosi, 
maitoproteiini, voi, jodioitu suola (0,9 %), 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.

RUKIINEN 
PERUNAPIIRAKKA
68 g, Laktoositon

Ainesosat: Vesi, vehnäjauho, kinkku (16 
%)[sianliha (alkuperä: EU), vesi, suola, 
glukoosisiirappi, stabilointiaine (E450), 
aromi, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine (E250)], kasvimargariini [kasviöljy (palmu, 
auringonkukka),vesi, aromi, suola], emmentaljuusto, kananmuna, muunnettu tärkkelys, herajau-
he (maito), maitojauhe, laktoosi, maitoproteiini, suola, esiliisteröity vehnäjauho, maltodekstrii-
ni, vehnätärkkelys, muskottipähkinä, valkopippuri. Suolaa 1,2 %. Tuotetiedot ja paino ohjeen 
mukaan valmistetulle tuotteelle. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, 
jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Saattaa sisältää kalaa, soijaa, 
pähkinää, mantelia ja nilviäisiä. Leivottu Ranskassa.

KINKKUNYYTTI  
95 g

Ainesosat: Vesi, vehnäjauho, parsakaali 
(alkuperä: EU) (15 %), kasvimargariini [kas-
viöljy (palmu, auringonkukka),vesi, aromi, 
suola], emmentaljuusto, kananmuna, muunnettu tärkkelys, herajauhe (maito), maitojauhe, 
auringonkukkaöljy, suola, maltodekstriini, esiliisteröity vehnäjauho, vehnätärkkelys, roquefort 
-juusto, muskottipähkinä, valkopippuri. Suolaa 1,1 %. Tuotetiedot ja paino ohjeen mukaan 
valmistetulle tuotteelle. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat 
peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Saattaa sisältää kalaa, soijaa, pähkinää, 
mantelia ja nilviäisiä. 

PARSAKAALINYYTTI 
95 g

Ainesosat: Kananmuna-riisitäyte [kanan-
munanvalkuainen, kananmuna, riisi, rypsiöljy, suola, mausteet (mm. sipuli, sinappi, korianteri, valkosi-
puli), dekstroosi, korppujauho (vehnä), soijaproteiini, aromit, väri (E100)], vehnäjauho, kasvimargariini 
[kasviöljy ja kasvirasva (palmu, rypsi), vesi, kokonaan kovetettu palmuöljy, suola, emulgointiaine (E471), 
aromi], kananmuna, jodioitu suola ja vesi. Tuote sisältää 22 % kanan munaa. Saattaa sisältää pieniä mää-
riä maitoa. Suolapitoisuus 1,1 %. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka 
ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

MUNARIISIPASTEIJA 
65 g, Laktoositon

LIHALOUNAS PASTEIJA  
65 g, Laktoositon

Ainesosat: Liha-riisitäyte [jauheliha (9 % 
tuotteessa)(suomalainen naudanliha, suoma-
lainen 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 paisto-
pisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

FBFI0840_T1_2023_Tuotelaput_SU.indd   3FBFI0840_T1_2023_Tuotelaput_SU.indd   3 2022-11-28   13:402022-11-28   13:40



1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

1-
4/

20
23

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, kasvimargariini [kasviöljy ja -rasva (palmu,  
rypsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri (E160a)], kananmuna, 
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.

VOISILMÄPULLA
78 g, Vähälaktoosinen

KORVAPUUSTI  
95 g, Laktoositon
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, pintakäsittelyaine (E904), rapsiöljy, sta-
bilointiaine (E466), nostatusaine (E341), aromi. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. 
Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista 
paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

Ainesosat: Vehnäjauho, kasvimarga-
riini [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.

BIG TEXAS
120 g, Laktoositon

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, 
kasvirasva (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.

Ainesosat: Voi, riisijauho, sokeri, kinuskitäyte (13 %) [vesi, sokeri, tärkkelyssiirappi, voi, muunnet-
tu tärkkelys, sakeuttamisaine (E466), suola, kasvirasva (palmu), aromit (mm. vanilja), emulgo-
intiaineet (E473, E471), värit (E171, E160a), stabilointiaineet (E460, E466), säilöntäaine (E202)], 
kananmuna, appelsiininkuori, tapiokatärkkelys, nostatusaineet (E450, E500), tärkkelyssiirappi, 
värit (E150c, E150b), karamellisoitu sokeri, vesi, sakeuttamisaine (E415), emulgointiaine (E471), 
rapsiöljy, kokonaan kovetettu rapsiöljy, aromit, jodioitu suola. Varastoitu pakastettuna. Ei saa 
pakastaa uudelleen. Leivottu Suomessa.

FAZER VOISILMÄ-
KANELIKIERRE 
87 g, Laktoositon

GLUTEENITON 
KINUSKIKAKKUNEN 
75 g, Gluteeniton, laktoositon

Ainesosat: Vehnäjauho, kanelitäyte (23 %) [fariinisokeri, sokeri, vesi, muunnettu tärkke-
lys, kaneli, aprikoosinsydämet, perunahiutale, glukoosisiirappi, rapsiöljy, suola, aromit 
(vanilja, voi), emulgointiaine (E471)], vesi, siirappi, rapsiöljy, hiiva, kaurajauho, karde-
mumma, suola, emulgointiaine (E471), ohramallas, maltodekstriini, muunnettu tärkkelys, 
glutamiini, dekstroosi. Varastoitu pakastettuna. Ei saa pakastaa uudelleen. Valmiit tuot-
teet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopistees-
sä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Ruotsissa.

KANELIPUUSTI 
30 g, Maidoton, laktoositon, 
kananmunaton

Ainesosat: Vehnäjauho, kasvimargariini [kasviöljy ja -rasva (rypsi, palmu, kookos), vesi, emul-
gointiaine (E471), suola, aromi, väri (E160a)], sokeri, vesi, kananmuna, hiiva, rahkajauhe (mai-
to), muunnettu tärkkelys, vehnäproteiini, maitojauhe, tärkkelys siirappi, kasvirasva (palmu), 
suola (jodioitu), stabilointiaine (E466), emulgointi aine (E472e), happamuudensäätö aine 
(E341), vehnämallas jauho, aromi (vanilliini) ja väri (E160a). Valmiit tuotteet saattavat sisältää 
myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. 
Leivottu Suomessa.

DALLASPULLA
85 g

Ainesosat: Laktoositon voi (20 %), sokeri, riisijauho, tärkkelys (tapioka, riisi, peruna), kananmuna, 
maissijauho, perunahiutale, laktoositon maitojauhe, vaniljakreemijauhe [sokeri, muunnettu peru-
natärkkelys, sakeuttamisaine (E404), glukoosisiirappi, kookosöljy, suola, emulgointiaineet (E471, 
E472b), herneproteiini, stabilointiaine (E340), aromi (vanilja), väri (E160a)], hiiva, emulgointiai-
neet (E471, E491, E475), psyllium, 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.

GLUTEENITON 
VOISILMÄPULLA
60 g, Gluteeniton, laktoositon

Vähälaktoosinen

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kasviöljy ja -rasva (rapsi, palmu, auringonkukka), punaherukka, mustahe-
rukka, vesi, karhunvatukka, vadelma, kananmunajauhe, mustikka, voi, glukoosisiirappi, tärkkelys (vehnä), 
herajauhe (maito), kananmunanvalkuaisjauhe, nostatusaineet (E500, E450), sakeuttamisaine (E412), suola, 
aromi, dekstroosi, happamuudensäätöaine (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. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin 
muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Varastoitu pakastettuna. Ei saa pakastaa uudelleen. Leivottu 
Hollannissa.

PUUTARHAMARJA-
PIIRAKKA

Ainesosat: Vehnäjauho, omena-kanelitäyte [omena (8 % tuotteessa), sokeri, 
vesi, muunnettu tärkkelys, kaneli, säilöntäaine (E202), aromit, väri (E160a)], 
voi, sokeri, kananmuna, hiiva, sokeripaahdettu riisi, vehnägluteeni, emul-
gointiaine (E472e), suola, aromi (sitruuna), kardemumma. Valmiit tuotteet 
saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paisto-
pisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

OMENAKANELI - 
KAMPA
120 g, Vähälaktoosinen

Ainesosat: Taikina: Vehnäjauho, vesi, voi, rusina (15 %), sokeri, hiiva, kananmuna,  
vehnäproteiini, suola, herajauhe (maito), vehnämallasjauho. Kreemi (20 %): vesi, sokeri, 
muunnettu tärkkelys, herajauhe (maito), kermajauhe, maitojauhe, maitoproteiini, ka-
nanmunanvalkuaisjauhe, 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.

CROISSANTWIENER
85 g

Ainesosat: Laktoositon voi, riisijauho, sokeri, minttusuklaanmakuinen 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), emulgointiaine (soijalesitiini)], gluteeniton kaurajuoma [kaurapohja (vesi, gluteeniton 
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.

GLUTEENITON 
MARIANNE-KAKKUNEN
80 g, Gluteeniton, laktoositon
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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.

106 g, Laktoositon
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Pieni Vadelmamunkki  47 g

Ainesosat: Vehnäjauho, omenatäyte (21 %)[sokeri, omena (6 % tuotteessa), vesi, muunnettu 
perunatärkkelys, sakeuttamisaine (E440), väri (E160a), aromi], vesi, kananmuna, kasvimar-
gariini [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. Sulanutta 
tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen. Leivottu Suomessa.

92 g, Laktoositon
OMENAMUNKKI

Ainesosat: Vehnäjauho, vadelmahillo (20 %) [sokeri,  
vadelma, vesi, sakeuttamisaine (E440), säilöntäaine (E202)], sokeri kuorrute (sokeri, glukoosi-
siirappi), vesi, kananmuna, rypsiöljy, kasvimargariini [kasviöljyt ja kasvirasva (rypsi, palmu, kookos), 
vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi], sokeri, hiiva, emulgointiaineet (E481, E472e), kasviöljy- ja 
rasva (palmu), suola (jodioitu), tärkkelyssiirappi ja väri (E120). Saattaa sisältää pieniä määriä mai-
toa. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopis-
teessä käsitellyistä tuotteista. Varastoitu pakastettuna. Ei saa pakastaa uudelleen. Leivottu Suomessa.

Pieni Vadelmamunkki  47 g

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

Ainesosat: Vehnäjauho, vadelma hillo (19 %) [sokeri, vadelma, vesi,  sakeuttamisaine (E440), 
säilöntä aine (E202)], sokeri,  kananmuna,  rypsiöljy, kasvimargariini [kasvi öljy ja -rasva (rypsi, palmu, 
kookos),  vesi, emulgointi aine (E471), suola, aromi], vesi,  hiiva, emul goin ti aineet (E481, E472e) ja 
jodioitu suola. Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös 
muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Varastoitu 
pakastettuna. Ei saa pakastaa uudelleen. Leivottu Suomessa.

100 g, Laktoositon

47 g , Laktoositon

95 g, Laktoositon

115 g , Laktoositon

Ainesosat: Vehnäjauho, sokerikuorrute (sokeri, glukoosisiirappi), 
toffeen makuinen täyte (12 %)[vesi, glukoosisiirappi, sokeri, sakeuttamisaineet (E1442, E460, E466), palmu-
öljy, 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. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita 
allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Varastoitu pakasteena. Ei saa 
jäädyttää uudelleen. Leivottu Suomessa.

Ainesosat: Vesi, rahka (maito) (23 %), vehnäjauho,  
sokeri, rapsiöljy, kasvirasva (palmu), kananmunajauhe, vehnätärkkelys, sakeuttamisaineet 
(E412, E401), maissitärkkelys, kananmunanvalkuaisjauhe, nostatusaineet (E450, E500), emul-
gointiaineet (E472e, E472b, E475), maitoproteiini, suola, glukoosisiirappi, aromi, vehnägluteeni 
ja maito jauhe. Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös 
muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Varastoitu 
pakastettuna. Ei saa pakastaa uudelleen. Leivottu Saksassa.

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), happamuudensäätöaineet 
(E170, E341) ja dekstroosi. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa ja seesaminsiemeniä. 
Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä 
käsitellyistä tuotteista. Varastoitu pakastettuna. Ei saa pakastaa uudelleen. Leivottu Suomessa.

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (rypsi, palmu), sokeri, hiiva, aromit (sitruuna, 
appelsiini, vanilliini), vehnägluteeni, suola, kardemumma, vehnäkuitu, emulgointiaineet (E471, 
E481, E472e), happamuudensäätöaineet (E170, E341), dekstroosi ja värit (E100, E160a). Saattaa 
sisältää pieniä määriä maitoa, kananmunaa ja seesaminsiemeniä. Valmiit tuotteet saattavat 
sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuot-
teista. Varastoitu pakastettuna. Ei saa pakastaa uudelleen. Leivottu Suomessa.

100 g, Laktoositon
28 g

95 g, Laktoositon
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MANSIKKA-VANILJAMUNKKI NAMI MUNKKI

MUNKKIRINKILÄPIENI VADELMAMUNKKI

VADELMAMUNKKI

BERLIININMUNKKI

OMAR MUNKKI
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