Konditoria
Pieni Suklaakakku –
kevyen ja ilmavan suklainen

Sacherkakku – suklaanystävän taivas

4–6 h • 974176 • 340 g • 9 kpl/ltk • vkp 6 • VL
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), pintakäsittelyaine (E904), värit (E172, E171), aromit (mm. vanilliini).
Suklaata 17 %. Saattaa sisältää pieniä määriä pähki
nää, mantelia ja lupiinia.

kpl

*6413467417603*
Kinuskikakku – samettinen kinuskiunelma juhlapöytään
12 h • 973274 • 930 g • 4 kpl/ltk • vkp 9 • SJ • Ma-rajoitus

Kinuski (42 %) [maitovalmiste (sokeri,
vesi, maitojauhe, maitorasva, laktoosi),
voi, sokeri, glukoosisiirappi], kananmuna,
vehnäjauho, sokeri, vesi, voi, rypsiöljy,
manteli, emulgointiaineet (E471, E475),
nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaine
(E202), suola ja happamuudensäätöaine
(E575). Saattaa sisältää pieniä määriä
muita pähkinöitä.

kpl

*6413467327407*
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, 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 mää
riä muita pähkinöitä.

kpl

*6411402560643*

14 h • 973272 • 1100 g • 4 kpl/ltk • vkp 9 • VL • Ma-rajoitus
Suklaa (27 %)[sokeri, kaakaovoi, maito, kaakao
jauhe, kaakaomassa, maitorasva, emulgointiaine
(E322, mm. soija), suola, aromi (vanilliini, vanilja)], sokeri, kananmunanvalkuainen, kananmu
nankeltuainen, laktoositon voi, vehnäjauho, aprikoosimarmeladi [aprikoosi, sokeri, muunnettu
tärkkelys, sakeuttamisaine (E440), säilöntäaineet
(E202, E220)], vesi, laktoositon kerma, kokonaan
kovetettu kookosöljy, kaakaojauhe, kananmunan
valkuaisjauhe, kananmuna, nostatusaine (E503),
happamuudensäätöaine (E575), stabilointiaine
(E407). Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää
ja mantelia.

kpl

*6413467327209*
Passion-juustokakku – täyteläisen raikas

10 h • 974523 • 650 g • 4 kpl/ltk • vkp 4 • SJ • Ma-rajoitus
Vispikerma, vesi, passionkiille (15 %) [glukoosisiirappi, 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.

kpl

*6413467452307*
Pieni Juhlakakku Gluteeniton - gluteeniton juhlapöydän suosikki

4-6 h • 974866 • 500 g • 9 kpl/ltk • vkp 7 • G, L

Vadelmahillo [sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamisaineet (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, nostatusaineet (E500, E450, E575), aromit (vanilja, vanilliini),
suola, jodioitu suola, glukoosisiirappi, väri (E160a),
säilöntäaine (E202), emulgointiaine (E339). Saattaa
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa.

kpl

*6413467486609*
Muista kylmäketju!

M maidoton • L laktoositon • VL vähälaktoosinen, alle 1 g/100 g • SJ soijaton • VKP viimeinen käyttöpäivä • Liivate (1) sika • Liivate (2) nauta
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Illan Hehku - jouluista piparia ja ihanaa kinuskia
10 h • 974286 • 485 g • 9 kpl/ltk • vkp 6 • L

Konditoria

Ainesosat: Kuohukerma, piparkakku-toffeetäyte (11 %)
[sokeri, vesi, sakeuttamisaineet (E466, E1442), voi,
karamellisiirappi, suola, mausteet (kaneli, inkivääri,
neilikka, kardemumma), aromit, säilöntäaine (E202),
emulgointiaine (E471)], kananmuna, vehnäjauho,
sokeri, kasvirasvasekoite [kasvirasva ja -öljy (rypsi, palmu,
kookos), sokeri, vesi, suola, emulgointiaine (E475),
aromit, säilöntäaine (E202)], manteli, kinuskikrokantti
(sokeri, tärkkelyssiirappi, tiivistetty maito, voi), kaakao
jauhe, vesi, liivate, dekstroosi, kananmunajauhe,
muunnettu tärkkelys, emulgointiaineet (E471, E475),
vehnä- ja maissitärkkelys, ohratärkkelyssiirappi, nostatusaineet (E450, E500), suola, säilöntäaine (E202),
aromit (mm. Vanilliini, kaneli). Saattaa sisältää pieniä
määriä soijaa, lupiinia ja muita pähkinöitä.

kpl

*6413467428609*
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, passionmehutiiviste, 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.

kpl

*6413467484209*
Taikayö – samettista suklaata ja pirteää aprikoosia
10 h • 974183 • 485 g • 9 kpl/ltk • vkp 6 • VL

Kuohukerma, aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi,
kuivattu 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), emulgointiaine (E322), aromi (vanilliini)],
emulgointiaineet (E471, E475), tärkkelys (vehnä,
maissi), ohratärkkelyssiirappi, nostatusaineet
(E450, E500), suola, liivate (2), säilöntäaine (E202),
stabilointiaine (E407) ja aromit (mm. vanilliini).
Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja mantelia.

kpl

*6413467418303*
Geisha suklaamousseleivos

2 kpl • 974485 • 160g • 15 kpl/ltk • vkp 5 • VL
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, soija
lesitiini), liivate (1,2), kookosöljy, voi, kananmu
nankeltuaisjauhe, stabilointiaine (E407), vehnä- ja
maissitärkkelys, tärkkelyssiirappi, muunnettu
tärkkelys, nostatusaineet (E450, E500), suola, säilöntäaine (E202), aromit. Saattaa sisältää pieniä
määriä muita pähkinöitä, mantelia ja lupiinia.

kpl

*6413467448508*

K au situ

ot e

Toimitusaika:
25.10.2021-1.1.2022

Marianne Minttusuklaakakkurulla

10 h • 960783 • 485 g • 9 kpl/ltk • vkp 6 • VL
Laktoositon kuohukerma, sokeri, kananmuna,
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, emulgointiaineet
(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.

kpl

*6413466078300*
Taikayö suklaaleivos – tuttu maku leivoksena
2 kpl • 205300 • 200 g • 12 kpl/ltk • vkp 6 • VL

Kuohukerma, aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi,
kuivattu 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), emulgointiaine
(E322), aromi (vanilliini)], emulgointiaineet (E471,
E475), tärkkelys (vehnä, maissi), ohratärkkelyssiirappi,
nostatusaineet (E450, E500), suola, liivate (2), säilöntäaine (E202), stabilointiaine (E407) ja aromit (mm.
vanilliini). Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja
mantelia.

kpl

*6411402530004*
Vadelmamousseleivos - raikkaan vadelmainen
2 kpl • 974484 • 160g • 15 kpl/ltk • vkp 5

Kuohukerma, kananmuna, vehnäjauho, sokeri,
vadelmahillo (11 %)[vadelma, vesi, sokeri,
muunnettu tärkkelys, seljanmarjatiiviste, värjäävä elintarvike (hibiscus-uute), aromi, säilöntäaine (E202)], vesi, maitojauhe, kaakaovoi,
kuivattu vadelma (2 %), laktoosi, herajauhe
(maito), maitorasva, dekstroosi, liivate (2),
vehnätärkkelys, emulgointiaineet (E471, E475,
E492, soijalesitiini), tärkkelyssiirappi, nostatusaineet (E450, E500), värjäävä elintarvike
(punajuuritiiviste), suola, säilöntäaine (E202),
väri (E120), stabilointiaine (E407), aromit
(mm. vanilja, vanilliini). Saattaa sisältää
pieniä määriä pähkinää, mantelia ja seesa
minsiemeniä.

kpl

*6413467448409*

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