
Ingredienser: Fullkornsrågmjöl och -korn (52 %), vatten, jästbrödsvetemjöl,
sirap, korn- och rågmaltextrakt, rågkli, jäst och joderat salt (0,7 %).
80 % av spannmålen som använts vid bakningen är råg. Bakad i Finland.

FULLKORNSRÅGBRÖD
280 g, Mjölkfri, laktosfri,  
utan tillsatsämnen,fiberrik,  
mindre salt, vegan

Ingredienser: Ekofullkornsrågmjöl (34 %), vatten, ekovetemjöl, ekopotatisflingor, 
ekohavrekli, ekorågmaltmjöl, jäst och joderat salt (1,1 %). 56 % av spannmålen 
som använts vid bakningen är fullkornsråg. Bakad i Finland.

EKO RÅGBRÖD 
310 g, Mjölkfri, laktosfri,  
utan tillsatsämnen, fiberrik, vegan

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, rågkorn, fullkornsrågmjöl, joderat salt (1,4 %), 
rypsolja, ättika, potatisflingor, kornmaltextrakt, salt, jäst. Kan innehålla mjölk, 
ägg och soja. Bakad med surdeg. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan 
innehålla även andra allergener från andra produkter som hanteras i bake off-
enheter. Bakad i Finland.

KIIREETÖN
HAVREBRÖD
370 g, Mjölkfri, laktosfri,
utan tillsatsämnen, vegan

KIIREETÖN
FRÖBRÖD
390 g, Laktosfri,  
utan tillsatsämnen, vegan

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, frön (10 %)(linfrön, solrosfrön, pumpafrön), majsflingor,
vetegluten, hirs, kornmaltmjöl, torkad surdeg (bovete, vete), joderat salt (1,3 %), kornmaltex-
trakt, rypsolja, jäst. Kan innehålla små mängder av mjölk, ägg, soja och sesamfrön.
Bakad med surdeg. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan innehålla även andra allergener 
från andra produkter som hanteras i bake off-enheter. Bakad i Finland.

KIIREETÖN
SURDEGSBRÖD 
370 g , Laktosfri,  
utan tillsatsämnen, vegan

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, rågkorn, fullkornsrågmjöl, joderat salt (1,4 %), rypsolja, 
ättika, potatisflingor, kornmaltextrakt, salt, jäst. Kan innehålla mjölk, ägg och soja. 
Bakad med surdeg. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan innehålla även andra 
allergener från andra produkter som hanteras i bake off-enheter. Bakad i Finland.

KIIREETÖN
FULLKORNSBRÖD
390 g, Mjölkfri, laktosfri,
utan tillsatsämnen, vegan

Ingredienser: Vatten, vetemjöl, fullkornsvetemjöl, havrekorn, vetegluten, 
joderat salt (1,4 %), rypsolja, kornmaltextrakt, jäst. De färdiga produkterna 
kan innehålla även andra allergener från andra produkter som hanteras i bake 
off-enheter. Fullkorn 28 % av brödet och 50 % av brödets spannmål. Bakad med 
surdeg. Kraftigt saltad. Bakad i Finland.

KIIREETÖN
MYSLIBRÖD
390 g, Mjölkfri, laktosfri,
utan tillsatsämnen, vegan

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, äppel, russin, fullkornsvetemjöl, solrosfrön, linfrön, 
vetegluten, joderat salt (1,2 %), korn- och rågmaltextrakt, jäst. Produkten innehåller 
13 % frukt och frön. Bakad med surdeg. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan 
innehålla även andra allergener från andra produkter som hanteras i bake off-enheter. 
Bakad i Finland.

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, havrekorn (11 %), frön (2 %)(solrosfrön, linfrön),
joderat salt (1,1 %), jäst. 19 % av spannmålet är fullkornshavre. De färdiga produk-
ternakan innehålla även andra allergener från andra produkter som hanteras i 
bake off-enheter. Bakad i Finland.

KIIREETÖN
HAVRE & FRÖBRÖD
390 g, Mjölkfri, laktosfri,
utan tillsatsämnen, vegan

KIIREETÖN
EKO LANTBRÖD
390 g, Mjölkfri, laktosfri,
utan tillsatsämnen, vegan

Ingredienser: Ekovetemjöl, vatten, ekofullkornsvetemjöl, joderat salt (1,2 %), 
jäst. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan innehålla även andra allergener 
från andra produkter som hanteras i bake off-enheter. Bakad i Finland.

Ingredienser: Fullkornsrågmjöl, -kross och rågkli (56 %), vatten, vetemjöl,
vetegluten, jäst, joderat salt, rågmalt och rågmaltextrakt. 81 % av brödets
spannmål är fullkornsråg. Bakad med äkta surdeg. Bakad i Finland.

Reissumies full-
kornsrågbröd 
59 g
Mjölkfri, laktosfri,  
utan tillsatsämnen, fiberrik, vegan

Mjölkfri, laktosfri,  
utan tillsatsämnen, fiberrik, vegan

Ingredienser: Fullkornsrågmjöl och -korn (27 %), vatten, vetemjöl, sirap, 
vetegluten, rågkli, vallmofrön, korn- och rågmalt, joderat salt,jäst och rökarom. 
Kan innehålla små mängder av sesamfrön. 65 % av brödets spannmål är 
fullkornsråg. Bakad med äkta surdeg. Bakad i Finland.

Reissumies
Riktigt Mörkt 70 g

Mjölkfri, laktosfri, utan tillsats-
ämnen, fiberrik, vegan

Ingredienser: Fullkornsråg (60 %) (mjöl, korn, kross), vatten, rågkli, rågmalt,
salt (med jod) (1,1 %) och jäst. På linjen där produkten tillverkas hanteras
också andra spannmål (bl.a. vete). 100 % av spannmålensom använts vid
bakningen är fullkornsråg. Bakad i Finland.

RågHundra   
100 % Rågbröd  300 g
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Ingredienser: Vetemjöl, vatten, fullkornsvetemjöl, vetekli, joderat 
salt (1,1 %),rypsolja och jäst. Kan innehålla små mängder av sesamfrö. 
Bakad i Lettland.

KALASBRÖD
490 g, Mjölkfri, laktosfri,
utan tillsatsämnen, vegan

KIIREETÖN
LANTBRÖD
360 g, Mjölkfri, laktosfri,
utan tillsatsämnen, vegan

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, vetegrodd, joderat salt (1,3 %), jäst. Kan innehålla 
små mängder av andra spannmål. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan 
innehålla även andra allergener från andra produkter som hanteras i bake off-
enheter. Bakad i Finland.

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, rågmjöl, joderat salt (1,6 %), jäst, druvsocker, emul-
geringsmedel (E472e), vetemaltmjöl, stabiliseringsmedel (E412), surhetsregleran-
de medel (E170), mjölbehandlingsmedel (E300). Kan innehålla små mängder av 
ägg, mjölk, nöt, mandel, sesamfrön och soja. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna 
kan innehålla även andra allergener från andra produkter som hanteras i bake off-
enheter. Bakad i Luxemburg.

RUSTIK BRÖD
440 g, Laktosfattig, vegan

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, rågmjöl, fullkornsvetemjöl, vetekli, salt (1,5 %),
vetegluten, jäst och kornmaltmjöl. Kraftigt saltad. Bakad i Sverige.

Ingredienser:  Bovetemjöl, -kross, vatten, teffmjöl, fullkornsrismjöl, rismjöl, 
tapiokastärkelse, melass, psyllium, jäst, joderat salt, rypsolja, konserverings-
medel (E282). Kan innehålla små mängder glutenfri havre. Förvarad som 
djupfryst. Upptinad produkt får ej frysas ner på nytt. Bakad i Finland.

STOR
LANTBAGUETTE
393 g, Mjölkfri, laktosfri,
utan tillsatsämnen, vegan

GLUTENFRI MÖRK 
BRÖD BIT
70 g, Glutenfri, mjölkfri, laktosfri, 
vegansk

Ingredienser: Vatten, morot (14 %), glutenfria havreflingor (13 %), rismjöl, 
tapiokastärkelse, rypsolja, potatisflingor [potatis, emulgeringsmedel (E471), 
stabiliseringsmedel (E450)], socker, psyllium, jäst, joderat salt (1,0 %), kon-
serveringsmedel (E282). Bakad i Finland.

GLUTENFRI HAVRE-
MOROT SEMLA 
70 g, Glutenfri, mjölkfri, laktosfri, 
vegansk

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, ost (10 %)(gouda, maasdam, emmentaler)[mjölk, 
syrningskultur, salt, färgämne (E160a), kalciumklorid], rypsolja, jäst, vetegluten, 
joderat salt (1,1 %) och emulgeringsmedel (E481, E472e). Bakad i Finland.

TREOSTSEMLA 
70 g, Laktosfri

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, frön (sesamfrön, linfrön, solrosfrön), durumve-
tegryn, jäst, druvsocker, vetegluten, salt (1,1 %), kornmjöl, vetemaltflingor, rostad 
kornmalt, emulgeringsmedel (E472e) och vetemaltmjöl. Kan innehålla små 
mängder av mjölk och nöt. Bakad i Nederländerna. 

VITRINSEMLA
FLERKORN 
90 g, Laktosfattig, vegan

KIIREETÖN
HAVREKORN BAGUETTE
330 g, Laktosfri, utan tillsatsämnen

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, havrekorn (9 %), rapsolja, joderat salt (1,3 %), jäst,
vetegluten. Kan innehålla små mängder av mjölk och sesamfrön. 14 % av spann-
målet är fullkornshavre. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan innehålla även 
andra allergener från andra produkter som hanteras i bake off-enheter. Bakad i 
Finland.

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, fullkornsrågmjöl, vetegluten, rypsolja, 
joderat salt (1,3 %), jäst. Kan innehålla små mängder av mjölk och sesamfrön. 
Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan innehålla även andra allergener 
från andra produkter som hanteras i bake off-enheter. Bakad i Finland.

KIIREETÖN
SURDEGSBAGUETTE
320 g, Laktosfri, utan tillsatsämnen

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, rågmjöl, joderat salt (1,5 %), jäst, druvsocker, emulge-
ringsmedel (E472e), vetemaltmjöl, stabiliseringsmedel (E412), mjölbehandlingsmedel 
(E300), surhetsreglerande medel (E170). Kan innehålla små mängder av ägg, mjölk, 
soja, nöt, mandel, jordnöt och sesamfrön. Kraftigt saltad. De färdiga produkterna kan 
innehålla även andra allergener från andra produkter som hanteras i bake off-enheter. 
Bakad i Luxemburg.

CIABATTA
100 g, Laktosfattig, vegan

Ingredienser: Mini Ciabatta Pumpafrö: Vete- och rågmjöl, vatten, pumpafrön (13 %), jäst och
salt. Mini Ciabatta Solros: Vetemjöl, vatten, solrosfrön (16 %), råg, kornmalt, jäst, salt, linfrön 
och kryddor. Mörk Mini Ciabatta: Mjöl (råg, vete), vatten, socker, jäst, salt, vetegluten, kryddor
och vasslepulver (mjölk). Rustik Mini Ciabatta: Vete- och rågmjöl, vatten, solrosfrön, jäst,
salt och kornmalt. Mini Ciabatta: Vetemjöl, vatten, salt och jäst. Salthalt: 1,3 %. Kraftigt saltad.
Kan innehålla små mängder av soja, ägg, nöt och sesamfrön. Bakad i Poland.

MINI CIABATTA
MIXSORTIMENT 
35 g, Laktosfattig
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GLUTENFRI  
RISPIROG 
60 g, Laktosfri, glutenfri

Ingredienser: Laktosfritt mjölk, vatten, ris (19 %), majsstärkelse,
laktosfritt smör, rismjöl, rypsolja, tapiokastärkelse, teffmjöl, salt (1,1 %),  
psyllium, potatisfl ingor, förtjockningsmedel (E415). Bakad i Finland.

Ingredienser: Vatten, ris (28 %), fullkornsrågmjöl (12 %), vetemjöl, rypsolja, 
vegetabiliskt margarin [rypsolja, vatten, fullhärdad rypsolja, salt, emulgerings-
medel (E471), arom ämnen, färgämne (E160a)], druvsocker, mjölkprotein, 
joderat salt (1,0 %), vetegluten och rågmalt. 70 % av mjölet som använts vid 
bakning är fullkornsråg. Bakad i Finland.

RISPIROG  
AV RÅG  
70 g, Laktosfri

Ingredienser: Vatten, ris (27 %), fullkornsrågmjöl (10 %), vegetabiliskt 
margarin [rypsolja, vatten, fullhärdad rypsolja, salt, emulgeringsmedel (E471), 
aromämnen, färg ämne (E160a)], vetemjöl, druvsocker, socker, smör, mjölk-
protein, joderat salt (1,0 %), vetegluten, rypsolja och rågmalt. 70 % av mjölet 
som använts vid bakningen är fullkornsråg. Bakad i Finland.

VUOKSEN RISPIROG
AV RÅG  
37 g, Laktosfri

Ingredienser: Vatten, ris (25 %), fullkornsrågmjöl (12 %), vegetabiliskt 
margarin [rypsolja, vatten, fullhärda rypsolja, salt, emulgeringsmedel (E471), 
aromämnen, färgämne (E160a)], vetemjöl, druvsocker, mjölkprotein, socker, 
smör, joderat salt (1,0 %), vetegluten, rypsolja och rågmalt. Mjölet som 
 använts vid bakning består av 70 % fullkornsråg. Bakad i Finland.

IMATRA RISPIROG
AV RÅG 
70 g, Laktosfri

Ingredienser: Vatten, potatisfl ingor (20 %) [potatis, emulgeringsmedel (E471), 
antioxidationsmedel (E304, E223) gurkmeja], fullkornsrågmjöl (12 %), vegetabi-
liskt margarin [rypsolja, vatten, fullhärdad rypsolja, salt, emulgeringsmedel
(E471), aromämnen, färgämne (E160a)], vetemjöl, druvsocker, mjölkprotein, 
smör, joderat salt (0,9 %), vetegluten, rypsolja och rågmalt. 70 % av mjölet som 
använts vid bakning är fullkornsråg. Bakad i Finland.

POTATISPIROG
AV RÅG
68 g, Laktosfri

Ingredienser: Vatten, vetemjöl, skinka 
(16 %)[griskött (ursprung: EU), vatten, salt, 
glukossirap, stabiliseringsmedel (E450), 
aromämne, antioxidationsmedel (E316), konserverinsmedel (E250)], vegetabiliskt margarin 
[vegetabilisk olja och fett (palm, solros), vatten, salt, emulgeringsmedel (E471), aromämne], 
emmentalost, ägg, modifierad stärkelse, vasslepulver (mjölk), mjölkpulver, laktos, mjölkprote-
in, salt, förklistrad vetemjöl, maltodextrin, vetestärkelse, muskotnöt, vitpeppar. Kraftigt saltad. 
Salt 1,4 %. De färdiga produkterna kan innehålla även andra allergener från andra produkter som 
hanteras i bake off-enheter. Kan innehålla små mängder av fisk, soja, nöt, mandel och blötdjur. 
Bakad i Frankrike.

SKINKKNYTE  
95 g

Ingredienser: Vatten, vetemjöl, broccoli 
(ursprung: EU) (15 %), vegetabiliskt marga-
rin [vegetabilisk olja och fett (palm, solros), vatten, salt, emulgeringsmedel (E471), aromämne], 
emmentalost, ägg, modifierad stärkelse, vasslepulver (mjölk), mjölkpulver, solrosolja, salt, 
maltodextrin, förklistrad vetemjöl, vetestärkelse, roquefort ost, muskotnöt, vitpeppar. Kraftigt 
saltad. Salthalten 1,3 %. De färdiga produkterna kan innehålla även andra allergener från andra 
produkter som hanteras i bake off-enheter. Kan innehålla små mängder av fisk, soja, nöt, 
 mandel och blötdjur. Bakad i Frankrike.

BROCCOLIKNYTE 
95 g

Ingredienser: Ägg-risfyllning [äggvita, ägg, ris, rypsolja, salt, kryddor (bl.a. lök, senap, ko-
riander, vitlök), druvsocker, skorpmjöl (vete), sojaprotein, aromämnen, färgämne (E100)], 
vetemjöl, vegetabiliskt margarin [vegetabilisk olja och fett (palm, rybs), vatten, full 
härdad palmolja, salt, emulgeringsmedel (E471), aromämne], ägg, joderat salt och vatten. 
Produkten innehåller 22 % ägg. Kan innehålla små mängder av mjölk.  
Salthalten 1,1 %. Bakad i Finland.

ÄGGRISPASTEJ 
65 g, Laktosfri

KÖTTPASTEJ  
65 g, Laktosfri

Ingredienser: Kött-risfyllning [malet kött 
(9 % i produkten)(fi nskt nötkött, fi nskt 
svinkött), ris, skorpsmjöl (vete), kryddor (lök, svartpeppar, kryddpeppar, senapsfrön, muskotnöt, 
vitlök), rypsolja, modifi erad stärkelse, salt, vetegluten, socker, jästextrakt, aromämnen, färgämne 
(E150c)], vetemjöl, vegetabiliskt margarin (palmolja, rybsolja, vatten, salt, emulgeringsmedel 
(E471), aromämne), ägg, joderat salt, vatten. Kan innehålla små mängder av mjölk. Salthalten 
1,0%. De färdiga produkterna kan innehålla även andra allergener från andra produkter som 
hanteras i bake off-enheter. Bakad i Finland.
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Ingredienser: Vetemjöl, socker, vatten, vegetabiliskt margarin [vegetabilisk olja 
och fett (palm, ryps, kokos), vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, arom, färgämne 
(E160a)], ägg, smör (6,0 %), jäst, emulgeringsmedel (E472e, E471), förtjockningsme-
del (E412), kardemumma, vetefiber, salt (med jod) och aromämnen (bl.a. vanillin). 
Bakad i Finland.

BULLE MED
SMÖRÖGA
78 g, Laktosfattig

KANELBULLE  
95 g, Laktosfri

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, socker, 
vegetabiliskt margarin [vegetabilisk 
olja och fett (ryps, palm, kokos), vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, aromämne, 
färgämne (E160a)], modifierad stärkelse, vegetabiliskt fett (palm), ägg, jäst, hav-
refiber, emulgeringsmedel (E471, E472e), kanel, kardemumma, vetegluten, dextros, 
vetemaltmjöl, joderat salt, ytbehandlingsmedel (E904), rapsolja, stabiliseringsmedel 
(E466), jäsningsmedel (E341), arom. Kan innehålla små mängder av mjölk. De färdiga 
produkterna kan innehålla även andra allergener från andra produkter som hanteras i 
bake off-enheter. Bakad i Finland.

Ingredienser: Vetemjöl, vegetabiliskt 
margarin [vegetabilisk olja och fett (ryps, palm, kokos), vatten, emulgeringsmedel (E471), 
salt, aromämne, färgämne (E160a)], vatten, socker, ägg, jäst, kanel, modifierad stärkelse, 
vegetabiliskt fett (palm), havrefiber, vetegluten, emulgeringsmedel (E472e, E471), jode-
rat salt, bakpulver (E450, E500, E341), majsstärkelse, stabiliseringsmedel (E466), dextros, 
vetemaltmjöl, rapsolja, aromer (bl.a. citron). Kan innehålla små mängder av mjölk. De 
färdiga produkterna kan innehålla även andra allergener från andra produkter som han-
teras i bake off-enheter. Bakad i Finland.

BIG TEXAS
120 g, Laktosfri

Ingredienser: Smör, rismjöl, socker, kinuskifyllning (13 %) [vatten, socker, stärkelsesirap, smör,
modiferad stärkelse, förtjockningsmedel (E466), salt, vegetabiliskt fett (palm), aromämnen (bl.a. 
vanilj), emulgeringsmedel (E473, E471), färgämnen (E171, E160a), stabiliseringsmedel (E460, 466), 
konserveringsmedel (E202)], ägg, apelsinskal, tapiokastärkelse, bakpulver (E450, E500), stär-
kelsesirap, färgämnen (E150c, E150b), karamelliserat socker, vatten, förtjockningsmedel (E415), 
emulgeringsmedel (E471), rapsolja, fullhärdad rapsolja, aromämnen, joderat salt. Förvarad som 
djupfryst. Får ej frysas ner på nytt. Bakad i Finland.

GLUTENFRI
TJINUSKIKAKA 
75 g, Glutenfri, laktosfri

Ingredienser: Vetemjöl, vegetabiliskt
margarin [vegetabilisk olja och fett (ryps, palm, kokos) vatten, emulgeringsmedel 
(E471), salt, aromämne, färgämne (E160a)], socker, vatten, ägg, jäst, kvarkpulver 
(mjölk), modifi erad stärkelse, veteprotein, mjölkpulver, stärkelsesirap, vegetabiliskt 
fett (palm), salt (med jod), stabiliseringsmedel (E466), emulgeringsmedel (E472e), 
surhetsreglerande medel (E341), vetemalt mjöl, aromämne (vanillin) och färgämne 
(E160a). Bakad i Finland.

DALLASBULLE
85 g

Ingredienser: Vetemjöl, kanelfyllning (23 %) [farinsocker, socker, vatten, modifi 
erad stärkelse, kanel, aprikoskärnor, potatisgranulat, glukossirap, rapsolja, salt, 
aromämnen (vanilj, smör), emulgeringsmedel (E471)], vatten, sirap, rapsolja, jäst, 
havremjöl, kardemumma, salt, emulgeringsmedel (E471), kornmalt, maltodextrin, 
modifi erad stärkelse, glutamin och druvsocker. Förvarad som djupfryst. Får ej 
frysas ner på nytt. Bakad i Sverige.

ÖRFI L MED KANEL
30 g, Mjölkfri, laktosfri, äggfri

Ingredienser:  Laktosfritt smör (20 %), socker, rismjöl, stärkelse (tapioka, ris, potatis), 
ägg, majsmjöl, potatisflingor, laktosfri mjölkpulver, vaniljkrämspulver [socker, modifie-
rad stärkelse (potatis, majs), förtjockningsmedel (E404), solrosolja, glukossirap, joderat 
salt, aromämne (vanilj), färgämne (E160a)], jäst, emulgeringsmedel (E471, E491, E475), 
psyllium, vatten, joderat salt, bakpulver (E450, E500), kardemumma, förtjocknings-
medel (E415), växtfibrer (potatis, psyllium), aromämnen (bl.a. vanilj, vanillin).  
Kan innehålla små mängder glutenfri havre. Fyllning 8 %.

GLUTENFRI BULLE  
MED SMÖRÖGA
60 g, Glutenfri, laktosfri
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Ingredienser: Vetemjöl, sockerglasyr (socker,
glukossirap), hallonsylt (17 %)[socker, hallon, vatten, förtjockningsmedel (E440), konser-
veringsmedel (E202)], ägg, rypsolja, vegetabiliskt margarin [vegetabilisk olja och fett (ryps, 
palm, kokos), vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, aromämne], vatten, socker, jäst, emul-
geringsmedel (E481, E472e), vegetabilisk olja och fett (palm), joderat salt, stärkelsesirap och 
färgämne (E120). Kan innehålla små mängder av mjölk. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas 
ner på nytt. Bakad i Finland.

Pieni Vadelmamunkki  47 g

Ingredienser: Vetemjöl, hallonsylt [socker, hallon
(6 % i produkten), vatten, förtjockningsmedel (E440), konserveringsmedel (E202)], 
rypsolja, ägg, socker, vegetabiliskt margarin [vegetabilisk olja och fett (ryps, palm, kokos), 
vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, aromämne], jäst, emulgeringsmedel (E481, E472e), 
joderat salt och vatten. Kan innehålla små mängder av mjölk. Förvarad som djupfryst. Får 
ej frysas ner på nytt. Bakad i Finland.

Ingredienser: Vetemjöl, hallonsylt (19 %) [socker, hallon, vatten, förtjockningsme-
del (E440), konserveringsmedel (E202)], socker, ägg, rypsolja, vegetabiliskt margarin 
[vegetabilisk olja och fett (ryps, palm, kokos), vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, 
aromämne], vatten, jäst, emulgeringsmedel (E481, E472e) och joderat salt. Kan innehålla 
små mängder av mjölk. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas ner på nytt. Bakad i Finland.

100 g, Laktosfri

47 g , Laktosfri 95 g, Laktosfri

115 g , Laktosfri
Ingredienser: Vetemjöl, sockerglasyr (socker, glukossirap), fyllning med toffee smak (12 %)[vatten,
glukossirap, socker, förtjockningsmedel (E466, E1442), palmolja, salt, färgämne (E171), surhetsregleran-
de medel (E334), konserveringsmedel (E202), aromämnen (bl.a. vanilj), emulgeringsmedel (E473)], 
ägg, rypsolja, vegetabiliskt margarin [vegetabilisk olja och fett (ryps, palm, kokos) vatten, emulgerings-
medel (E471), salt, aromämne], socker, vatten, jäst, palmolja, emulgeringsmedel (E481, E472e), joderat 
salt, stärkelsesirap, färgämne (E150c) och aromämne. Kan innehålla små mängder av mjölk. Förvarad 
som djupfryst. Får ej frysas ner på nytt. Bakad i Finland.

Ingredienser: Vatten, kvark (mjölk) (23 %), vetemjöl,
socker, rapsolja, vegetabiliskt fett (palm), äggpulver, vetestärkelse, förtjockningsmedel (E412, 
E401), majsstärkelse, äggvitapulver, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E472e, E472b, 
E475), mjölkprotein, salt, glukossirap, aromämne, vetegluten och mjölkpulver. Kan innehålla små 
mängder av nöt. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas ner på nytt. Bakad i Tyskland.

Ingredienser: Vetemjöl (EU), vegetabilisk olja och fett (palm, raps, kokos, solros, shea), vatten, 
socker, kakaopulver (2,0 %), jäst, dextros, söt vasslepulver (mjölk), sojamjöl, salt, jäsningsmedel 
(E450, E500), emulgeringsmedel (E471, E481, E322), mjölkpulver, aromämne, ytbehandlingsme-
del (E904), förtjockningsmedel (E414). Ursprung av glasyr: EU Kan innehålla små mängder av 
ägg, mandel och hasselnöt. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas ner på nytt. Bakad i Frankrike.

Ingredienser: Vetemjöl, jordgubbsfyllning (15 %)[socker, vatten, jordgubbe (1,9 % i pro-
dukten), modifierad stärkelse, geleringsmedel (E440), fl avour, konserveringsmedel (E202), 
färgämnen (E120, E150c)], vaniljkräm (15 %)[vatten, socker, förtjockningsmedel (E1414, 
E404), fullhärdad kokosolja, glukossirap, mjölk protein, joderat salt, aromämnen (bl.a. vanilj), 
färgämne (E160a)] , vegetabiliskt fett och -olja (ryps, palm), vatten, socker, salt, vetegluten, 
emulgeringsmedel (E471, E481, E472e), surhetsreglerande medel (E170, E341) och druvsocker. 
Kan innehålla små mängder av ägg och sesamfrön. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas ner på 
nytt. Bakad i Finland.

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, vegetabiliskt fett och -olja (ryps, palm), socker, jäst, aromämnen 
(citron, apelsin, vanillin), vetegluten, salt, kardemumma, vetefiber, emulgeringsmedel (E471, E481, 
E472e), surhetsreglerande medel (E170, E341), druvsocker och färgämnen (E100, E160a).  
Kan innehålla små mängder av mjölk, ägg och sesamfrön. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas ner 
på nytt. Bakad i Finland.

Ingredienser: Mjöl (vete, ris), vegetabilisk olja och fett (palm, ryps, kokos, shea), vatten, 
socker, jäst, dextros, söt vasslepulver (mjölk), mjölkpulver, laktos, sojamjöl, salt, majsstärkel-
se, emulgeringsmedel (E471, E481, E322), jäsningsmedel (E450, E500), arom, ytbehandlings-
medel (E904, E414), färgämnen (E162, E100, E160c). Ursprung av glasyr: EU Kan innehålla 
små mängder av ägg, mandel och hasselnöt. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas ner på nytt.
Bakad i Frankrike. 

Ingredienser: Vetemjöl, kinuski (31 %)[socker, vatten, glukossirap, 
förtjockningsmedel (E466, E1442), kondenserad mjölk, smör, karamellsirap, sirap, palmolja, salt, 
aromämnen, konserveringsmedel (E202), emulgeringsmedel (E471, E322, E491), surhertsreglerande 
medel (E334), färgämne (E171)], vegetabiliskt margarin [vegetabilisk olja och fett (palm, raps, kokos), 
vatten, emulgeringsmedel (E471, E475, E322), salt, aromämne], ägg, socker, kinuski krokant (socker, 
stärkelsesirap, kondenserad mjölk, smör), kexsmulor [vetemjöl, vegetabilisk olja (palm, ryps), socker, 
invertsocker, salt, jäsningsmedel (E500)], jäst, emulgeringsmedel (E471, E481), joderat salt och vatten. 
Kan innehålla små mängder av soja, sesamfrön, nöt och mandel. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas 
ner på nytt. Bakad i Litauen.

S A L T Y  C A R A M E L  S T I C K Y
77 g, Laktosfattig

C I N N A M O N  VA N I L L A  S T I C K Y
77 g, Laktosfattig
Ingredienser: Vetemjöl, socker, vegetabilisk olja och fett (palm,
raps, kokos), ägg, modifi erad stärkelse (potatis, majs), maltodextrin (majs), stabiliseringsmedel (E339, 
E513, E451), glukossirap, vatten, kanel, jäst, mjölkpulver, fullhärdad kokosolja, kakaopulver, vetestärkelse, 
vasslepulver (mjölk), emulgeringsmedel (E471, E475, E481, E435, E473, E433, E322, sojalecitin), gelerings-
medel (E418, E401, E575), aromämnen (bl.a. vanilj), färgämnen (E171, E160a), surhertsreglerande medel 
(E509, E330), jäsningsmedel (E500), inulin, joderat salt, vanilj, salt, konserveringsmedel (E202), melass 
och fuktighetsbevarande medel (E422). Kan innehålla små mängder av sesamfrön, nöt och mandel. 
Fyllning 30 %. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas ner på nytt. Bakad i Litauen.

100 g, Laktosfri

28 g 54 g

95 g, Laktosfri

9-
12

/2
0

21

9-
12

/2
0

21
9-

12
/2

0
21

9-
12

/2
0

21
9-

12
/2

0
21

9-
12

/2
0

21
9-

12
/2

0
21

9-
12

/2
0

21
9-

12
/2

0
21

9-
12

/2
0

21
9-

12
/2

0
21

9-
12

/2
0

21

54 g
VANILJDONITS

OMAR MUNK

HALLONMUNK HALLONMUNK

Ainesosat: Vetemjöl, socker, vatten, salmiak fyllning (8 %)[glukossirap, vatten, socker, modifierad stär-
kelse, ammoniumklorid (salmiak), aromämnen, lakritspulver, färgämne (E153), förtjockningsmedel (E418), 
konserveringsmedel (E202)], ägg , vegetabiliskt margarin [vegetabilisk olja och fett (ryps, palm, kokos), 
vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, aromämne], rypsolja, salmiakdragé (4 %)[socker, glukossirap, här-
dad kokosolja, lakritsextrakt, potatisstärkelse, aromämnen, emulgeringsmedel (E322), solrosolja, ytbehan-
dlingsmedel (E901, E904), ammoniumklorid (salmiak), färgämne (E153), salt], glukossirap, jäst, palmolja, 
emulgeringsmedel (E481, E472e), joderat salt, stärkelsesirap, ammoniumklorid (salmiak), aromämnen, 
färgämne (E153). Kan innehålla små mängder av mjölk. De färdiga produkterna kan innehålla även andra 
allergener från andra produkter som hanteras i bake off-enheter. Bakad i Finland.

106 g, Laktosfri
PANTTERI MUNK

BERLINERMUNK

5–
8/

20
20

JORDGUBB-VANILJ MUNK

NAMI MUNK CHOKLADDONITS

MUNKKRINGLA
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Ingredienser: Vetemjöl, äppel-kanelfyllning [äppel (8 % i produkten), socker, vat-
ten, modifierad stärkelse, kanel, konserveringsmedel (E202), aromämnen, färgäm-
ne (E160a)], smör, socker, ägg, jäst, sockerrostat ris, vetegluten, emulgeringsmedel 
(E472e), salt, aromämne (citron), kardemumma. Bakad i Finland.

ÄPPELKANELKAM
120 g, Laktosfattig

Ingredienser: Deg: Vetemjöl, vatten, smör, russin (15 %), socker, jäst, ägg,
veteprotein, salt, vasslepulver (mjölk), vetemaltmjöl. Kräm (20 %): vatten, socker,
modifierad stärkelse, vasslepulver (mjölk), gräddpulver, mjölkpulver, mjölk-
protein, äggvitapulver, förtjockningsmedel (E401), aromämnen, färgämne (E160a).
Kan innehålla små mängder av nöt. Bakad i Frankrike.

CROISSANTWIENER
85 g

SMÖRCROISSANT
75 g, Laktosfattig

SMÖRCROISSANT
47 g, Laktosfattig

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, smör (18 %), socker, jäst, ägg, vetegluten,
salt (1,1 %) och vetemaltmjöl. Bakad i Frankrike.

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, smör (18 %), socker, jäst, ägg, vetegluten,
salt (1,1 %) och vetemaltmjöl. Bakad i Frankrike.

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, smör (18 %), socker, jäst, ägg, vetegluten,
salt (1,0 %) och vetemaltmjöl. Bakad i Frankrike.

SMÖRCROISSANT
22 g, Laktosfattig

Mjölkfri, laktosfri

Ingredienser: Äpple (42 %), vetemjöl, socker, rypsolja, äggpulver, vatten, druv-
socker, äggvitapulver, jäsningsmedel (E450, E500), kanel, konserveringsmedel 
(E202), glukossirap, salt, aromämnen (bl.a. vanillin), morotspulver, förtjocknings-
medel (E440, E410) och surhetsreglerande medel (E330, E332, E509). Förvarad 
som djupfryst. Får ej frysas ner på nytt. Bakad i Lettland.

RHEIN
ÄPPELPAJ

Laktosfattig

Ingredienser: Vetemjöl, socker, vegetabilisk olja och fett (raps, palm, solros), rött vinbär, svarta
vinbär, vatten, björnbär, hallon, äggpulver, blåbär, smör, glukossirap, stärkelse (vete), vasslepulver 
(mjölk), pulver av äggvita, jäsningsmedel (E500, E450), förtjockningsmedel (E412), salt, aromäm-
ne, druvsocker, surhetsreglerande medel (E330, E331), geleringsmedel (E440, E415), invertsocker, 
aromämne (mjölk), emulgeringsmedel (E471). Kan innehålla små mängder av nöt, mandel och 
soja. Bär 30 %. Ursprung av bär EU och icke-EU. Förvarad som djupfryst. Får ej frysas ner på nytt. 
Bakad i Nederländerna.

TRÄDGÅRDS-
BÄRSPAJ

72 g, Laktosfattig

400 g, Mjölkfri, laktosfri

Ingredienser: Vetemjöl, smör (35 %), fyllning med smak av Pihlaja-marmelad 
(20 %) [socker, vatten, koncentrerad äppelpuré, förtjockningsmedel (E440, E401), 
aromer, färger (E120, E160a), konserveringsmedel (E202)], socker, joderat salt, 
vatten. Kan innehålla spår av ägg. Bakad i Finland.

Ingredienser: Vetemjöl, vatten, russin, sirap, mältade rågflingor, sylt på apelsinskal 
(invertsockersirap, apelsinskal, vatten), joderat salt (1,2 %), rypsolja, anis, fänkål, 
jäst. Kraftigt saltad. Bakad i Finland.

PIHLAJA 
STJÄRNTÅRTA

KIIREETÖN
FESTLIMPA

72 g, Laktosfattig

72 g, Laktosfri

Ingredienser: Vetemjöl, smör (35 %), plommonmarmelad (20 %) [torkade 
plommon, socker, vatten, glukossirap, geleringsmedel (E1442, E440), 
onserveringsmedel (E202)], socker, joderat salt, vatten. Kan innehålla spår av ägg. 
Bakad i Finland.

Ingredienser: Vetemjöl, socker, vegetabiliskt margarin [vegetabilisk olja och vegetabiliskt 
fett (palm, ryps, kokos), vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, arom, färg (E160a)], vatten,
vaniljkrämspulver [socker, modifierad stärkelse, palmolja, fruktos, geleringsmedel (E516, 
E450, E339), förtjockningsmedel (E401), salt, glukossirap, dextros, mjölkprotein,
emulgeringsmedel (E472a, E472b), arom (bl.a. vanilj), färg (E160a)], ägg, jäst, modifierad 
stärkelse, emulgeringsmedel (E471, E481), aromer (bl.a. vanillin), kardemumma,
kanel, joderat salt, nejlika, ingefära. Kan innehålla spår av soja. Bakad i Finland.

STJÄRNTÅRTA MED 
PLOMMONSYLT

PEPPARKAKSBULLE
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