
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  
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.

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: 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

72 g. Vähälaktoosinen

Ainesosat: Vehnäjauho, voi (35 %), luumumarmeladi (20 %)[kuivattu luumu, 
sokeri, vesi, tärkkelyssiirappi, hyytelöimisaineet (E1442, E440), säilöntäaine 
(E202)], sokeri, jodioitu suola, vesi. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa. 
Leivottu Suomessa.

LUUMUTÄHTITORTTU

72 g, Vähälaktoosinen

Ainesosat: Vehnäjauho, voi (35 %), Pihlajakarkkien makuinen täyte (20 %)
[sokeri, vesi, tiivistetty omenasose, sakeuttamisaineet (E440, E401),
aromit, värit (E120, E160a), säilöntäaine (E202)], sokeri, jodioitu suola, vesi. 
Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa. Leivottu Suomessa.

PIHLAJA 
TÄHTITORTTU

72 g, Laktoositon

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kasvimargariini [kasviöljy ja -rasva (palmu, rypsi, kookos), 
vesi, emulgointiaine (E471), suola, aromi, väri (E160a)], vesi, vaniljakreemijauhe [sokeri, 
muunnettu tärkkelys, palmuöljy, fruktoosi, hyytelöimisaineet (E516, E450, E339), 
sakeuttamisaine (E401), suola, glukoosisiirappi, dekstroosi, maitoproteiini, emulgointi-
aineet(E472a, E472b), aromi (mm. vanilja), väri (E160a)], kananmuna hiiva, muunnettu 
tärkkelys, emulgointiaineet (E471, E481), aromit (mm. vanilliini), kardemumma, kaneli, 
jodioitu suola, neilikka, inkivääri. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa. Leivottu Suomessa.

PIPARIPULLA
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Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, salmiakkitäyte (8 %)[glukoosisiirappi, vesi, sokeri, muunnettu tärkke-
lys, ammoniumkloridi (salmiakki), aromit, lakritsijauhe, väri (E153), sakeuttamisaine (E418), säilöntäaine 
(E202)], kananmuna, kasvimargariini [kasviöljy ja -rasva (rypsi, palmu, kookos), vesi, emulgointiaine 
(E471), suola, aromi], rypsiöljy, salmiakkirae (4 %)[sokeri, glukoosisiirappi, kovetettu kookosöljy, lakritsiuu-
te, perunatärkkelys, aromit, emulgointiaine (E322), auringonkukkaöljy, pintakäsittelyaineet (E901, E904), 
ammoniumkloridi (salmiakki), väri (E153), suola], glukoosisiirappi, hiiva, palmuöljy, emulgointiaineet 
(E481, E472e), jodioitu suola, tärkkelyssiirappi, ammoniumkloridi (salmiakki), aromit, väri (E153). Saattaa 
sisältää pieniä määriä maitoa. Valmiit tuotteet saattavat sisältää myös muita allergeenejä, jotka ovat 
peräisin muista paistopisteessä käsitellyistä tuotteista. Leivottu Suomessa.

106 g, Laktoositon
PANTTERI MUNKKI

5–
8/

20
20

400 g, Maidoton, laktoositon

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, rusina, siirappi, mallastettu ruishiutale, appelsii-
ninkuorihillo (inverttisokerisiirappi, appelsiininkuori, vesi), jodioitu suola (1,2 %), 
rypsiöljy, anis, fenkoli, hiiva. Voimakassuolainen. Leivottu Suomessa.

KIIREETÖN
JUHLALIMPPU


