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Ainesosat: 
vesi, kasvirasvavalmisteraaste (18 %) [vesi, kasvirasva (shea, 
kookos), muunnettu perunatärkkelys, perunatärkkelys, suola, 
perunaproteiini, paakkuuntumisenestoaine (E460), aromi,  
väriaine (E160a), säilöntäaine (E200), vitamiinit (riboflaviini, 
B12 vitamiini, vitamiini D) ja jodi], riisijauho, perunatärkkelys,  
tapiokatärkkelys, kasviöljy (rypsi, rapsi), sakeuttamisaineet 
(E415, E464), perunahiutale (peruna), psyllium, hiiva, jodioitu 
suola. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, 
maitoa, soijaa, seesamin ja sinapinsiemeniä.  
Voimakassuolainen.

Ingredienser:  
vatten, vegetabilisk fettprodukt grated (18 %) [vatten,  
vegetabiliskt fett (shea, kokos), modifierad potatisstärkelse, 
potatisstärkelse, salt, potatisprotein, klumpförebyggande medel 
(E460), arom, färgämne (E160a), konserveringsmedel (E200), 
vitaminer riboflavin, vitamin B12, vitamin D) och jod], rismjöl,  
potatisstärkelse, tapiokastärkelse, vegetabilisk olja (ryps, raps), 
förtjockningsmedel (E415, E464), potatisflingor (potatis),  
psyllium, jäst, joderat salt. Kan innehålla spår av glutenfri  
havre, mjölk, soja, sesam och senapsfrön. Kraftig saltad.

Kasvirasvavalmisteraaste sämpylä/Vegetabilisk fettprodukt  
grated semla. Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri. 
Kuidun lähde/Innehåller fiber. Vegaaninen/Veganskt.

Juusosämpylä 4 kpl/180 g

Porkkanasämpylä 4 kpl/180 g
Ainesosat: 
porkkana (19 % Suomi), riisijauho, perunatärkkelys,  
vesi, tapiokatärkkelys, kasviöljy (rypsi, rapsi), sakeut-
tamisaineet (E415, E464), perunahiutale (peruna), 
psyllium, hiiva, jodioitu suola. Saattaa sisältää pieniä 
määriä gluteenitonta kauraa, seesamin ja sinapinsie-
meniä. Voimakassuolainen.

Ingredienser: 
morot (19 % Finland), rismjöl, potatisstärkelse, vatten, 
tapiokastärkelse, vegetabilisk olja (ryps, raps),  
förtjockningsmedel (E415, E464), potatisflingor  
(potatis), psyllium, jäst, joderat salt. Kan innehålla 
spår av glutenfri havre, sesam och senapsfrön. 
Kraftig saltad.

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuidun lähde/Innehåller fiber.

UUTUUS!

Valmistamme kaikki gluteenittomat tuotteemme omassa, 
gluteenittomiin tuotteisiin erikoistuneessa leipomossa Lieksassa. 
Siellä valmistetaan vain gluteenittomia tuotteita. Tuotteitamme 

voit siis käyttää huoletta. Tuotteemme ovat pääosin myös 
laktoosittomia, eikä niissä ole käytetty vehnätärkkelystä.

Jälleenmyyjähaku löytyy verkkosivuiltamme.  
Sieltä voit käydä katsomassa lähimmän kauppasi, tai  
kaukaisemmatkin, vaikka lomamatkaa suunnitellessa. 

Lisätietoja www.porokylanleipomo.fi

@ porokylanleipomo @ porokylan_leipomo

Gluteenittomaan 
ruokavalioon  

Porokylän Leipomon herkulliset  
gluteenittomat tuotteet.

Laktoositon

Maidoton

Kuidun lähde

Gluteeniton

Laktoositon

Maidoton

Kuidun lähde

Gluteeniton

Vegaaninen
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Ainesosat:  
vesi, tattarijauho 24 % (EU), teffjauho 21 % (EU),  
perunahiutale (peruna), hiiva, rypsiöljy, jodioitu  
suola, psyllium, sakeuttamisaine (E464). Saattaa  
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa,  
seesamin- ja sinapinsiemeniä. 

Ingredienser:  
vatten, bovetemjöl 24 % (EU), teffmjöl 21 % (EU),  
potatisflingor (potatis), jäst, rypsolja, joderat salt,  
psyllium, förtjockningsmedel (E464). Kan innehålla  
spår av glutenfrihavre, sesam- och senapsfrön.

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuidun lähde/Innehåller fiber. 
Tehty taikinajuureen/Gjordav surdeg.

Ainesosat:  
gluteeniton täysjyväkaura 59 % (litiste, hiutale ja 
jauho), vesi, perunatärkkelys, tapiokatärkkelys,  
rypsiöljy, siirappi, hiiva, psyllium, jodioitu suola. 
Saattaa sisältää pieniä määriä sinapin- ja  
seesaminsiemeniä.

Ingredienser:  
glutenfrifullkornshavre 59 % (tillplattat havrekorn,  
havreflingorochhavremjöl), vatten, potatisstärkelse,  
tapiokastärkelse, rypsolja, sirap, jäst, psyllium, 
joderat salt. Kan innehålla spår av senap- och 
sesamfrön.

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Runsaskuituinen/Fiberrik. 

Leivottu aitoon taikinanjuureen.  
100 % kotimaista viljaa. Lisäaineeton.

Ainesosat:  
teffjauho 29 % (EU), tattarijauho ja -suurimo, vesi,  
perunahiutale (peruna), siirappi, rypsiöljy, hiiva,  
psyllium, jodioitu suola. Saattaa sisältää pieniä  
määriä sinapin- ja seesaminsiemeniä.

Ingredienser:  
teffmjöl 29 % (EU), bovetemjöl och -gryn, vatten,  
potatisflingor (potatis), sirap, rypsolja, jäst,  
psyllium, joderat salt. Kan inne hålla spår av  
senap- och sesamfrön.

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuitupitoinen/Fiberkälla. 

 
Tehty tattarijuureen/Gjord av bovete surdeg.

Teff-jälkkäri 6 kpl/225 gRehti, tattari-teffleipä 400 g

Kaurajälkkäri 6 kpl /240 g Paahtoleipä 225 g
Ainesosat:  
gluteeniton jauhoseos (43 %) [peruna- ja maissitärkkelys, soke-
ri, psyllium, riisitärkkelys, stabilointiaineet (E464, E466), suola, 
perunaproteiini, johanneksenleipäpuujauho, tattarihapate, 
emulgointiaineet (E471, E472e), hiivauute, karamellisoitu sokeri, 
luontainen aromi], vesi, tattarihiutale, auringonkukansiemen, 
pellavansiemen, riisijauho, tapiokatärkkelys, kasviöljy (rypsi, 
rapsi), kurpitsansiemen, hiiva. Saattaa sisältää pieniä  
määriä gluteenitonta kauraa.

Ingredienser: 
glutenfri mjölblandning (43 %) [potatis- och majsstärkelse,  
socker, psyllium, risstärkelse, stabiliseringsmedel (E464, E466), 
salt, potatisprotein, carob pulver, bovetesurdeg, emulge-
ringsmedel (E471, E472e), jästextrakt, karamelliserat socker, 
naturelarom], vatten, boveteflingor, solrosfrön, linfrön, rismjöl,  
tapiokastärkelse, vegetabilisk olja (ryps, raps), pumpafrön, jäst. 
Kan innehålla spår av glutenfri havre.

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuidun lähde/Innehåller fiber.

Laktoositon

Maidoton

Gluteeniton

Laktoositon

Maidoton

Kuidun lähde

Gluteeniton

Laktoositon

Maidoton

Kuidun lähde

Gluteeniton

Laktoositon

Maidoton

Gluteeniton
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Ainesosat:  
vesi, gluteeniton kaurajauho (Suomi), rypsiöljy, 
auringonkukansiemen, chiansiemen (<5 %),  
kurpitsansiemen, siirappi, jodioitu suola.  
Sisältää kauraa 33 % ja siemeniä 18 %.

Ingredienser:  
vatten, glutenfri havremjöl (Finland), rypsolja,  
solrosfrön, chiafrön (<5 %), pumpafrön, sirap,  
joderat salt. Innehåller 33 % havre och 18 % frön. 

Runsaskuituinen/Fiberrik. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri.

SiemenSydän 4 kpl/200 g Tattarilimppu 400 g
Ainesosat:  
Tattarijauho ja -hiutale 46 % (EU), vesi, perunahiutale 
(peruna), siirappi, hiiva, rypsiöljy, jodioitu suola  
(1 %), psyllium. Saattaa sisältää pieniä määriä  
gluteenitonta kauraa, sinapin- ja seesaminsiemeniä.

Ingredienser:  
Bovetemjöl och -flingor 46 % (EU), vatten, potatis-
flingor (potatis), sirap, jäst, rypsolja, joderat salt  
(1 %), psyllium. Kan innehålla spår av glutenfri  
havre, senap- och sesamfrön.

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuidun lähde/Fiberkälla. 

Tehty tattarijuureen/Gjord av bovetesurdeg.

Jyväleipä 500 g
Ainesosat: vesi, gluteeniton jauhoseos [riisijau-
ho (EU), maissijauho (EU), perunajauho (Suomi), 
psyllium(Intia)], gluteeniton jauhojyväseos (11 %) 
[auringonkukansiemen, riisijauho, pellavansiemen, 
tapiokatärkkelys, maissitärkkelys, sokeri, sakeut-
tamisaine (E412), suola, happamuudensäätöaine 
(E330), aromi], tattarijauho, maissisuurimo, tapio-
katärkkelys, hiiva, kasviöljy (rypsi, rapsi), jodioitu 
suola, psyllium, sakeuttamisaine (E415). Saattaa 
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, soijaa, 
seesamin- ja sinapinsiemeniä. 

Ingredienser: vatten, glutenfri mjölblandning 
[rismjöl (EU), majsmjöl (EU), potatismjöl (Finland), 
psyllium (Indien)], glutenfri mjöl-kornblandning 
(11 %) [solrosfrö, rismjöl, linfrö, tapiokastärkelse, 
majsstärkelse, socker, förtjockningsmedel (E412), salt, 
surhetsreglerande medel (E330), arom], bovetemjöl, 
majsgryn, tapiokastärkelse, jäst, vegetabiliskolja 

(ryps, raps), joderat salt, psyllium, förtjockningsmedel 
(E415). Kan innehålla spår av glutenfrihavre, soja, 
sesam- och senapsfrön.

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuidun lähde/Fiberkälla.

Laktoositon

Maidoton

Gluteeniton

Laktoositon

Maidoton

Kuidun lähde

Gluteeniton

Laktoositon

Maidoton

Kuidun lähde

Gluteeniton

Runsaskuituinen sydämenmuotoinen kaurasiemenpalaleipä.  
Sisältää kurpitsaa, chian- ja auringonkukansiemeniä. Sisältää kauraa 33 % ja siemeniä 18 %.
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Ainesosat: vesi, gluteeniton jauhoseos [riisijauho 
(EU), maissijauho (EU), perunajauho (Suomi), psyllium 
(Intia)], gluteeniton jauhoseos [tattarijauho (EU), 
perunahiutale (Suomi), pellavarouhe (Suomi), psyllium 
(Intia)], maissitärkkelys, riisijauho, siirappi, tattarijauho, 
hiiva, rypsiöljy, jodioitu suola, psyllium, sakeuttamisai-
ne (ksantaanikumi). Saattaa sisältää pieniä määriä 
gluteenitonta kauraa, sinapin- ja seesaminsiemeniä.

Ingredienser: vatten, glutenfri mjölblandning [rismjöl 
(EU), majsmjöl (EU), potatisflingor (Finland), psyllium 
(Indien)], glutenfri mjölblandning [bovetemjöl (EU), 
potatisflingor (Finland), linfrökross (Finland), psyllium 
(Indien)], majsstärkelse, rismjöl, sirap, bovetemjöl, jäst, 
rypsolja, joderat salt, psyllium, förtjockningsmedel 
(xantangummi). Kan innehålla små spår av glutenfri-
havre, senap- och sesamfrön.

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuidun lähde/Innehåller fiber.

Ainesosat:  
laktoositon maitojuoma (Suomi), riisi 22 % (EU), 
maissitärkkelys, laktoositon voi (Suomi), riisijauho, 
tapiokatärkkelys, teffjauho, rypsiöljy, jodioitu suola, 
perunahiutale (peruna), psyllium, sakeuttamisaine 
(ksantaanikumi), vesi. Saattaa sisältää pieniä määriä 
gluteenitonta kauraa, sinapin- ja seesaminsiemeniä. 
Laktoositon. Säilytys alle +6 astetta.

Ingredienser:  
laktosfri mjölkdryck (Finland), ris 22 % (EU), majs-
stärkelse, laktosfritt smör (Finland), rismjöl, tapioka-
stärkelse, fettmjöl, rypsolja, joderat salt, potatisflingor 
(potatis), psyllium, förtjockningsmedel (xantangum-
mi), vatten. Kan innehålla spår av glutenfrihavre, 
senaps- och sesamfrö. Laktosfri. Förvaring under  
+ 6 grader.

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Lihapiirakka 2 kpl/190 g

Laktoositon riisipiirakka 
4 kpl/240 g

Arinalimppu 300 g

Ainesosat:  
vesi, maissitärkkelys, gluteeniton jauhoseos [riisi-
tärkkelys, riisijauho, sakeuttamisaineet (E410, E415, 
E464), psyllium, maissitärkkelys], kananmuna, 
naudanjauheliha (8 %, alkuperä Suomi), kovetettu 
rapsiöljy, riisi, sokeri, riisijauho, rypsiöljy, hiiva, suola, 
maltodekstriini (maissi), glukoosi, aromit, hiivauute, 
mausteet (paprika, korianteri). Ei sisällä natrium- 
glutamaattia. Laktoositon. Säilytys alle + 6°C.

Ingredienser:  
vatten, majsstärkelse, glutenfri mjölblandning [ris-
stärkelse, rismjöl, förtjockningsmedel (E410, E415, 
E464), psyllium, majsstärkelse], ägg, malet kött av 
nöt (8 %, Ursprungs Finland), härdat rapsolja, ris, 
socker, rismjöl, jäst, salt, maltodextrin (majs), glukos, 
aromer, jästextrakt, kryddor (paprika, koriander). 
Innehåller inte natriumglutamat. Laktosfri.  
Förvaring under + 6°C. 

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Laktoositon

Maidoton

Kuidun lähde

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton

Ainesosat: laktoositon maitojuoma (Suomi), riisi 
(20 % EU), maissitärkkelys, laktoositon voi (Suomi), 
riisijauho, tapiokatärkkelys, teffjauho, kasviöljy (ryp-
si/rapsi), perunahiutale (peruna), psyllium, jodioitu 
suola, sakeuttamisaine (ksantaanikumi), vesi. Saattaa 
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, sinapin- 
ja seesaminsiemeniä. 

Ingredienser: laktosfri mjölkdryck (Finland), ris 
(20 % EU), majsstärkelse, laktosfritt smör (Finland), 
rismjöl, tapiokastärkelse, teffmjöl, vegetabilisk olja 
(ryps/raps), potatisflingor (potatis), psyllium, joderat 
salt, förtjockningsmedel (xantangummi), vatten. Kan 
innehålla spår av glutenfri havre, senapsfrön och 
sesamfrön. 

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Mikroaaltouunissa: Poista piirakat pussista ja aseta 
mikronkestävälle alustalle. Kuumenna täysteholla (900 
W) 2–3 minuuttia. Mikäli sulatat vain osan piirakoista, 
alenna kuumennustehoa.

Uunissa: Lämmitä uuni 200 asteeseen. Lado jäiset 
piirakat pellille. Kuumenna uunin keskiosassa noin 10 
minuuttia.

Cocktailriisipiirakka 6 kpl / 210 g

Laktoositon

Gluteeniton

Löydät tuotteen kauppasi  
pakastehyllystä!

Löydät tuotteen kauppasi  
viileästä eineshyllystä! 
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Ainesosat: 
laktoositon voi (Suomi), sitruunatäyte (17 %)  
[vesi, sokeri, sitruuna, muunnettu maissitärkkelys, 
laktoositon voi, sakeuttamisaineet (E460, E466), 
laktoositon maitojauhe, suola, säilöntäaine (E202), 
emulgointiaine (E471), aromit, väri (E160a)], riisi- 
jauho, sokeri, kananmuna, appelsiinikuorihillo 
[sokeri, appelsiini, vesi, sakeuttamisaine (E440),  
happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntä- 
aine (E202)], tapiokatärkkelys, kuorrute [sokeri, 
kovetettu kasvirasva (palmu RSPO MB), maito- 
jauhe, emulgointiaineet (E322 auringonkukkalesi- 
tiini, E492)], sitruunamehu, nostatusaineet (E450, 
E500), aromi, jodioitu suola, sakeuttamisaine  
(E415). Saattaa sisältää pieniä määriä  
gluteenitonta kauraa. Sisältää 2 % sitruunaa.

Ingredienser:  
laktosfritt smör (Finland), citronfyllning (17 %) [vat-
ten, socker, citron, modifierad majsstärkelse, laktosfritt 
smör, förtjockningsmedel (E460, E466), laktosfritt 
mjölkpulver, salt, konserveringsmedel (E202), emul-
geringsmedel (E471), aromer, färg (E160a)], rismjöl, 
socker, ägg, apelsinskalssylt [socker, apelsin, vatten, 
förtjockningsmedel (E440), surhetsreglerande medel 
(E330, E333), konserveringsmedel (E202)], tapio-
kastärkelse, glasyr [socker, härdat vegetabiliskt fett 
(palm RSPO MB), mjölkpulver, emulgeringsmedel 
(E322 solroslecitin, E492)], citronjuice, jäsningsmedel 
(E450, E500), arom, joderat salt, förtjockningsmedel 
(E415). Kan innehålla små spår av glutenfrihavre. 
Innehåller 2 % citron.

Gluteeniton/Glutenfri. Vähälaktoosinen/ 
Låg laktoshalt.

Sitrushoukutus 2 kpl/170 g

UUTUUS!
Gluteeniton

Vähä- 

laktoosinen

Suussa sulava Sitrushoukutus herkutteluun ja kahvinpöytään. Tämä täytemuffinssi maistuu kaikille  
herkkusuille ja sopii myös gluteenitonta ruokavaliota noudattaville. Mehevän voilla leivotun  
muffinssin sisällä raikas sitruunainen täyte.

Pizzataikina 2 kpl/400 g

Ainesosat:  
vesi, riisijauho (EU ja ei-EU), maissitärkkelys,  
tapiokatärkkelys, kasviöljy (rypsi, rapsi),  
perunahiutale, psyllium, hiiva, sokeri, jodioitu  
suola, stabilointiaine (E415). Saattaa sisältää pieniä 
määriä gluteenitonta kauraa, soijaa, sinapin- ja 
seesaminsiemeniä.

Ingredienser:  
vatten, rismjöl (EU och icke-EU), majsstärkelse, tapio-
kastärkelse, vegetabilisk olja (ryps,raps), potatis- 
flingor, psyllium, jäst, socker, joderat salt, stabilise-
ringsmedel (E415). Kan innehålla spår av glutenfri 
havre, soja, senap- och sesamfrön.

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Laktoositon

Gluteeniton

Taikinan sulatus: Sulata pizzataikina pakkauksessaan tai 
hyvin muovilla peitettynä joko jääkaapissa 10–18 tuntia tai 
huoneenlämmössä 3–4 tuntia. Voit sulattaa taikinan  
pakkauksessaan tai tiiviissä muovipussissa vesihauteessa, 
aika noin 2 tuntia. Sulatusajat ovat ohjeellisia.

Taikinan käyttäminen: Kauli sulanut taikina gluteenit-
tomia jauhoja apuna käyttäen leivinpaperin päällä ohueksi 
pizzapohjaksi. Siirrä pohja leivinpaperin avulla pellille 
ja täytä haluamillasi täytteillä. Paista 275 asteessa 8–12 
minuuttia. Paistoajat ovat ohjeellisia.

Löydät tuotteen kauppasi  
pakastehyllystä!
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Rahkapiiras 2 kpl/200 g

Ainesosat: 
gluteeniton jauhoseos (riisijauho, maissijauho, 
perunajauho, psyllium), laktoositon maitorahka 35 
% (Suomi), vesi, sokeri, kananmuna, laktoositon 
voi, hiiva, rasvaseos [vesi, rypsiöljy, emulgointiaineet 
(E471, E481)], rusina, tapiokatärkkelys, vaniljakree-
mijauhe [sokeri, sakeuttamisaineet (E1414 peruna, 
E404, E1450 maissi), auringonkukkaöljy, glukoosisii-
rappi, jodioitu suola, aromit (vanilja), väri (E160a)], 
jodioitu suola, psyllium, sakeuttamisaine (E415), 
vanilliinisokeri, kardemumma, nostatusaine (E450, 
E500). Saattaa sisältää pieniä määriä sinapin- ja 
seesaminsiemeniä. Säilytys alle + 8° C

Ingredienser: 
glutenfri mjölblandningen (rismjöl, majsmjöl, potatis-
mjöl, psyllium), laktosfri kvarg 35 % (Finland), vatten, 
socker, ägg, laktosfritt smör, jäst, fettblandning 
[vatten, rypsolja, emulgeringsmedel (E471, E481)], 
russin, tapiokastärkelse, vaniljsåspulver [socker, för-
tjockningsmedel (E1414 potatis, E404, E1450 majs), 
solrosolja, glukossirap, joderat salt, arom (vanilj), 
färg (E160a)], joderat salt, psyllium, förtjockningsme-
del (E415), vanillinsocker, kardemumma, jäsningsme-
del (E450, E500). Kan innehålla spår av senap- och 
sesamfrön. Förvaring under + 8° C

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Laktoositon
Gluteeniton

Pullapohjaan leivottu perinteinen rahkapiiras. Vaniljaisessa rahkatäytteessä on mukana rusinoita. 

Ainesosat:  
laktoositon voi (Suomi), carameltäyte (18 %) [sokeri, 
vesi, kasvirasva (palmu RSPO SG, shea), muunnettu 
tärkkelys, stabilointiaineet (E460i, E466), paahdettu 
sokerisiirappi, suola, aromit, emulgointiaine (E473), 
säilöntäaine (E202), hapettumisenestoaine (E300)], 
riisijauho, sokeri, kananmuna, appelsiinikuorihillo 
[sokeri, appelsiini, vesi, sakeuttamisaine (E440), 
happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilön-
täaine (E202)], tapiokatärkkelys, kuorrute [sokeri, 
kasvirasva (palmu RSPO MB), herajauhe (maito), 
kaakaojauhe, maitojauhe, emulgointiaineet (E322 
auringonkukkalesitiini, E476), aromi], aromi [kara-
mellisoitu sokeri, vesi, väri (E150b), aromi], nostatus-
aine (E450, E500), sakeuttamisaine (E415), jodioitu 
suola. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta 
kauraa.

Ingredienser: 
laktosfritt smör (Finland), karamellfyllning (18 %) 
[socker, vatten, vegetabiliskt fett (palm RSPO SG, 
shea), modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel 
(E460i, E466), rostad sockersirap, salt, aromer, 
emulgeringsmedel (E473), konserveringsmedel 
(E202), antioxidationsmedel (E300)], rismjöl, 
socker, ägg, apelsinskalssylt [socker, apelsin, vatten, 
förtjockningsmedel (E440), surhetsreglerande medel 
(E330, E333), konserveringsmedel (E202)], tapio-
kastärkelse, glasyr [socker, vegetabiliskt fett (palm 
RSPO MB, shea), vasslepulver (mjölk), kakaopulver, 
mjölkpulver, emulgeringsmedel (E322 solroslecitin, 
E476, arom), arom [karamelliserat socker, vatten, 
färg (E150b), arom], jäsningsmedel (E450, E500), 
förtjockningsmedel (E415), joderat salt. Kan innehålla 
små spår av glutenfrihavre.

Gluteeniton/Glutenfri. Vähälaktoosinen/ 
Låg laktoshalt.

Tohveehoukutus 2 kpl/170 g

Vähä- 

laktoosinen

Gluteeniton
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Ainesosat:  
gluteeniton jauhoseos (riisijauho, maissijauho, perunajauho, 
psyllium), vaniljakreemi [vesi, sokeri, glukoosisiirappi, muunnettu 
maissitärkkelys, kasvikuitu (bambu), laktoositon voi, sakeutta-
misaineet (E466, E460), väri (160a), aromit, suola, säilöntä-
aine (E202), happamuudensäätöaine (E334), emulgointiaine 
(E471)], mansikkatäyte [mansikka, sokeri, sakeuttamisaineet 
(E1442 maissi, E418, E509), happamuudensäätöaine (E330), 
vesi, väri (E120), suola, säilöntäaine (E202), aromi], sokeri, 
vesi, hiiva, kananmuna, laktoositon voi, rasvaseos [vesi, 
rypsiöljy, emulgointiaineet (E471, E481)], tapiokatärkkelys, 
kovetettu rypsiöljy, psyllium, jodioitu suola, sakeuttamisaine 
(E415), kardemumma, nostatusaine (E450, E500). Saattaa 
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, soijaa, sinapin- ja 
seesaminsiemeniä. Sisältää mansikkaa 9 %.

Ingredienser:  
glutenfri mjölblandning (rismjöl, majsmjöl, potatismjöl, 
psyllium), vaniljkräm [vatten, socker, glukossirap, modifierad 
majsstärkelse, vegetabilisk fiber (bambu), laktosfritt smör, 
förtjockningsmedel (E466, E460), färg (160a), aromer, salt, 
konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E334), 
emulgeringsmedel (E471)], jordgubbsfyllning [jordgubbar, 
socker, vatten, förtjockningsmedel (E1442 majs, E418, E509), 

surhetsreglerande medel (E330), vatten, färg (E120), salt, 
konserveringsmedel (E202), arom], socker, vatten, jäst, ägg, 
laktosfritt smör, fettblandning [vatten, rapsolja, emulgeringsme-
del (E471, E481)], tapiokastärkelse, härdat rypsolja, psyllium, 
joderat salt, förtjockningsmedel (E415), kardemumma, jäsnings-
medel (E450, E500). Kan innehålla spår av glutenfrihavre, 
soja, senap-och sesamfrön. Innehåller jordgubbar 9 %. 

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Mansikkapullapitko 320 g

Mustikkakukko 2 kpl/180 g
Ainesosat:  
mustikkamarmeladi [sokeri, mustikka, vesi,  
sakeuttamisaineet (E1442 peruna, E440), happa-
muudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine 
(E202)], laktoositon voi, gluteeniton jauhoseos 
(tattarijauho, perunahiutale, pellavansiemenrouhe, 
psyllium), tattarijauho, sokeri, teffjauho, nostatusaine 
(E450, E500). Mustikkaa 20 %. 

Ingredienser:  
blåbärmarmelad [socker, blåbär, vatten, fört- 
jockningsmedel (E1442 potatis, E440), surhets-
reglerande medel (E330, E333), konserverings-
medel(E202)], laktosfritt smör, glutenfri mjölmix  
(bovetemjöl, potatisflingor, krossade linfrön, psyl-
lium), bovetemjöl, socker, teffmjöl, jäsningsmedel 
(E450, E500). Blåbär 20 %. 

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri. 
Tarjoiluehdotus:  
Nauti jäätelön tai vaniljakastikkeen kera.

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton

Ainesosat: gluteeniton jauhoseos [riisijauho (EU), maissijauho 
(EU), perunajauho (Suomi), psyllium (Intia)], sokeri, laktoositon 
voi (Suomi), maitorahka (7 % Suomi), vesi, hiiva, kananmu-
na, vaniljakreemijauhe (3 %) [sokeri, muunnettu perunatärkke-
lys, sakeuttamisaine (E404), glukoosisiirappi, kookosöljy, suola, 
emulgointiaineet (E471, E472b), herneproteiini, stabilointiaine 
(E340iii), väri (E160a), luontainen vanilja-aromi], riisijauho, 
kasvirasvaseos [vesi, rapsiöljy, emulgointiaineet (E471, E481)], 
tapiokatärkkelys, psyllium, jodioitu suola, sakeuttamisaine 
(E415), nostatusaine (E450, E500), kardemumma. Saattaa 
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, sinapin- ja seesa-
minsiemeniä.

Ingredienser: glutenfri mjölblandning [rismjöl (EU), majsmjöl 
(EU), potatismjöl (Finland), psyllium (Indien)], socker, laktosfritt 
smör (Finland), kvarg (7 % Finland), vatten, jäst, ägg, 
vaniljkrämpulver (3 %) [socker, modifierad potatisstärkelse, 
förtjockningsmedel (E404), glukossirap, kokosolja, salt, emul-
geringsmedel (E471, E472b), ärtprotein, stabiliseringsmedel 
(E340iii), färg (E160a), naturlig vaniljarom], rismjöl, fettbland-
ning [vatten, rapsolja, emulgeringsmedel (E471, E481)], tapi-
okastärkelse, psyllium, joderat salt, förtjockningsmedel (E415), 
jäsningsmedel (E450, E500), kardemumma. Kan innehålla små 
spår av glutenfrihavre, senap- och sesamfrön. 

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Herkkupulla 2 kpl/140 g

Suklaamuffinssi 2 kpl/140 g
Ainesosat:  
sokeri, laktoositon voi 24 % (Suomi), kananmuna  
(Suomi), gluteeniton jauhoseos (riisijauho, maissi-
jauho, perunajauho, psyllium), suklaa 3 % (Ranska) 
[sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, emulgointiaine 
(E322 soijalesitiini)], kaakaojauhe 3 %, vanilja-
sokeri, nostatusaine (E450, E500), jodioitu suola. 
Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta 
kauraa.

Ingredienser:  
socker, laktosfritt smör 24 % (Finland), ägg  
(Finland), glutenfri mjölmix (ris-, majs- och  
potatismjöl, psyllium), choklad 3 % (Frankrike) 
[socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgerings-
medel (E322 sojalecitin)], kakaopulver 3 %, 
vaniljsocker, jäsningsmedel (E450, E500),  
joderat salt. Kan innehålla spår av glutenfrihavre.

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton
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Ainesosat:  
jauhoseos (riisijauho, maissijauho, perunajauho, psyllium), vesi, 
sokeri, vaniljakreemijauhe [sokeri, sakeuttamisaineet (E1414 pe-
runa, E404), rasvaseos (kovetettu kookosöljy, glukoosisiirappi, 
maitoproteiini), jodioitu suola, aromit (vanilja), väri (E160a)], 
hiiva, margariini [kasvirasvat (palmu, kookos), rypsiöljy, vesi, 
suola, aromi, väri (E160a)], kananmuna, laktoositon voi, 
rasvaseos [vesi, rypsiöljy, emulgointiaineet (E471, E481)], kaneli 
(1 %), tapiokatärkkelys, psyllium, jodioitu suola, sakeuttamisaine 
(E415), nostatusaine (E450, E500), kardemumma, kovetettu 
rypsiöljy. Saattaa sisältää pieniä määriä sinapin- ja seesamin-
siemeniä.

Ingredienser:  
mjölblandningen (rismjöl, majsmjöl, potatismjöl, psyllium), vat-
ten, socker, vaniljsåspulver [socker, förtjockningsmedel (E1414 
potatis, E404), fettblandning (härdat kokosolja, glukossirap, 
mjölkprotein), joderat salt, arom (vanilj), färg (E160a)], jäst, 
margarin [vegetabiliska fetter (palm, kokos), rypsolja, vatten, 
salt, arom, färg (E160a)], ägg, laktosfritt smör, fettblandning 
[vatten, rypsolja, emulgeringsmedel (E471, E481)], kanel (1 
%), tapiokastärkelse, psyllium, joderat salt, förtjockningsmedel 
(E415), jäsningsmedel (E450, E500), kardemumma, härdat 
rypsolja. Kan innehålla spår av senap- och sesamfrön.

Gluteeniton /Glutenfri. Laktoositon /Laktosfri. 

Kanelikasi 3 kpl/200 g

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton

Ainesosat:  
gluteeniton täysjyväkaurahiutale ja -jauho 38 % 
(Suomi), sokeri, laktoositon voi (Suomi), kanan- 
muna, mustikka 3 % (Suomi), jodioitu suola, sakeut-
tamisaine (ksantaanikumi), auringonkukkaöljy.

Ingredienser:  
havreflingor (30 %) (Finland), havremjöl (8 %) 
(Finland), socker, laktosfritt smör, ägg, blådär  
(3 %) (Finland), joderat salt, förtjockningsmedel 
(xantangummi), solrosolja

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Valmistettu 100 % suomalaisesta kaurasta ja  
mustikasta. Tillverkat av 100 % finsk havre  
och blåbär.

O’love Kauramustikkakeksi 
160 g

UUTUUS!

Ainesosat:  
gluteeniton jauhoseos (riisijauho, tumma riisijauho, 
maissijauho, perunajauho, psyllium), sokeri, vesi, 
laktoositon voi 11 % (Suomi), hiiva, kananmuna, 
kasvirasvaseos [vesi, rypsiöljy, emulgointiaineet 
(E471, E481)], tapiokatärkkelys, psyllium, jodioitu 
suola, sakeuttamisaine (E415), kardemumma, nosta-
tusaine (E450, E500). Saattaa sisältää pieniä määriä 
sinapin- ja seesaminsiemeniä. Laktoositon.

Ingredienser:  
glutenfri mjölmix (rismjöl, brunt rismjöl, majsmjöl, 
potatismjöl, psyllium), socker, vatten, laktosfritt smör 
11 % (Finland), jäst, ägg, vegetabilisk fettblandning 
[vatten, rypsolja, emulgeringsmedel (E471, E481)], 
tapiokastärkelse, psyllium, joderat salt, förtjocknings-
medel (E415), kardemumma, jäsningsmedel (E450, 
E500). Kan innehålla spår av senap-och sesamfrön. 
Laktosfri. 

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Voisilmäpulla 2 kpl/150 g

Vaniljamuffinssi 2 kpl/130 g
Ainesosat:  
sokeri, laktoositon voi (Suomi), kananmuna 
(Suomi), gluteeniton jauhoseos (riisijauho, 
maissijauho, perunajauho ja psyllium), vanil-
jasokeri (0,8 %), nostatusaine (E450, E500), 
jodioitu suola. 

Ingredienser:  
socker, laktosfritt smör (Finland), ägg 
(Finland), glutenfri mjölmix (ris-, majs- och 
potatismjöl, psyllium), vaniljsocker (0,8 %), 
jäsningsmedel (E450, E500), joderat salt. 

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton

Vaniljamuffinssi on kahvipöydän kestosuosikki, voi ja aito vanilja takaavat herkullisen maun. 
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Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.

Ainesosat: riisijauho, laktoositon voi (Suomi), sokeri, 
vadelmahillo [sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamisaineet (E1442 
peruna, E440), happamuudensäätöaineet (E330, E333), 
väri (E162), säilöntäaine (E202)], kananmuna, appelsii-
nikuorihillo [sokeri, appelsiini, vesi, sakeuttamisaine (E440), 
happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine (E202)], 
sekamarjatäyte [vesi, sokeri, mansikka, vadelma, mustikka, puo-
lukka, omena, persikka, aprikoosi, sakeuttamisaineet (E1442 
peruna/maissi, E440), happamuudensäätöaineet (E330, 
E333), säilöntäaine (E202), väri (E120), aromi], sokerikuorrute 
[sokeri, glukoosisiirappi (maissi), väri (E120), osittain kovetettu 
rapsiöljy, kookosöljy, vesi], tapiokatärkkelys, manteli, vesi, 
nostatusaine (E503ii), sakeuttamisaine (E415), jodioitu suola, 
kardemumma, aromi (sitruuna). Saattaa sisältää pieniä määriä 
gluteenitonta kauraa.

Ingredienser: rismjöl, laktosfritt smör (Finland), socker, hal-
lonsylt [socker, hallon, vatten, förtjockningsmedel (E1442 pota-
tis, E440), surhetsreglerande medel (E330, E333), färg (E162), 
konserveringsmedel (E202)], ägg, apelsinskalsylt [socker, 
apelsin, vatten, förtjockningsmedel (E440), surhetsreglerande 
medel (E330, E333), konserveringsmedel (E202)], bär-frukt-
mix fyllning [vatten, socker, jordgubbe, hallon, blåbär, lingon, 

äpple, persika, aprikos, förtjockningsmedel (E1442 potatis/
majs, E440), surhetsreglerande medel (E330, E333), konser-
veringsmedel (E202), färg (E120), arom], sockerglasyr [socker, 
glukossirap (majs), färg (E120), delvis härdad rapsolja, kokos-
olja, vatten], tapiokastärkelse, mandel, vatten, jäsningsmedel 
(E503ii), förtjockningsmedel (E415), joderat salt, kardemumma, 
arom (citron). Kan innehålla spår av glutenfri havre.

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Runebergintorttu 2 kpl/170 g

Kausituotteet

Laskiaispulla 2 kpl/180 g
Ainesosat: gluteeniton jauhoseos (riisijauho, tumma riisijauho, 
maissijauho, perunajauho, psyllium), sokeri, mansikkahillo 
[sokeri, mansikka, vesi, sakeuttamisaineet (E440, E1442 
peruna), happamuudensäätöaineet (E330, E333, E300), väri 
(E162), säilöntäaine (E202)], kasvirasvavalmiste [vesi, kovetetut 
kasvirasvat ja -öljyt (palmu (RSPO) ja auringonkukka), sokeri, 
stabilointiaineet (E420ii, E463), maitoproteiini, emulgoin-
tiaineet (E472e, E322 auringonkukkalesitiini), suola, aromit, 
väri (E160a)], vesi, hiiva, laktoositon voi, kananmuna, 
kasvirasvaseos [vesi, rypsiöljy, emulgointiaineet (E471, E481)], 
tapiokatärkkelys, psyllium, jodioitu suola, sakeuttamisaine 
(E415), kardemumma, nostatusaine (E450, E500). Saattaa 
sisältää pieniä määriä sinapin- ja seesaminsiemeniä. Säilytys 
alle + 6°C.

Ingredienser: glutenfri mjölmix (rismjöl, brunt rismjöl, 
majsmjöl, potatismjöl, psyllium), socker, jordgubbssylt [socker, 
jordgubbar, vatten, förtjockningsmedel (E440, E1442 potatis), 
surhetsreglerande medel (E330, E333, E300), färg (E162), 
konserveringsmedel (E202)], vegetabilisk fettblandning [vatten, 
härdad vegetabiliskfett och -olja (palm (RSPO) och solros), 
socker, stabiliseringsmedel (E420ii, E463), mjölkprotein, 

emulgeringsmedel (E472e, E322 solroslecitin), salt, aromer, 
färg (E160a)], vatten, jäst, laktosfritt smör, ägg, fettblandning 
[vatten, rypsolja, emulgeringsmedel (E471, E481)], tapioka-
stärkelse, psyllium, joderat salt, förtjockningsmedel (E415), 
kardemumma, jäsningsmedel (E450, E500). Kan innehålla spår 
av senap- och sesamfrön. Förvaring under + 6°C.

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.

KAUSI- 
TUOTE

saatavilla tammi- 
helmikuussa

KAUSI- 
TUOTE

saatavilla tammi- 
helmikuussa

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton

Vähä- 

laktoosinen

Gluteeniton

Ainesosat:  
gluteeniton täysjyväkaurahiutale ja -jauho (41 % 
Suomi), sokeri, laktoositon voi, kananmuna,  
puolukka (2 % Suomi), jodioitu suola, sakeuttamis- 
aine (ksantaanikumi).

Ingredienser:  
havreflingor (33 %) (Finland), havremjöl (8 %)  
(Finland), socker, laktosfritt smör, ägg, lingon  
(2 %) (Finland), joderat salt, förtjockningsmedel 
(xantangummi).

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Valmistettu 100 % suomalaisesta kaurasta ja  
puolukasta. Tillverkat av 100 % finsk havre  
och lingon.

Ainesosat:  
gluteeniton täysjyväkaurajauho- ja hiutale (34 % Suomi), farii-
nisokeri, kasviöljy (rypsi, rapsi), sokeri, valkosuklaa (8 % Belgia) 
[sokeri, maitojauhe, kaakaovoi, emulgointiaine (E322 soija-
lesitiini), luontainen vanilja-aromi], kananmuna, karpalo (5 
% usa/Kanada), kananmunankeltuainen, emulgointiaineet 
(E471, E475), nostatusaine (E500), jodioitu suola, riisijauho, 
sakeuttamisaine (E415), auringonkukkaöljy.

Ingredienser:  
glutenfri havremjöl (21 %) (Finland), havreflingor (13 %) 
(Finland), farinsocker, vegetabiliska oljor (ryps, raps), socker, vit 
choklad (8 %) [socker, mjölkpulver, kakaosmör, emulgerings-
medel (E322 sojalecitin), naturlig vaniljarom] (Belgien), ägg, 
tranbär (5 %) (usa/Kanada), ägggula, emulgeringsmedel 
(E471, E475), bakpulver (E500), joderat salt, rismjöl, förtjock-
ningsmedel (E415), solrosolja.

Gluteeniton/Glutenfri. Vähälaktoosinen/Låg laktoshalt.

Valmistettu 100 % suomalaisesta kaurasta.  
Tillverkat av 100 % finsk havre.

O’love Kaurapuolukkakeksi 
160 g

O’love Valkosuklaa-Karpalo 
cookie 150 g 

UUTUUS!

UUTUUS!
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Luumutasku 3 kpl/165 g
Ainesosat:  
luumumarmeladi [luumu, sokeri, vesi, muunnettu 
tärkkelys (E1422 maissi), hyytelöimisaineet (E440, 
E418), happamuudensäätöaineet (E330, E333), 
väri (E150d), säilöntäaine (E202)], laktoositon voi, 
riisijauho, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, peruna-
tärkkelys, nostatusaine (E450, E500), vesi, vaniljaso-
keri, psyllium, sakeuttamisaine (E415), jodioitu suola. 
Saattaa sisältää pieniä määriä seesaminsiemeniä ja 
sinapinsiemeniä. Luumua 21 %. 

Ingredienser:  
plommonmarmelad [plommon, socker, vatten, 
modifierad stärkelse (E1422 majs), förtjockningsme-
del (E440, E418), surhetsreglerande medel (E330, 
E333), färg (E150d), konserveringsmedel (E202)], 
laktosfritt smör, rismjöl, majsstärkelse, tapiokastär-
kelse, potatisstäkelse, jäsningsmedel (E450, E500), 
vatten, vaniljsocker, psyllium, förtjockningsmedel 
(E415), joderat salt. Kan innehålla spår av sesamfrön 
och senapsfrön. Plommon 21 %. 

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri. 

Kausi- 
tuote

saatavilla  
marras-joulu- 

kuussa

Ainesosat:  
gluteeniton jauhoseos [riisijauho (EU), maissijauho (EU), 
perunajauho (Suomi), psyllium (Intia)], sokeri, vesi, laktoosi-
ton voi (Suomi), hiiva, vaniljakreemijauhe [sokeri, muunnettu 
perunatärkkelys, sakeuttamisaine (E404), glukoosisiirappi, koo-
kosöljy, suola, emulgointiaineet (E471, E472b), herneproteiini, 
stabilointiaine (E340iii), väri (E160a), luontainen  
vanilja-aromi], kananmuna, kasvirasvaseos [vesi, rypsiöljy, 
emulgointiaineet (E471, E481)], tapiokatärkkelys, psyllium, jo-
dioitu suola, mausteet (1 %, muu kuin EU) [kaneli, kardemumma, 
piparkakkumauste (mm. kaneli, inkivääri, neilikka)], sakeutta-
misaine (E415), nostatusaine (E450, E500). Saattaa sisältää 
pieniä määriä gluteenitonta kauraa, soijaa, sinapin-  
ja seesaminsiemeniä.

Ingredienser:  
glutenfri mjölmix [rismjöl (EU), majsmjöl (EU), potatismjöl 
(Finland), psyllium [Indien)], socker, vatten, laktosfritt smör 
(Finland), jäst, vaniljkrämpulver [socker, modifierad pota-
tisstärkelse, förtjockningsmedel (E404), glukossirap, kokosolja, 
salt, emulgeringsmedel (E471, E472b), ärtprotein, stabilise-
ringsmedel (E340iii), färg(E160a), naturlig vaniljarom], ägg, 
vegetabiliskt fettblandning [vatten, rypsolja, emulgeringsmedel 
(E471, E481)], tapiokastärkelse, psyllium, joderat salt, kryddor 

(1 %, annat än EU) [kanel, kardemumma, pepparkakakrydda 
(bl.a. kanel, ingefära, kryddnejlika)], förtjockningsmedel (E415), 
jäsningsmedel (E450, E500). Kan innehålla spår av glutenfri 
havre, soja, senap- och sesamfrön.

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Piparitäytepulla 2 kpl/160 g

Kausi- 
tuote

saatavilla  
marras-joulu- 

kuussa

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Gluteeniton

Ainesosat:  
gluteeniton jauhoseos [perunatärkkelys, maissitärkkelys, sokeri, 
kurpitsansiemen, carobjauhe, riisitärkkelys, auringonkukansie-
men, psyllium, stabilointiaineet (E464, E466), pellavansiemen, 
suola, perunaproteiini, poltettu sokeri, emulgointiaineet (E471, 
E472e rypsi)], vesi, gluteeniton jauhoseos (auringonkukan-
siemen, riisijauho, pellavansiemen, sokeri, tapiokatärkkelys, 
maissitärkkelys, guarkumi, suola), siirappi, rypsiöljy, rusina, 
riisijauho, rasvaseos [vesi, rypsiöljy, emulgointiaineet (E471, 
E481)], sakeuttamisaine (ksantaanikumi), hiiva. 

Ingredienser:  
glutenfri mjölblandning [potatisstärkelse, majsstärkelse, socker, 
pumpafrön, carob pulver, risstärkelse, solrosfrön, psyllium, 
stabiliseringsmedel (E464, E466), linfrö, salt, potatisprotein, 
bränt socker, emulgeringsmedel (E471, E472e (ryps)], vatten, 
glutenfri mjölmix (solrosfrön, rismjöl, linfrön, socker, tapiokastär-
kelse, majsstärkelse, guargummi, salt), sirap, rypsolja, russin, 
rismjöl, fettblandning [vatten, rapsolja, emulgeringsmedel 
(E471, E481)], förtjockningsmedel (xantangummi), jäst. 

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuitupitoinen/Innehåller fiber.

Pääsiäislimppu 340 g

KAUSI- 
TUOTE
saatavilla  

maalis-huhti- 
kuussa

Ainesosat:  
gluteeniton jauhoseos (riisijauho, maissijauho, perunajau-
ho, psyllium), vaniljakreemi [vesi, sokeri, glukoosisiirappi, 
muunnettu maissitärkkelys, kasvikuitu (bambu), laktoositon 
voi, sakeuttamisaineet (E466, E460), väri (160a), aromit, 
suola, säilöntäaine (E202),happamuudensäätöaine (E334), 
emulgointiaine (E471)], luumumarmeladi [vesi, sokeri, luumu 
(kuivattu), muunnettu tärkkelys (E1422), hyytelöimisaineet 
(E440, E418), happamuudensäätöaineet (E330, E333), väri 
(E150d), säilöntäaine (E202)], sokeri, vesi, hiiva, kanan-
muna, laktoositon voi, rasvaseos [vesi, rypsiöljy, emulgoin-
tiaineet (E471, E481)], tapiokatärkkelys, kovetettu rypsiöljy, 
psyllium, jodioitu suola, sakeuttamisaine (E415), kardemumma, 
nostatusaine (E450, E500). Saattaa sisältää pieniä määriä 
gluteenitonta kauraa, soijaa, sinapin- ja seesaminsiemeniä. 
Sisältää luumua 10 %.

Ingredienser:  
glutenfri mjölblandning (rismjöl, majsmjöl, potatismjöl, psyllium), 
vaniljkräm [vatten, socker, glukossirap, modifierad majsstärkel-
se, vegetabilisk fiber (bambu), laktosfritt smör, förtjockningsme-
del (E466, E460), färg (160a), aromer, salt, konserveringsme-
del (E202), surhetsreglerande medel (E334), emulgeringsmedel 
(E471)], plommonmarmelad [vatten, socker, plommon (torkad), 

modifierad stärkelse (E1422 majs), förtjockningsmedel (E440, 
E418), surhetsreglerande medel (E330, E333), färg (E150d), 
konserveringsmedel (E202)], socker, vatten, jäst, ägg, laktosfritt 
smör, fettblandning [vatten, rypsolja, emulgeringsmedel (E471, 
E481)], tapiokastärkelse, härdatrypsolja, psyllium, joderat 
salt, förtjockningsmedel (E415), kardemumma, jäsningsmedel 
(E450, E500). Kan innehålla spår av glutenfri havre, soja, 
senap- och sesamfrön. Innehåller plommon 10 %.

Gluteeniton/Glutenfri. Laktoositon/Laktosfri.

Luumupitko 320 g

Kausi- 
tuote

saatavilla  
marras-joulu- 

kuussa

Laktoositon

Gluteeniton

Laktoositon

Maidoton

Gluteeniton



Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.
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RavintoainetaulukkoJoululimppu 340 g

Ainesosat:  
gluteeniton jauhoseos [perunatärkkelys, maissitärkke-
lys, sokeri, kurpitsansiemen, carobjauhe, riisitärkkelys, 
auringonkukansiemen, psyllium, stabilointiaineet 
(E464, E466), pellavansiemen, suola, perunapro-
teiini, poltettu sokeri, emulgointiaineet (E471, E472e 
rypsi)], vesi, gluteeniton jauhoseos (auringonkukan-
siemen, riisijauho, pellavansiemen, sokeri, tapioka-
tärkkelys, maissitärkkelys, guarkumi, suola), siirappi, 
rypsiöljy, rusina, riisijauho, rasvaseos [vesi, rypsiöljy,  
emulgointiaineet (E471, E481)], sakeuttamisaine 
(E415), hiiva. 

Ingredienser:  
glutenfri mjölblandning [potatisstärkelse, majsstär-
kelse, socker, pumpafrön, carob pulver, risstärkelse, 
solrosfrön, psyllium, stabiliseringsmedel (E464, 
E466), linfrö, salt, potatisprotein, bränt socker, 
emulgeringsmedel (E471, E472e (ryps)], vatten, 
glutenfri mjölmix (solrosfrön, rismjöl, linfrön, socker, 
tapiokastärkelse, majsstärkelse, guargummi, salt), 
sirap, rypsolja, russin, rismjöl, fettblandning [vatten, 
rapsolja, emulgeringsmedel (E471, E481)], förtjock-
ningsmedel (E415), jäst. 

Gluteeniton/Glutenfri. Maidoton/Mjölkfri.  
Laktoositon/Laktosfri. Kuitupitoinen/Fiberkälla.

Ravintoaine- 
pitoisuus / 100 g
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Juusosämpylä 277 8,4 2,8 44,0 1,6 4,9 2,9 1,7 X X* X* X X

Porkkanasämpylä 250 4,3 0,2 46,0 2,9 5,3 3,1 1,4 X X X X X

Rehti, tattari-teffleipä 223 2,2 0,4 43,0 3,3 4,4 7,6 1,1 X X X X X

Kaurajälkkäri 320 7,3 1,1 49,0 3,5 8,3 9,4 1,1 X X X X X

Teff-jälkkäri 261 3,2 0,5 48,0 5,0 5,7 8,8 1,1 X X X X X

Paahtoleipä 299 9,2 0,9 44,0 3,1 5,5 5,0 0,8 X X X X X

SiemenSydän 301 17,0 1,8 24,0 4,2 6,0 9,1 1,0 X X X X X

Tattarilimppu 231 2,3 0,3 45,0 2,2 4,0 7,2 1,0 X X X X X

Jyväleipä 212 3,7 0,3 37,0 2,1 4,0 4,4 1,0 X X X* X X

Arinalimppu 201 3,2 1,1 37,8 3,2 4,9 4,7 1,0 X X X X X

Lihapiirakka 324 14,0 3,2 42,0 1,6 1,9 5,9 0,8 X X X X

Laktoositon Riisipiirakka 221 7,5 3,4 33,0 2,2 1,5 4,0 1,0 X X X X

Cocktailriisipiirakka 242 9,4 4,4 34,0 2,1 1,6 3,8 1,0 X X X X

Pizzataikina 203 5,3 0,3 33,0 1,3 2,1 2,6 0,8 X X X* X X

Sitrushoukutus 413 20,0 12,0 52,0 30,0 0,9 2,9 0,9 X X

Tohveehoukutus 419 21,0 12,0 53,0 35,0 1,0 2,9 0,9 X X

Herkkupulla 354 14,0 7,7 51,0 24,0 3,1 4,0 0,9 X X X

Suklaamuffinssi 453 27,0 15,0 45,0 30,0 2,3 5,3 0,7 X X

Mansikkapullapitko 241 4,0 2,1 47,0 23,0 3,7 2,4 0,6 X X X

Mustikkakukko 331 12,0 6,4 53,9 41,5 2,3 2,3 0,2 X X X X

Voisilmäpulla 312 10,0 5,5 50,0 23,0 3,4 3,4 0,8 X X X

Vaniljamuffinssi 450 27,0 15,0 46,3 30,0 0,8 5,0 0,7 X X X

Kanelikasi 270 7,2 4,1 48,0 24,0 2,7 2,8 0,7 X X X

O’love Kauramustikkakeksi 533 28,0 14,0 61,0 36,0 5,6 7,7 1,3 X X X

O’love Kaurapuolukkakeksi 530 27,0 14,0 61,0 37,0 5,1 7,7 1,3 X X X

O’love Valkosuklaa-Karpalo cookie 500 24,0 4,40 63,0 40,0 5,0 7,3 1,1 X

Runebergintorttu 535 30,0 13,0 61,0 35,0 1,3 4,3 0,6 X X

Laskiaispulla 316 11,0 7,4 49,3 26,5 2,8 4,2 0,7 X X X

Pääsiäislimppu 285 9,4 1,0 42,4 13,8 4,7 4,8 0,9 X X X X X

Rahkapiiras 286 7,5 3,6 46,5 22,9 2,9 6,9 0,8 X X X

Luumupitko 249 4,5 2,3 48,0 24,0 3,2 2,5 0,6 X X* X

Luumutasku 363 20,0 11,0 44,0 14,0 1,7 1,7 0,8 X X X

Piparitäytepulla 315 8,1 4,3 56,0 28,1 3,5 3,3 0,9 X X* X

Joululimppu 285 9,4 1,0 42,0 14,0 4,7 4,8 0,9 X X X X X

* = saattaa sisältää pieniä jäämiä

Kausi- 
tuote

saatavilla  
marras-joulu- 

kuussa

Laktoositon

Maidoton

Gluteeniton

Gluteeniton makea joululimppu, joka saa pehmeän makeutensa siirapista sekä rusinoista.
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