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MUST LEIB – traditsioonilised leivad
Traditsiooniline tume rukkinisujahust magushapu vormileib.

ja

Koostisosad: rukkijahu, joogivesi,
nisujahu, suhkur, rukkilinnasejahu,
odralinnaseekstrakt, pärm,
keedusool.
Toode on kiudaine- ja valguallikas.
Ei ole lisatud E-aineid.

MUST LEIB 600 g
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MUST LEIB 300 g

Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

Traditsiooniline tume rukki- ja
nisujahust magushapu pätsiline ehk
põrandaleib.
Koostisosad: rukis (rukkikroovjahu,
rukkitäisterajahu, rukkilinnasejahu),
joogivesi, nisujahu, suhkur, nisuvalk,
odralinnaseekstrakt, pärm, sool,
paksendajad E466 ja guarkummi,
emulgaator E482.

MUST PÕRANDALEIB 390 g
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MUST LEIB – lisanditega leivad
Traditsiooniline tume rukkinisujahust magushapu vormileib.
Koostisosad: rukkijahu,
joogivesi, nisujahu, suhkur,
rukkilinnasejahu,
odralinnaseekstrakt, pärm,
keedusool.
Toode on kiudaine- ja valguallikas.
Ei ole lisatud E-aineid.

ja

Tume
rukkija
magushapu
kanepiseemnetega.

nisujahust
vormileib

Koostisosad: rukkijahu, joogivesi,
nisujahu, linaseemned (14%),
idandatud rukkiterad (9%),
päevalilleseemned (6,7%),
odralinnaseekstrakt,
rukkilinnasejahu, kanepiseemned
(5,3%), suhkur, pärm, jodeeritud
sool.

Toode on kiudainerikas ja
valguallikas.
Ei ole lisatud E-aineid.

MUST SEEMNELEIB 560 g MUST SEEMNELEIB 280 g
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Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

MUST KANEPILEIB 280 g
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MUST LEIB – tasku- ehk koorikleivad
Traditsiooniline tume rukki- ja nisujahust
magushapu kandiline taskuleib seemnetega.

Tume ja suitsune rukki- ning nisujahust
magushapu
taskuleib
kuldsete
linaseemnetega.

Koostisosad: rukkijahud
(rukkikroovjahu, rukkitäisterajahu),
joogivesi, päevalilleseemned (19,5%),
nisujahu, suhkur, rukkilinnasejahu,
odralinnaseekstrakt, linaseemned,
nisuvalk, pärm, sool, stabilisaator E466.

Koostisosad: rukkijahu, joogivesi,
nisujahu, suhkrusiirup, rukkijuuretis,
linaseemned, odra- ja
rukkilinnasejahu, nisuvalk, pärm, sool,
suitsu lõhna- ja maitseaine.

Toode sisaldab 20,6% seemneid ja on
kiudaine- ning valguallikas.

Valmistatud rukkijuuretisega.
Toode on kiudainerikas ja
valguallikas.
Ei ole lisatud E-aineid.

MUST TASKULEIB SEEMNETEGA 270 g
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MUST SUITSUNE TASKULEIB 280 g

Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.
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MUST LEIB – UUDIS, 2018
Uus linnastest Must Juubelileib on loodud, et
anda au Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.
Pätsiline ehk põranda rukkileib on tüüpilise
linnase aroomi ja maitsega, valmistatud
traditsioonilisel viisil juuretise ja keeduga.
Keet: võetakse 3-6% retseptis ettenähtud jahu
kogusest ja hautatakse seda keevas vees.
Aeglaselt jahtudes keet suhkrustub. Keedust
tuleb magusus ja juuretisest hapukus.
Koostisosad: rukkijahu (rukkijahu ja
rukkilinnasejahu), joogivesi, nisujahu, suhkur,
nisuvalk, odralinnaseekstrakt, sool, pärm.

Traditsiooniline Must vormileib vähendatud
suhkru- ja soolasisaldusega terviseteadlikeile
tarbijatele.
Koostisosad: rukkijahu 29,4%
(rukkitäisterajahu 14,8%, rukkijahu 14,6%),
joogivesi, nisujahu, rukkilinnasejahu,
odralinnaseekstrakt, pärm, sool.
Toode on kiudainerikas, valguallikas ja
madala suhkrusisaldusega.
Ei ole lisatud E-aineid.

Toode on kiudaine- ja valguallikas.
Ei ole lisatud E-aineid.

MUST JUUBELILEIB 500 g
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Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

MUST LEIB MADALA SUHKRUSISALDUSEGA 300 g
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MUST LEIB – UUDIS, 2018
Traditsiooniline tume rukki- ja nisujahust magushapu vormileib
uudses väikeses formaadis.
Koostisosad: rukkijahu 27,6%, nisujahu, vesi, suhkur, odralinnaseekstrakt, rukkilinnas 5,8%, pärm,
sool.
Toode on kiudaineallikas.
Ei ole lisatud E-aineid.

MINI MUST 450 g
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Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.
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MUST LEIB – näkileivad
Tumedad rukki- ja nisujahust seemnetega näkileivad väikeseks vahepalaks või suupistelauale.
Koostisosad: rukkijahu, päevalilleseemned (25%), nisujahu,
suhkur, odralinnaseekstrakt, joogivesi, rukkilinnasejahu, pärm,
jodeeritud sool.

MUST NÄKILEIB PÄEVALILLESEEMNETEGA 150 g ja 500 g
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Koostisosad: rukkijahu, nisujahu,
päevalilleseemned, suhkur, kuivatatud
küüslaugu tükid (7,8%), vesi,
rukkilinnasejahu, pärm, jodeeritud
sool, kuivatatud petersell (2,6%),
nisuvalk.

MUST NÄKILEIB KÜÜSLAUGU
JA PETERSELLIGA 150 g

Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

Koostisosad: rukkijahu, nisujahu,
linaseemned (19,4%),
päevalilleseemned (9,4%),
odralinnaseekstrakt,
rukkilinnasejahu, kanepiseemned
(4,6%), vesi, suhkur, pärm, jodeeritud
sool.

MUST NÄKILEIB
KANEPISEEMNETEGA 150 g
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KODUSAI – juba aastast 1994

SUUR KODUSAI 500 g

KODUSAI RÖST 500 g
Nisujahust suur röstsai
Koostisosad: nisujahu, vesi, margariin (taimsed rasvad (palmist) ja
-õlid (rapsist), paksendajad E471 ja E322, sool), suhkur, pärm, sool,
karamell-nisulinnasejahu, paksendaja E481.

KODUSAI 320 g
Nisujahust viilutatud batoonsai
Koostisosad: nisujahu, joogivesi, pärm, suhkur, sool,
rapsiõli.
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* Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

KODUSAI MINI RÖST 240 g
Nisujahust väike röstsai

Koostisosad: nisujahu, joogivesi, piimapulber (vadakupulber,
lõssipulber, sool), rapsiõli, pärm, suhkur, jodeeritud sool.
Company confidential © Fazer. All rights reserved

KODUSAI – UUDIS, 2018

TÄISTERA KODUSAI 320 g
Koostisosad: Täisteranisujahu, nisujahu, vesi, pärm, nisugluteen,
suhkur, sool, rapsiõli.
Toode on kiudaine- ja valguallikas ning madala suhkrusisaldusega.

KODUSAI TÄISTERA RÖST 250 g
Tavapärasest röstsaiast väiksem pakend, et jõuaks toote
võimalikult värskena ära tarbida.
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* Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

Company confidential © Fazer. All rights reserved

KODUSAI – kohvisaiakesed
Pärmitaignast kohupiimatäidisega saiakesed, 2 tk pakendis
Koostisosad: nisujahu, kohupiim (17,4%), täidisesegu (suhkur, paksendajad E1412, E1422 ja
E1414, munavalgepulber, sool, lõhna- ja maitseaine, happesuse regulaator E330, toiduvärv
E160a), suhkur, margariin (palmiõli, palmiõli fraktsioonid, rapsiõli, joogivesi, emulgaatorid E322 ja
E471, sool), joogivesi, pärm, munamass, jahusegu (emulgaatorid E482 ja E471, stabilisaator
E412, happesuse regulaator E262), jodeeritud sool.

KOHUPIIMASAIAKE 130 g

Pärmitaignast kaneelitäidise ja šokolaadiglasuuriga saiakesed,
2 tk pakendis

ŠOKOLAADI-KANEELISAIAKE 130 g
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Koostisosad: nisujahu, täidisesegu (16,7%) (suhkur, stabilisaatorid E1412, E1422 ja E1414,
munavalgepulber, sool, lõhna- ja maitseaine, happesuse regulaator sidrunhape, toiduvärv
beetakaroteen), joogivesi, piimašokolaadiglasuur 7,6% (suhkur, täielikult hüdrogeenitud taimne
rasv (palmi), piimapulber, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber (10%), kakaomass,
emulgaator E322, lõhna- ja maitseaine, vanilliin), suhkur, margariin (palmiõli, palmiõli fraktsioonid,
rapsiõli, joogivesi, emulgaatorid E322 ja E471, sool), pärm, jahusegu (emulgaatorid E482 ja E471,
stabilisaator E412, happesuse regulaator E262), jodeeritud sool, kaneel (0,4%), palmirasv.

* Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.
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FINEST – valgurikkad keefirisaiad
Nisujahust magusa maitsega saiad, mis on valmistatud keefiriga ja rikastatud kaltsiumiga.
Midagi paremat ja rikkalikumat kui lihtne sai. Tooted on kaltsiumi- ja valguallikad.

Koostisosad: nisujahu,
keefir 14,5% (piim,
juuretis), joogivesi, suhkur,
rapsiõli, pärm, jodeeritud
sool, kaltsiumlaktaat.

KEEFIRISAI KALTSIUMIGA 350 g
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Koostisosad: nisujahu,
joogivesi, keefir (16,8%)
(piim, juuretis), suhkur,
rapsiõli, pärm, jodeeritud
sool, kaltsiumlaktaat.

KEEFIRI RÖSTSAI KALTSIUMIGA 450 g

* Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

Koostisosad: nisujahu,
vesi, keefir 20% (piim,
juuretis), kaerahelbed,
suhkur, rapsiõli, pärm,
nisuvalk, jodeeritud sool,
kaltsiumlaktaat, paksendaja
guarkummi.

KEEFIRI RÖSTKUKKEL KALTSIUMIGA 260 g
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FINEST – lisanditega röstsaiad
Külg-külje kõrval koos küpsenud erilise kujuga pätsid hoiavad enda sees pehmust andvat
niiskust ja imepärast maitset ja aroomi
Koostisosad: täisterahelbed
26,5% (nisutäistera-,
rukkitäistera-, kaeratäistera-,
odratäistera- ja
tatratäisterahelbed), joogivesi,
nisujahu, nisuvalk, pärm,
rapsiõli, suhkur, sool,
odralinnaseekstrakt.

Koostisosad: nisujahu,
joogivesi, päevalilleseemned (9%),
idandatud rukkiterad (6%), pärm,
suhkur, rapsiõli, meresool.
Toode on kiudaine-ja valguallikas.
Vähese suhkrusisaldusega.
Ei ole lisatud E-aineid.

Koostisosad: nisujahu,
joogivesi,
rukkitäisterahelbed
(9%), linaseemned,
odralinnaseekstrakt,
rapsiõli, suhkur, pärm,
rukkikliid, meresool,
nisuvalk.

Täisteratoode on kiudaineallikas ja
valgurikas.

Valmistatud naturaalselt
kääritatud juuretisega.

Vähese suhkrusisaldusega.

Toode on kiudainerikas.

Ei ole lisatud E-aineid.

Vähese suhkrusisaldusega.
Ei ole lisatud E-aineid.

5-VILJA RÖSTSEPIK 450 g
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RÖSTSAI RUKKITERADEGA 450 g

Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

RÖSTSEPIK RUKKIHELVESTEGA 450 g
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FINEST – kaeraröst- ja leib
Fazer pagarid on valmistanud uued kaeratooted – tervislikud, toitaineterikkad,
suurepärased toekaks hommikusöögiks ja eduka päeva alustamiseks.

KAERA RÖST 400 g
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Koostisosad: kaer 23,2% (kaeraterad (5,8%),
täistera kaerajahu (17,4%)), vesi, nisujahu,
nisugluteen, suhkur, lõssipulber,
vadakupulber, või (1,1%), pärm, jodeeritud
sool, rukkijahu, jahuparandaja (E282, E263,
E481, E300)

Koostisosad: Nisujahu, vesi, kaer 19,5%
(kaeraterad (17%), täistera kaerajahu (2,5%)),
nisugluteen, odralinnaseekstrakt, suhkur,
lõssipulber, vadakupulber, pärm, rukkijahu,
jodeeritud sool, jahuparandaja (E282, E263,
E481, E300).

Toode on kiudainerikas ja valguallikas ning
madala suhkrusisaldusega.

Toode on kiudaine- ja valguallikas ning
madala suhkrusisaldusega.

KAERA LEIB 300 g

* Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.
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FINEST – rahvusvahelised leivad
Käsitsivalmistatud
gruusiapärane nisujahust
pagaritoode

Käsitsivalmistatud
armeeniapärane nisujahust
lame leib

Koostisosad: nisujahu, vesi, sool, pärm.

Koostisosad: nisujahu, vesi, sool, pärm.

Toode on valguallikas.

Ei sisalda E-aineid.

Ei sisalda E-aineid.

GRUUSIA LEIB 250 g
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LAVAŠŠ 440 g
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JUURIKASAIAD
Vähem jahu, rohkem köögivilju - enam kui 1/3 jahust on asendatud juurviljadega, muutes
leiva tervislikumaks ja toitvamaks.
Külg-külje kõrval koos küpsenud erilise
kujuga juurikaröst

Erilise roosaka värviga peedist pätsisai

Koostisosad: nisujahu, vesi, köögiviljad 34% (valge uba, porgand
11%, pastinaak 13%), juuretis, pärm, nisuvalk, rapsiõli, manna,
meresool.

Koostisosad: nisujahu, vesi, köögiviljad 32,2% (pastinaak 14%, valge
uba, peet 7,2%), rukkijahu, nisuvalk, rapsiõli, pärm, sool
Toode on kiudaine- ja valguallikas ning ilma lisatud suhkruta.

Toode on kiudaineallikas ja valguallikas. Ei ole lisatud E-aineid.

JUURIKARÖST PASTINAAGI JA PORGANDIGA 450 g
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JUURIKASAI PEEDI JA PASTINAAGIGA 300 g

Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

Company confidential © Fazer. All rights reserved

JUURIKA PALALEIVAKESED – täisterajahust
Vähem jahu, rohkem köögivilju - enam kui 1/3 jahust on asendatud juurviljadega, muutes
leiva tervislikumaks ja toitvamaks.

TÄISTERA PALALEIVAKE
PASTINAAGI JA PORGANDIGA 280 g

Koostisosad: köögiviljad 38%
(valge uba, porgand 9,1%,
pastinaak 12%, purustatud
kikerherned), vesi, nisujahu,
täisteranisujahu, rukkijahu,
nisuvalk, linaseemned, juuretis,
pärm, rapsiõli, suhkur, sool.

Koostisosad: köögiviljad 34%
(valge uba, pastinaak, läätsed 7%,
bataat 7%), kaer 30%
(täisterahelbed ja jahu), joogivesi,
nisuvalk, linaseemned, pärm,
suhkrusiirup, sool, suhkur,
sorbiinhape.

TÄISTERA PALALEIVAKE LÄÄTSE JA
BATAADIGA 300 g

Koostisosad: köögiviljad 32%
(valge uba, porgand 9,1%,
purustatud kikerherned, peet 4%),
vesi, nisujahu, täisteranisujahu,
rukkijahu, nisuvalk,
linaseemned, juuretis, pärm,
rapsiõli, suhkur, sool.

TÄISTERA PALALEIVAKE PEEDI JA
PORGANDIGA 280 g
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TÄISTERA PALALEIVAKE
KIKERHERNE, PORGANDI JA
KÕRVITSASEEMNETEGA 280 g

Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

Kaer 100% - tootes kasutatud
teraviljast 100% on kaer.
Koostisosad: köögiviljad 30%
(valge uba, porgand 11,4%,
kikerherned 6,8%), vesi, rukkijahu
(rukkitäisterajahu, rukkijahu),
nisutäisterajahu, purustatud
kõrvitsaseemned,
odralinnaseekstrakt, pärm, sool,
suhkur, stabilisaator E466,
rukkilinnasejahu.

Köögiviljadest ja rukkijahust
valmistatud palaleivake
Company confidential © Fazer. All rights reserved

JUURIKA LEIVASNÄKID – UUDIS, 2018
Vähem jahu, rohkem köögivilju - enam kui 1/3 jahust on asendatud juurviljadega, muutes
leiva tervislikumaks ja toitvamaks.
Juurika leivasnäkid sobivad suurepäraselt nii dipikastmetega kui ka omaette näksimiseks!
Rukkijahust leivasnäkid köögiviljadega
Koostisosad: rukkijahu, köögiviljad 38% (sibul 26%, porgand
11%, valge uba 1%), nisujahu, päevalilleseemned, vesi, pärm,
nisuvalk, jodeeritud sool, rukkilinnas, kuivatatud tüümian,
suhkur.
Toode on kiudainerikas ja valguallikas.

JUURIKA LEIVASNÄKID 120 g
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Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

Company confidential © Fazer. All rights reserved

SEEMNELEIVAD – UUDIS, 2018
Vähem jahu, rohkem seemneid - enam kui 1/3 jahust on asendatud seemnetega, muutes
leiva tervislikumaks ja toitvamaks. Tooted on kiudainerikkad valguallikad.
Koostisosad: päevalilleseemned 23,2%, vesi,
rukkijahu, rukkiterad, linaseemned 5,6%,
seesamiseemned 5,6%, suhkur, nisujahu,
purustatud rukkiterad, nisuvalk, köömned,
jodeeritud sool, kartulitärklis, pärm, jahusegu
(nisujahu, E282, E263)

SEEMNELEIB 400 g
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Koostisosad: nisujahu, joogivesi, seemned 34%
(päevalilleseemned 20%, linaseemned 10%,
kõrvitsaseemned 4%), rukkijahu,
odralinnaseekstrakt, pärm, suhkur, sool,
nisuvalk, rukkilinnasejahu, paksendaja
guarkummi.

SEEMNEPALA 280 g

Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

Koostisosad: nisujahu, vesi, seemned 33%
(päevalilleseemned 15%, linaseemned 16,5%,
seesamiseemned 1,5%), pärm,
odralinnaseekstrakt, rapsiõli, sool, suhkur,
nisuvalk.

SEEMNEPÄTS 300 g
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KUKLID

KAERA-JUUSTU RÖSTKUKKEL 280 g
Koostisosad: nisujahu, joogivesi, kaer 11,6% (purustatud
kaer, kaerakiud, kaerahelbed), juust 6,4% (pastöriseeritud
piim, sool, tardaine kaltsiumkloriid, juuretis, laap, säilitusaine
natamütsiin, toiduvärv annaato), suhkur, nisugluteen,
rukkitäisterajahu, rapsiõli, sool, paksendaja guarkummi, pärm.
Toode on kiudaine- ja valguallikas.

MITMEVILJARÖSTKUKKEL 280 g
Koostisosad: nisujahu,
joogivesi, juust 14% (piim, sool,
tardaine E509, juuretis,
laapferment, toiduvärv E161b,
säilitusaine E235), suhkur, pärm,
rapsiõli, sool.

Koostisosad: nisujahu, joogivesi, täisterarukkihelbed,
odralinnaseekstrakt, rukkijahu, linaseemned, rukkikiud,
rapsiõli, pärm, nisuvalk, sool, paksendaja guarkummi,
rukkilinnas.
Toode on kiudaine- ja valguallikas.

Toode on kiudaine- ja valguallikas.
Sisaldab 14% juustu

JUUSTUMUHKEL 200 g
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Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.
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SÜDAMESEPIK & KODU RUKKILEIB

Sepik rukkiterade ja nisukliidega

100% rukkijahust valmistatud rukkileib

Koostisosad: nisujahu, vesi, pressitud rukkiterad,
odralinnasesiirup, pärm, nisukliid, sool, rapsiõli,
nisuvalk.

Koostisosad: rukis (rukkikroovjahu, rukkitäisterajahu,
rukkilinnasejahu), vesi, odralinnasesiirup, nisuvalk, suhkur,
pärm, sool, paksendaja E466.

Sisaldab 7,6% rukkiteri

Sisaldab 100% rukkijahu

Toode on kiudaine- ja valguallikas

Toode on kiudaine- ja valguallikas

Ei sisalda E-aineid

SÜDAMESEPIK 340 g
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Toodetud liinil, kus on kasutatud seesamiseemneid ja piimatooteid.

KODU RUKKILEIB 700 g
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FAZER TÄISTERA RUKKINÄKILEIVAD JA -SNÄKID
100% kasutatud teraviljast on täistera rukis. Täistera rukkisnäkid on tervislikum alternatiiv
kartulikrõpsudele, kreekeritele ja küpsistele. Söö neid selliselt, oma lemmik leivakattega või
erinevate dippidega.Tooted on kiudainerikkad valguallikad ja valmistatud juuretisega.

21

23.10.2018

TÄISTERA RUKKINÄKILEIB
MELONISEEMNETEGA 110 g

TÄISTERA RUKKISNÄKID RÖSTITUD
KÖÖGIVILJADEGA 150 g

Koostisosad: täisterarukkijahu,
meloniseemned (16%), mooniseemned, rapsiõli,
rukkilinnas, rukkikliid, kõrvitsaseemned,
jodeeritud meresool, pärm, psülliumi kiud, vesi.

Koostisosad: täisterarukkijahu, maisihelbed
(10%), paprika (2%), rapsiõli, rukkilinnas,
rukkikliid, odralinnaseekstrakt, petersell,
jodeeritud meresool, tume suhkur, pärm, psülliumi
kiud, vesi

TÄISTERA RUKKINÄKILEIB
KÕRVITSASEEMNETEGA 110 g

TÄISTERA RUKKISNÄKID
MOONISEEMNETE JA TOMATIGA 150 g

Koostisosad: täisterarukkijahu,
kõrvitsaseemned (19%), mooniseemned, rapsiõli,
rukkilinnas, rukkikliid, jodeeritud meresool,
pärm, psülliumi kiud, vesi.

Koostisosad: täisterarukkijahu,
mooniseemned (11%), tomat, rapsiõli,
rukkilinnas, rukkikliid, jodeeritud meresool,
pärm, psülliumi kiud, vesi.
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DESSERTS – lihtne luksus
DESSERTS LA CHOCO 500 g
kakaobiskviidist vahukooretäidise ja
šokolaadikattega rikkalik rullkook

Koostisosad: vahukoor, aprikoosimarmelaad (suhkur, joogivesi, kuivatatud
aprikoosid, õunad, paksendaja E440, happesuse regulaatorid E330 ja E333,
modifitseeritud tärklis, säilitusaine E202), munamass, nisujahu, suhkur,
šokolaad 9% (suhkur, kakaomass (37%), kakaovõi (12%), piimarasv (2,7%),
emulgaator letsitiin (soja), lõhna- ja maitseaine (vanilliin), kattekreem (taimsed
rasvad ja õlid (raps, palm, kookos), suhkur, joogivesi, lõhna- ja maitseaine, sool,
emulgaator E475, säilitusaine E202, happesuse regulaator E330), joogivesi,
kreemi paksendaja (suhkur, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, želatiin),
kakaopulber 1%, trühvlitäidis (suhkur, vähendatud rasvasisaldusega
kakaopulber, täielikult hüdrogeenitud kookosõli, taimsed õlid (rapsi, kookose),
emulgaator letsitiin, lõhna- ja maitseaine), emulgaatorid E471 ja E475,
tärklisesiirup (oder), kergitusained E450 ja E500, sool, säilitusaine E202, lõhnaja maitseaine (vanilliin).
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DESSERTS LA ALMOND 500 g
Biskviidist vahukooretäidise ja
metsamarjamoosiga rikkalik rullkook

Koostisosad: vahukoor, vaarika-mustikamoos 18% (suhkur, vaarikad,
joogivesi, mustikad, paksendaja E440, modifitseeritus tärklis, happesuse
regulaator E330, säilitusaine E202), munamass, nisujahu, suhkur, kattekreem
(taimsed rasvad ja õlid (raps, palm, kookos), suhkur, joogivesi, lõhna- ja
maitseaine, sool, emulgaator E475, säilitusaine E202, happesuse regulaator
E330), röstitud mandlid 8%, joogivesi, kreemi paksendaja (suhkur, laktoos,
dekstroos, želatiin), paksendaja E410, naturaalsed lõhna- ja maitseained
(sisaldab piima), tärklis (nisu, mais), emulgaatorid E471 ja E475, tärklisesiirup
(oder), kergitusained E450 ja E500, sool, säilitusaine E202, lõhna- ja maitseaine
(vanilliin).

Tooted võivad sisaldad vähesel määral pähklit ja mandlit.

DESSERTS MARIANNE CHOCOLATE 500 g
Kakaobiskviidist laktoosivaba vahukooretäidise
ja piparmündikommi ning šokolaadikattega
rikkalik rullkook

Koostisosad: laktoosivaba vahukoor, suhkur, munamass, nisujahu, vesi,
šokolaad 6,4% (suhkur, kakaomass (37%), kakaovõi (12%), piimarasv,
emulgaator letsitiin (soja), lõhna- ja maitseaine (vanilliin)), purustatud Marianne
piparmündi-šokolaadikommid (6%) (suhkur, glükoosisiirup, kakaomass, taimsed
rasvad (palmi, shea), kakaovõi, emulgaator letsitiin (soja), lõhna-ja maitseained
(piparmündiõli, vanilliin)), taimsed rasvad ja õlid (rapsi, palmi, kookose), valge
šokolaad 2,8% (suhkur, täispiimapulber, kakaovõi, emulgaator letsitiin (soja),
looduslik vanilje lõhna-ja maitseaine), kakaopulber, tärklis (nisu, maisi),
invertsuhkrusiirup, glaseeraine E904, tärklisesiirup (oder), želatiin,
emulgaatorid E471 ja E475, kergitusained E450 ja E500, sool, säilitusaine E202,
lõhna- ja maitseaine (piparmündiõli, vanilliin)
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ALKU PUDRUD JA MÜSLID
Ilma lisatud suhkruta, kiudaine- ja valgurikkad hommikusöögid. Ei sisalda E-aineid.

MITMEVILJAPUDER 500 g

KAERAHELBEPUDER
VAARIKAGA 400 g

Koostisosad: täisterakaerahelbed,
Koostisosad: täisterakaerahelbed,
kuivatatud vaarikas (5%), sool.
täisteraodrahelbed,
täisterarukkihelbed, päevalilleseemned
(5%), linaseemned (4%), kõrvitsaseemned
(3%).
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KODUAIA MÜSLI 375 g
Koostisosad: täisterakaerahelbed,
täisteraodrahelbed,
täisterarukkihelbed, puuviljad ja marjad
(9%) (kuivatatud õuna tükid, kuivatatud
mustsõstar, kuivatatud vaarikas), mesi,
päevalilleseemned (5%), kõrvitsaseemned
(4,5%), rapsiõli, jodeeritud meresool.

ÕUNA-KAERA KRÕBE
MÜSLI 400 g

MITMEVILJAMÜSLI 450 g

Koostisosad: täisterakaerahelbed,
mesi, kuivatatud õuna viilud (8%), rapsiõli,
jodeeritud meresool.

Koostisosad: täisterakaerahelbed,
täisterarukkihelbed,
täisteraodrahelbed, päevalilleseemned
(10%), kõrvitsaseemned (7%), mesi,
rapsiõli, jodeeritud meresool.
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