GLUTEENITTOMAT PAKASTEET
HoReCa-asiakkaille
975094 FAZER GLUTEENITON TUMMA PALA 70 G

T3/2022
20 kpl/ltk

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.
myyntierä

Yksittäispakattu,
valmiiksi halkaistu

*6413467509407*
975095 FAZER GLUTEENITON KAURA-PORKKANASÄMPYLÄ 70 G

16 kpl/ltk

Ainesosat: Vesi, porkkana (14 %), gluteeniton kaurahiutale (13 %), riisijauho,
tapiokatärkkelys, rypsiöljy, perunahiutale [peruna, emulgointiaine (E471),
stabilointiaine (E450)], sokeri, psyllium, hiiva, jodioitu suola (1,0 %),
säilöntäaine (E282).
myyntierä

Yksittäispakattu

*6413467509506*
975003 FAZER STREET FOOD GLUTEENITON BRIOSSI 80 G

15 kpl/ltk

Ainesosat: Vesi, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, kananmuna (19 %),
laktoositon voi (5 %), sokeri, riisijauho, perunahiutale, hiiva, psyllium,
sakeuttamisaineet (E464, E412), rypsiöljy, jodioitu suola (1,2 %). Saattaa
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. Voimakassuolainen.
myyntierä

Yksittäispakattu,
valmiiksi halkaistu

*6413467500305*
974901 FAZER GLUTEENITON VOISILMÄPULLA 60 G

myyntierä

Yksittäispakattu

*6413467490101*

Ainesosat: Laktoositon voi (20 %), sokeri, riisijauho, tärkkelys (tapioka, riisi,
peruna), kananmuna, maissijauho, perunahiutale, laktoositon maitojauhe,
vaniljakreemijauhe [sokeri, muunnettu tärkkelys (peruna, maissi), sakeuttamisaine (E404), auringonkukkaöljy, glukoosisiirappi, jodioitu suola, aromi
(vanilja), väri (E160a)], hiiva, emulgointiaineet (E471, E491, E475), psyllium,
vesi, jodioitu suola, nostatusaineet (E450, E500), kardemumma, sakeuttamisaine (E415), kasvikuidut (peruna, psyllium), aromit (mm. vanilja, vanilliini).
Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. Täytettä 8 %.

974079 FAZER GLUTEENITON KINUSKIKAKKUNEN 75 G

myyntierä

Yksittäispakattu

*6413467407901*

16 kpl/ltk

15 kpl/ltk

Ainesosat: Voi, riisijauho, sokeri, kinuskitäyte (13 %) [vesi, sokeri,
tärkkelyssiirappi, voi, muunnettu tärkkelys, sakeuttamisaine (E466), suola,
kasvirasva (palmu), aromit (mm. vanilja), emulgointiaineet (E473, E471),
värit (E171, E160a), stabilointiaineet (E460, E466), säilöntäaine (E202)],
kananmuna, appelsiininkuori, tapiokatärkkelys, nostatusaineet (E450,
E500), tärkkelyssiirappi, värit (E150c, E150b), karamellisoitu sokeri, vesi,
sakeuttamisaine (E415), emulgointiaine (E471), rapsiöljy, kokonaan
kovetettu rapsiöljy, aromit, jodioitu suola.

GLUTEENITTOMAT PAKASTEET
HoReCa-asiakkaille
975096 FAZER GLUTEENITON JUUSTOSÄMPYLÄ 3 KPL 215 G
kuluttajapakkaus

*6413467509612*
*6413467509605*

myyntierä

*6413467492419*
*6413467492402*
myyntierä

*6413467490811*
*6413467490804*
myyntierä

*6430024241471*
*6430024241488*

6 kpl/ltk

Ainesosat: Vesi, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, kananmuna,
laktoositon voi (5 %), sokeri, riisijauho, perunahiutale [peruna, rypsiöljy],
hiiva, psyllium, sakeuttamisaineet (E464, E412), jodioitu suola. Saattaa
sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. Voimakassuolainen.

974625 VUOHELAN MAIDOTON RIISIPIIRAKKA 5 KPL 275 G		
kuluttajapakkaus

8 kpl/ltk

Ainesosat: Vesi, porkkana (14 %), gluteeniton kaurahiutale (13 %), riisijauho,
tapiokatärkkelys, rypsiöljy, perunahiutale [peruna, emulgointiaine (E471),
stabilointiaine (E450)], sokeri, psyllium, hiiva, jodioitu suola, säilöntäaine
(E282).

974908 FAZER GLUTEENITON BRIOSSISÄMPYLÄ 4 KPL 320 G
kuluttajapakkaus

8 kpl/ltk

Ainesosat: Vesi, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, tattarijauho, juusto
(6 %)(gouda, maasdam, emmental)[maito, hapate, suola, väri (E160a),
maissitärkkelys], riisijauho, perunahiutale, kasvikuidut (peruna, psyllium),
rypsiöljy, sakeuttamisaineet (E461, E464, E415), herneproteiini, hiiva, jodioitu
suola. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa.

974924 FAZER GLUTEENITON KAURA-PORKKANASÄMPYLÄ 4 KPL 280 G
kuluttajapakkaus

T3/2022

4kpl/ltk

Ainesosat: Vesi, täysjyväriisi, tattarijauho, tapiokatärkkelys, täysjyväriisijauho,
rypsiöljy, teffjauho, psyllium, jodioitu suola, sakeuttamisaine (E415, E410).

myyntierä

975107 FAZER GLUTEENITON CROISSANT 4 KPL 220 G
kuluttajapakkaus

*6413467510717*
*6413467510700*
myyntierä

Ainesosat: Vesi, tärkkelykset (tapioka, peruna, maissi), kasvirasvat
(rapsi, palmu), riisijauho, kananmuna, hiiva, laktoositon voi (1,6 %),
sokeri, glukoosisiirappi, sakeuttamisaineet (E464, E415, E412), psyllium,
nostatusaine (E500), laktoositon maitojauhe, gluteeniton ohramallasuute,
vaniljauute, suola (0,4 %), emulgointiaineet (E471, E322),
happamuudensäätöaineet (E330, E331), aromi, väri (E160a). Saattaa sisältää
pieniä määriä seesaminsiemeniä.

974910 FAZER GLUTEENITON MUSTIKKA-RAHKAPULLA 4 KPL 300 G
kuluttajapakkaus

*6413467491016*
*6413467491009*
myyntierä

*6413467514012*
*6413467514005*
myyntierä

8 kpl/ltk

Ainesosat: Laktoositon maitorahka (22 %), riisijauho, gluteeniton jauhoseos
[riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, muunnettu perunatärkkelys,
sokeri, sakeuttamisaineet (E401, E412, E440, E464), suola, nostatusaineet
(E500, E575)], kananmuna, sokeri, laktoositon voi (8 %), laktoositon kerma,
vesi, mustikka (6 %), vaniljakreemijauhe [sokeri, sakeuttamisaineet (E1414,
E404), osittain kovetettu rasvaseos (kookos, sis. maitoproteiini), suola,
aromi (vanilja), väri (E160a)], hiiva, vanilliinisokeri, psyllium, kardemumma,
jodioitu suola, nostatusaineet (E450, E500). Saattaa sisältää pieniä määriä
gluteenitonta kauraa.

975140 FAZER GLUTEENITON BERLIININMUNKKI 2 KPL 240 G
kuluttajapakkaus

16 kpl/ltk

12 kpl/ltk

Ainesosat: Gluteeniton vehnätärkkelys, sokeri, vadelmahillo (16 %)[sokeri,
vadelma, vesi, muunnettu maissitärkkelys, sakeuttamisaine (E440),
säilöntäaine (E211), väri (E163)], vesi, rypsiöljy, maissitärkkelyssiirappi,
laktoositon voi (6,6 %), kokonaan kovetettu rypsiöljy, sakeuttamisaineet
(E412, E415, E461, E466), kananmuna, nostatusaineet (E575, E500),
emulgointiaine (E471), auringonkukkaöljy, väri (E120), hiiva, laktoositon
maitojauhe, suola, psyllium, aromit (mm. kardemumma), rauta, vitamiinit
(B1, B2, B3, B6). Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja mantelia.

975398 FAZER GLUTEENITON TÄHTITORTTU 4 KPL 240 G
kuluttajapakkaus

Toimitusaika: 24.10. - 31.12.2022

*6413467539817*
*6413467539800*

UU
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GLUTEENITTOMAT PAKASTEET
HoReCa-asiakkaille

myyntierä

*6413467519314*
*6413467519307*

7 kpl/ltk

Ainesosat: Gluteeniton vehnätärkkelys, laktoositon voi (29 %), luumusose,
sokeri, vesi, kananmuna, suola, psyllium, sakeuttamisaineet (E412,
E466, E440, E401), nostatusaineet (E575, E500, E450), karamellisoitu
sokerisiirappi, maissitärkkelys, happamuudensäätöaineet (E330, E333),
säilöntäaine (E202), rauta, vitamiinit (B1, B2, B3, B6). Saattaa sisältää pieniä
määriä hasselpähkinää, mantelia, sinapinsiemeniä ja seesaminsiemeniä.
Täytettä 16 %. Sulanutta tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen.

975193 FAZER GLUTEENITON PIIRAKKATAIKINA 350 G		
kuluttajapakkaus

T3/2022

10 kpl/ltk

Ainesosat: Laktoositon voi, gluteeniton kaurajauho, tapiokatärkkelys,
kananmuna, riisijauho, vesi, sokeri, perunahiutale [peruna, emulgointiaine
(E471), stabilointiaine (E450)], psyllium, jodioitu suola, nostatusaineet
(E450, E500).

myyntierä

974902 FAZER GLUTEENITON PULLATAIKINA 450 G		
kuluttajapakkaus

*6413467490217*
*6413467490200*
myyntierä

Ainesosat: Vesi, kananmuna, sokeri, muunnettu tärkkelys (tapioka),
riisijauho, laktoositon voi, maissijauho, perunahiutale [peruna,
emulgointiaine (E471), stabilointiaine (E450)], laktoositon maitojuoma,
hiiva, psyllium, aromit (vanilja, vanilliini), kardemumma, nostatusaineet
(E450, E500), jodioitu suola, emulgointiaine (E475, E471), sakeuttamisaine
(E415), kasvikuidut (peruna, psyllium). Saattaa sisältää pieniä määriä
gluteenitonta kauraa.

975092 FAZER GLUTEENITON LEHTITAIKINA 250 G		
kuluttajapakkaus

*6413467509216*
*6413467509209*

UU
TU

US

myyntierä

*6413467539718*
*6413467539701*
myyntierä

Toimitusaika: 24.10. - 31.12.2022

16 kpl/ltk

Ainesosat: Vesi, kasvirasva ja -öljy (kokonaan kovetettu rapsi, kookos
ja auringonkukka vaihtelevina osuuksina), maissitärkkelys, riisijauho,
perunatärkkelys, sokeri, härkäpapujauho, kananmuna, muunnettu
maissitärkkelys, gluteeniton ohramallasuute, laktoositon maitojauhe,
kosteudensäilyttäjä (E422), suola, herneproteiini, psyllium, auringonkukkaöljy,
sakeuttamisaineet (E415, E412, E410, E464, E461), emulgointiaine (E472c),
happamuudensäätöaineet (E330, E331), aromi, jauhonparanne (E300), väri
(E160a). Saattaa sisältää pieniä määriä seesaminsiemeniä.

975397 FAZER GLUTEENITON PIPARITAIKINA 400 G
kuluttajapakkaus

10 kpl/ltk

10 kpl/ltk

Ainesosat: Sokeri, riisijauho, laktoositon voi (17 %), tapiokatärkkelys,
kananmuna, siirappi, maissitärkkelys, perunajauho, mausteet (kaneli,
inkivääri, neilikka), psyllium, nostatusaine (E500), sakeuttamisaine (E415).
Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa, sinapinsiemeniä ja
seesaminsiemeniä. Sulanutta tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen.

