Fazer Food tuotekuvasto

Korma kastikepohja

Tomaattikastikkeen keittopohja

2 x 2 kg, sous vide

2 x 2 kg, sous-vide

SOUS-VIDE

272221

271029

Myyntiera EAN
2 x 2000 g
4743223014268

Myyntiera EAN
2x2000g
4743223015173

Meira Nova
1117334

Meira Nova
1111779

+2…+6°C
Säilyvyys
90 päivää

Kuumenna
tuote 75°C

SOUS-VIDE

+2…+6°C
Säilyvyys
90 päivää

Kuumenna
tuote 75 °C

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Maitopohjainen kasvirasvasekoite [rasvaton maito, vesi, rapsiöljy, muunnettu maissi- ja
tapiokatärkkelys, emulgointiaine E472e, aromiaineet, elintarvikeväri E160a], sipuli,
maapähkinä sose [paahdetut maapähkinät, kasviöljy (auringonkukka), kasvisrasva (palmu),
sokeri, suola], inkivääri, valkosipuli, tomaattimurska, sokeri, rapsiöljy, chilipippuritahna
[chilipippuri, suola, happamuudensäätöaine E260, säilöntäaine E202], jodioitua suolaa,
korianteri, maustekumina, chilimurska, kardemumma, maustefenkolin siemenet, anis, kaneli,
mustapippuri, laakerinlehti. Tuote saattaa sisältää muiden pähkinöiden jäämiä.
Valmistelu:
Kuumenna tuote vähintään 75°C-asteeseen ennen tarjolle laittoa.

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L, VS, Veg
Ainekset:
Murskattu tomaatti 47%, vesi, sipuli, porkkana, rapsiöljy, sokeri, valkosipuli, jodioitua suolaa,
kuivattu basilika, kuivattu timjami.
Valmistelu:
Kuumenna tuote vähintään 750C-asteeseen ennen tarjolle laittoa.

Punajuurilohko

Vegaaninen teriyaki-kastike

2 x 2 kg, sous-vide

SOUS-VIDE

4x1kg, sous-vide

273005

272027

Myyntiera EAN
2x2000 g
4743223016989

Myyntiera EAN
4x1000 g
4743223017085

Meira Nova
34580

Meira Nova
34582

+2…+6°C
Säilyvyys
60 päivää

Kuumenna
tuote vähintään
75°C

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Punajuuri 97%, vesi, rapsiöljy, sokeri, jodioitu suola.
Valmistelu:
Kuumenna tuote vähintään 75°C -asteeseen ennen tarjolle laittoa.

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

SOUS-VIDE

+2…+6°C
Säilyvyys
90 päivää

Kuumenna
tuote vähintään
75°C

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L, M, VS, Veg
Ainekset:
Soijakastike (vesi, soijavalkuaisen hydrolysaatti, suola), fariinisokeri (sokeri,
ruokosokerisiirappi), sokerisiirappi, riisiviinietikka, juomavesi, maissitärkkelys, valkosipuli,
inkivääri, kastikkeenruskistaja (väri E150c, vesi, suola).
Valmistelu:
Kuumenna tuote vähintään 750C-asteeseen ennen tarjolle laittoa.

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Vegaanimajoneesi

Tomaattikastike

5 kg

5 kg

KASTIKKEET

171091

171085

Myyntiera EAN
1x5000 g
4743223016521

Myyntiera EAN
1x5000 g
4743223015593

Meira Nova
1110940

Meira Nova
1116510

+2…+6°C
Säilyvyys
120 päivää

KASTIKKEET

+2…+6°C
Säilyvyys
120 päivää

ME paino: 5000 g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Vesi, rapsiöljy 35%, sakeuttamisaine E1422, valkoviinietikka, sinappi (vesi, sokeri,
sinapinsiemen, etikka, jodioitu suola, rapsiöljy, väri E150, säilöntäaine E211, valkopippuri),
sokeri, jodioitu suola, sakeuttamisaine E415, säilöntäaine E202.
Valmistelu:
Käyttää ilman esikäsitelyä.

ME paino: 5000 g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Rapsiöljy, murskattu tomaatti 12%, vesi, sokeri, punaviinietikka [punaviinietikka (sulfiitti),
säilytysaine natriumvetysulfiitti], appelsiinin konsentraatti [appelsiinimehutiiviste,
säilöntäaine (E202, E211)], sinappi (vesi, sokeri, sinapinsiemen, etikka, jodioitu suola,
rapsiöljy, väri E150, säilöntäaine E211, valkopippuri), jodioitu suola, valkosipuli, chilijauheseos
[chilipippuri, juustokumina, suola, oregano, valkosipuli, paakkuuntumisenestoaine
(piidioksidi)], rakuuna, basilika, mustapippuri, sakeuttamisaine E415
Valmistelu:
Käyttää ilman esikäsittelyä

Valkosipulinen salaatinkastike

Makea sinappisalaatikastike

5 kg

5 kg

KASTIKKEET

171086

171087

Myyntiera EAN
1x5000 g
4743223015692

Myyntiera EAN
5000g
4743223016736

Meira Nova
1116511

Meira Nova
1116520

+2…+6°C
Säilyvyys
120 päivää

ME paino: 5000 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Rapsiöljy, vesi, kananmuna, valkoviinietikka, valkosipuli-mausteseos 3,9% [sokeri, mausteet
(valkosipuli, valkopippuri), suola, luonnonmukainen sitruunan aromi- ja makuaine], sokeri,
sinappi (vesi, sokeri, sinapinsiemen, etikka, jodioitu suola, rapsiöljy, väri E150, säilöntäaine
E211, valkopippuri), jodioitu suola, sakeuttamisaine E415, säilöntäaine E202
Valmistelu:
Käyttää ilman esikäsittelyä.

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

KASTIKKEET

+2…+6°C
Säilyvyys
120 päivää

ME paino: 5000g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Rapsiöljy, vesi, sinappi 10% (vesi, sokeri, sinapinsiemenet, etikka, jodioitu suola, rypsiöljy,
väri E150, säilöntäaine E211, valkopippuri), sokeri, punaviinietikka, appelsiinin konsentraatti
[appelsiinimehutiiviste, säilöntäaine (E202, E211)], jodioitu suola, sakeuttamisaine E415.
Tuote saattaa sisältää pieniä määriä sulfiitteja.
Valmistelu:
Käyttää ilman esikäsitelyä.

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Puolukkahillo

Mansikkahillo

6kg

6kg

HILLOT

222558

222556

Myyntiera EAN
6000g
4743223017320

Myyntiera EAN
6000g
4743223017306

Meira Nova
35954

Meira Nova
35955

max +21C
Säilyvyys
180 päivää

HILLOT

Max +21°C
Säilyvyys
180 päivää

ME paino: 6000g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Sokeri, puolukat 36%, vesi, sakeuttamisjauhe [sakeuttamisaine (pektiini), hyytelöintiaine
E333, stabilointiaine E452, dekstroosi], säilöntäaine (kaliumsorbaatti). 100g tuotetta sisältää
36g marjoja
Valmistelu:
Tuotetta on pakkauksen avaamisen jälkeen säilytettävä +2…+6 °C ja käytettävä 30 päivän
sisällä.

ME paino: 6000g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Mansikat 47%, sokeri, vesi, sakeuttamisjauhe [sakeuttamisaine (pektiini), hyytelöintiaine
E333, stabilointiaine E452, dekstroosi], happamuudensäätöaine (sitruunahappo), säilöntäaine
(kaliumsorbaatti). 100g tuotetta sisältää 47g marjoja
Valmistelu:
Tuotetta on pakkauksen avaamisen jälkeen säilytettävä +2…+6 °C ja käytettävä 30 päivän
sisällä.

Vadelmahillo

Mustaherukkahillo

6kg

6kg

HILLOT

222557

222559

Myyntiera EAN
6000g
4743223017313

Myyntiera EAN
6000g
4743223017337

Meira Nova
35956

VALIO
35957

Max +21°C
Säilyvyys
180 päivää

ME paino: 6000g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Vadelmat 39%, sokeri, vesi, sakeuttamisjauhe [sakeuttamisaine (pektiini), hyytelöintiaine
E333, stabilointiaine E452, dekstroosi], happamuudensäätöaine (sitruunahappo), säilöntäaine
(kaliumsorbaatti). 100g tuotetta sisältää 39g marjoja
Valmistelu:
Tuotetta on pakkauksen avaamisen jälkeen säilytettävä +2…+6 °C ja käytettävä 30 päivän
sisällä.

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

HILLOT

Max +21°C
Säilyvyys
180 päivää

ME paino: 6000g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Mustaherukat 38%, sokeri, vesi, sakeuttamisjauhe [sakeuttamisaine (pektiini), hyytelöintiaine
E333, stabilointiaine E452, dekstroosi], säilöntäaine (kaliumsorbaatti). 100g tuotetta sisältää
38g marjoja
Valmistelu:
Tuotetta on pakkauksen avaamisen jälkeen säilytettävä +2…+6 °C ja käytettävä 30 päivän
sisällä.

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Jauhelihalasagne

Kasvislasagne

4x3,1 kg, raakapakaste

4x3,1 kg, raakapakaste

PAKASTE SUOLAISET

121001

123001

Myyntiera EAN
4x3100 g
4743223012851

Myyntiera EAN
4x3100 g
4743223012813

Meira Nova
1059072

Meira Nova
1059071

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

1,5 h 150 °C

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

PAKASTE SUOLAISET

1,5 h 150 °C

ME paino: 12 400 g
Erikoisruokavaliot: L, VS
Ainekset:
Béchamelkastike 45% [vesi, laktoositon kerma (kerma, stabilointiaine (karrageeni)),
vehnäjauho, rapsiöljy, jodioitua suolaa, valkopippuri, muskottipähkinä], bolognese-kastike
44% [vesi, jauheliha 29% (naudanliha (Suomi), porsaanliha (Suomi)), tomaattimurska,
tomaattisose, porkkana, sipuli, valkosipuli, vahamaissi, sokeri, jodioitua suolaa, rapsiöljy,
oregano, basilika, mustapippuri, chilijauheseos (chilipippuri, juustokumina, suola, oregano,
valkosipuli, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi)), paprikajauho], lasagnelevyt
[durum-vehnäjauho]. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa.
Valmistelu:
Laita tuote GN-vuokaan. Paista 150-asteisessa uunissa 1,5 tuntia. Lisää juustoraaste 20 min.
ennen valmistusajan loppua. Varmista, että sisälämpötila olisi vähintään 75 °C. Ota tuote ulos
uunista ja anna sen seisoa 20 minuuttia.

ME paino: 12 400 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Béchamelkastike 45% [vesi, laktoositon kerma (kerma, stabilointiaine (karrageeni)),
vehnäjauho, rapsiöljy, jodioitua suola, valkopippuri, muskottipähkinä], kasvisbolognese 44%
[vesi, tomaattimurska 18%, sipuli 13%, porkkana 9%, soijarouhe (soija, väriaine E150)
palsternakka 6,8%, tomaattisose 5%, rapsiöljy, kasvisliemijauhe (kasvikset (porkkana,
palsternakka, sipuli, purjosipuli), suola, palmurasva, hiivauute, glukoosisiirappi, persiljauute,
kurkuma, aromi, riisijauho, maltodekstriini), punaviinietikka (natriumdisulfiittia), sokeri,
valkosipuli, jodioitua suolaa, basilika, mustapippuri, oregano], lasagnelevyt
[durum-vehnäjauho]. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa.
Valmistelu:
Laita tuote GN-vuokaan. Paista 150-asteisessa uunissa 1,5 tuntia. Lisää juustoraaste 20 min.
ennen valmistusajan loppua. Varmista, että sisälämpötila olisi vähintään 75 °C. Ota tuote ulos
uunista ja anna sen seisoa 20 minuuttia.

Feta-pinaattiquiche

Kinkku-juustoquiche

27x140g, raakapakaste

27x140 g, raakapakaste

PAKASTE SUOLAISET

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

201023

201009

Myyntiera EAN
27x140 g
4743223014497

Myyntiera EAN
27x140 g
4743223013513

Meira Nova
1071175

Meira Nova
1059085

10 min 200°C &
10 min 140°C

ME paino: 3780 g
Erikoisruokavaliot: VL
Ainekset:
Pohja [vehnäjauho (gluteeni), riisijauho, margariini (kasvisöljy ja -rasva (palmuöljy,
rapsiöljy), juomavesi, emulgointiaine E471, happamuudensäätöaineet E330), vesi,
maitojauhe, vehnäjauho, suola, sokeri], muna-kermaseos [muna, laktoositon kuohukerma
(kerma, stabilointiaine E407)], pinaatti-sipulitäyte 27% [pinaatti 56%, sipuli, rapsiöljy,
jodioitua suolaa, sokeri, mustapippuri, oregano], fetajuusto 13% [lampaan- ja vuohenmaito,
suola, juoksete, hapate]. Tuote saattaa sisältää pieniä määriä soijaa ja pähkinää.
Valmistelu:
Paista jäiset piirakat 200-asteisessa uunissa 10 minuuttia. Vähennä lämpötilaa 140-asteeseen
ja paista vielä noin 10 minuuttia, kunnes tuotteen sisälämpötila on 85 °C.

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

PAKASTE SUOLAISET

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

10 min 200°C &
10 min 140°C

ME paino: 3780 g
Erikoisruokavaliot: VL
Ainekset:
Pohja [vehnäjauho (gluteeni), riisijauho, margariini (kasvisöljy ja -rasva (palmuöljy,
rapsiöljy), juomavesi, emulgointiaine E471, happamuudensäätöaineet E330), vesi,
maitojauhe, vehnäjauho, suola, sokeri], sipuli, palvilapasuikale 14% [viljaporsaanliha
(Suomi), vesi, stabilointiaineet (E1412, E450), jodioitu suola, sakeuttamisaineet (E415,
E407a), dekstroosi, hapettumisenestoaine E301, säilöntäaine E250], juusto 13% [pastöroitu
maito, suola, hapate], laktoositon kuohukerma [kerma, stabilointiaine E407], muna,
rapsiöljy, jodioitua suolaa, mustapippuri. Tuote saattaa sisältää pieniä määriä soijaa ja
pähkinää.
Valmistelu:
Paista jäiset piirakat 200-asteisessa uunissa 10 minuuttia. Vähennä lämpötilaa 140-asteeseen
ja paista vielä noin 10 minuuttia, kunnes tuotteen sisälämpötila on 85 °C.

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Kylmäsavulohiquiche

Kasviskaalikääryleet

27x140 g, raakapakaste

4x1,6 kg, raakapakaste

PAKASTE SUOLAISET

201016

123251

Myyntiera EAN
27x140 g
4743223016095

Myyntiera EAN
4x1600 g
4743223017108

VALIO
1071200

Meira Nova

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

10 min 200°C &
10 min 140°C

PAKASTE SUOLAISET

-18 ºC
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

ME paino: 3780 g
Erikoisruokavaliot: VL
Ainekset:
Kylmäsavulohitäyte 37% [sipuli, kylmäsavulohi 28% (norjalaista lohifilee, suola, sokeri),
juusto (maito, juoksute, suola), rapsiöljy, ruoholaukka, tilli, musta pippuri, jodisuola], munakermasekoitus [muna, laktoositon kuohukerma (kerma, stabilointiaine E407)], pohja
[vehnäjauho (gluteeni), riisijauho, margariini (kasviperäinen öljy ja rasva (palmuöljy,
rapsiöljy), vesi, emulgointiaine E471, happamuuden säätöaine E330), vesi, maitojauhe,
vehnäjauho, suola, sokeri]. Tuote saattaa sisältää pieniä määriä soijaa ja pähkinöitä.
Valmistelu:
Paista jäiset piirakat 200-asteisessa uunissa 10 minuuttia. Vähennä lämpötilaa 140-asteeseen
ja paista vielä noin 10 minuuttia, kunnes tuotteen sisälämpötila on 85 °C.

ME paino: 6400 g
Erikoisruokavaliot: L, M, VS, Veg
Ainekset:
Esikeitetty kaalinlehti 56%, täyte 51% [keitetty rikottu ohraryyni, kaali 24%, porkkana 14%,
keitetty härkäpavut 14% (Suomi), sipuli 9%, vesi, rapsiöljy, sidonta-aine (perunajauho,
sakeuttaja muunnettu maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini, rypsiöljy),
jodioitu suola, persilja, valkosipuli, timjami, maustepippuri], rapsiöljy, siirappi.
Valmistelu:
Ota tuote ulos pakkauksesta. Laita GN-vuokaan. Paista 150-asteisessa uunissa 45 min.
Varmista, että sisälämpötila olisi vähintään 75 °C.

Punajuuri-tattaripihvi

Raastepihvi

4,5 kg, raakapakaste

PAKASTE SUOLAISET

4,5 kg, raakapakaste

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

123217

123218

Myyntiera EAN
1x4500 g
4743223015210

Myyntiera EAN
1x4500 g
4743223015227

Meira Nova
1059139

Meira Nova
1059143

Lämmitä 75°C
sisälämpötilaan

ME paino: 4500 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Punajuuri 46%, keitetty tattari 18%, sipuli, muna, korppujauhot (vehnäjauho, hiiva, suola),
vehnäjauho, auringonkukansiemenet, sidonta-aine (perunajauho, sakeuttaja muunnettu
maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini, rypsiöljy), sokeri, rapsiöljy (rapsiöljy,
auringonkukkaöljy, vaahdonestoainetta E900), jodioitu suola, mustapippuri, maustepippuri.
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75°C sisälämpötilaan.

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

PAKASTE SUOLAISET

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75°C
sisälämpötilaan

ME paino: 4500 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Porkkana 19%, muna, sipuli 16%, keitetty peruna 16%, juuriselleri 13%, palsternakka 13%,
korppujauhot (vehnäjauho, hiiva, suola), sidonta-aine (perunajauho, sakeuttaja muunnettu
maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini, rapsiöljy), perunahiutale, vehnäjauho,
kasviperäinen öljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoainetta E900), jodioitu suola,
rakuuna, mustapippuri
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75°C sisälämpötilaan.

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Feta-pinaattipihvit

Hernepihvit

4,5 kg, raakapakaste

4,5 kg, raakapakaste

PAKASTE SUOLAISET

123221

123225

Myyntiera EAN
1x4500 g
4743223015258

Myyntiera EAN
1x4500 g
4743223015876

Meira Nova
1059145

Meira Nova
1059155

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75°C
sisälämpötilaan

PAKASTE SUOLAISET

-18 º C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan.

ME paino: 4500 g
Erikoisruokavaliot: VL, VS
Ainekset:
Keitetty peruna 30%, kikherneet 14% (kikherne, suola, antioksidantti E300), pinaatti 13%,
fetajuusto 13% (pastöroitu lampaan- ja vuohenmaito, suola, juoksete, hapate), muna,
auringonkukkasiemenet, sipuli, kasviöljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoainetta
E900), riisijauho, perunahiutaleet, sidonta-aine (perunatärkkelys, sakeuttaja muunnettu
maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini, rapsiöljy), jodioitua suolaa, muna
valkuaisjauhe [albumiinijauhe (muna), vaahdotusaine E1505, happamuudensäätöaine E330],
valkosipuli, oregano, musta pippuri
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75°C sisälämpötilaan.

ME paino: 4500 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Vihreät herneet 33% (Puola), keitetty herne 28% (Suomi), keitetty peruna, sipuli, muna,
sidonta-aine (perunajauho, sakeuttaja muunnettu maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu,
perunaproteiini, rapsiöljy), kasviperäinen öljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoaine
E900), perunahiutaleet, jodioitu suola, korianteri, musta pippuri
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.

Maissi-kvinoapihvit

Maksapihvit

4,5 kg, raakapakaste

PAKASTE SUOLAISET

3,5 kg, raakapakaste

-18 ˚C
Säilyvyys
365 päivää

123226

121507

Myyntiera EAN
4500 g
4743223016019

Myyntiera EAN
1x3500 g
4743223015791

Meira Nova
1059156

Meira Nova
1059149

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan.

ME paino: 4500g
Erikoisruokavaliot: L, M, VS
Ainekset:
Maissi 60%, keitetty kvinoa 15%, muna, sipuli, maissijauho 7%, sidonta-aine (perunajauho,
sakeuttaja muunnettu maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini, rypsiöljy),
kasvisöljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdotuksenestoaine E900), maissitärkkelys,
valkosipuli, persilja, korianteri, jodioitu suola, perunahiutaleet, oregano, cayennepippuri
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

PAKASTE SUOLAISET

-18 º C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan.

ME paino: 3500 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Naudan maksa 49% (Suomi), keitetty peruna, muna, sipuli, perunahiutaleet, siirappi,
jodioitua suolaa, kasviöljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoainetta E900), meiramia,
valkopippuria
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Lindströmin pihvit

Jauhelihapihvit

4,5 kg, raakapakaste

4,5kg, pakaste

PAKASTE SUOLAISET

121508

121509

Myyntiera EAN
1x4500 g
4743223015869

Myyntiera EAN
4,5 kg
4743223016026

Meira Nova
1059152

Meira Nova
1056716

-18 º C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

-18 º C
Säilyvyys
365 päivää

PAKASTE SUOLAISET

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

ME paino: 4500 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Jauheliha 55 % [naudanliha 50% (Suomi), sianliha 50% (Suomi)], marinoitu punajuuri 13%
[punajuuri, vesi, etikka, sokeri, suola, säilytysaine E202, aromiaine], vesi, sipuli, muna,
korppujauhot [hiiva, vehnäjauho, suola], perunatärkkelys, kasviöljy [rapsiöljy,
auringonkukkaöljy, vaahdonestoainetta E900], kapris [kapris, vesi, etikka, suola], jodioitua
suolaa, punaviinietikka [punaviinietikka, säilytysaine natriumvetysulfiitti], maustepippuri,
valkopippuri.
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan

ME paino: 4500 g
Erikoisruokavaliot: L,M
Ainekset:
Jauheliha 63 % [naudanliha 50% (Suomi), sianliha 50% (Suomi)], vesi, sipuli, munamassa,
perunatärkkelys, perunahiutaleet, peruna kuitu, kasviöljy [rapsiöljy, auringonkukkaöljy,
vaahdonestoaine E900], jodioitua suolaa, paprikajauho, mustapippuri, maustepippuri.
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.

Broileri-kasvismurekepihvit

Linssi-vihannespullat

4,5 kg, pakaste

4 kg, raakapakaste

PAKASTE SUOLAISET

-18 ºC
Säilyvyys
365

121511

123059

Myyntiera EAN
4500 g
4743223016880

Myyntiera EAN
1x4000 g
4743223015807

Meira Nova
1006531

Meira Nova
1059153

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

ME paino: 1x4500 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Broilerin jauheliha 31% (Suomi), peruna, sipuli, porkkana, vesi, herne, maissi, korppujauho
(vehnäjauho, hiiva, suola), perunahiutale, sidonta-aine (perunajauho, sakeuttaja muunnettu
maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini, rypsiöljy), kasviöljy (rapsiöljy,
auringonkukkaöljy, vaahdonestoaine aine E900), jodioitu suola, persilja, ruohosipuli, curry
(korianteri, kurkuma, sarviapila, juustokumina, mustapippuri), musta pippuri.
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

PAKASTE SUOLAISET

-18 º C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L,M,VS
Ainekset:
Keitetyt punaiset linssit 24%, porkkana 20%, kukkakaali 20%, sipulikuutio 12%,
auringonkukkasiemenet, muna, kasviperäinen öljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy,
vaahdonestoaine E900), perunahiutaleet, perunatärkkelys, maissitärkkelys, sidonta-aine
(perunajauho, sakeuttaja muunnettu maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini,
rapsiöljy), sokeri, basilika, jodioitu suola, valkosipuli. Tuote saattaa sisältää selleri jäämiä
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Silakka-kaurapyörykät

Punajuuri-kaurapyörykkä

4 kg, pakaste

4 kg, pakaste

PAKASTE SUOLAISET

122015

123264

Myyntiera EAN
1x4000 g
4743223016514

Myyntiera EAN
1x4000 g
4743223016200

Meira Nova
1059158

Meira Nova
1059556

-18˚C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

PAKASTE SUOLAISET

-18 º C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Silakkafilee 68% (Clupea harengus membras, pyydetty Itämeri FAO27IIId), peruna, sipuli,
vesi, kauralese, kasviöljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoaine E900),
perunahiutaleet, sitruunasose (sitruuna, sokeri), tilli, sidonta-aine (perunajauho, sakeuttaja
muunettu maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini, rypsiöljy), jodeerattu suola,
valkopippuri.
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Punajuuri 46%, keitetty kaura 18% (Suomi), vesi, sipulikuutio, korppujauhot (vehnäjauho,
hiiva, suola), kasviperäinen öljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoaine E900),
vehnäjauho, sidonta-aine (perunajauho, sakeuttaja muunnettu maissitärkkelys E1422,
vehnäkuitu, perunaproteiini, rypsiöljy), auringonkukkasiemenet, sokeri, kurpitsan siemenet,
punaviinietikka (sulfiitti), jodioitu suola, mustapippuri, maustepippuri.
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan

Kaura-härkäpapupyörykkä

Koskenlaskija-juustolla filokupit

4 kg, pakaste

144kplx20g (2,88kg), pakastettu

PAKASTE SUOLAISET

-18 º C
Säilyvyys
365 päivää

123262

201075

Myyntiera EAN
1x4000 g
4743223016729

Myyntiera EAN
8x18kpl (144kpl)
4743223016576

Meira Nova
1059557

Meira Nova
1071205

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Keitetty kaura 33% (Suomi), keitetty peruna, keitetty härkäpavut 16% (Suomi), sipuli,
porkkana, vesi, sidonta-aine (perunajauho, sakeuttaja muunnettu maissitärkkelys E1422,
vehnäkuitu, perunaproteiini, rypsiöljy), kasviperäinen öljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy,
vaahdonestoaine E900), ruohosipuli, persilja, jodioitu suola, mustapippuri
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa
uudelleen!

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

PAKASTE SUOLAISET

-18˚C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

ME paino: 2880 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Muna-kermaseos [muna, laktoositon kuohukerma (kerma, stabilointiaine E407), jodioitua
suolaa], juustotäyte 40% [sipuli, laktoositon koskenlaskija juusto (Suomi) 32% (juusto, vesi,
voi, sulatesuolat (E452, E339, E331), suola, paakkuuntumisenestoaine E460), laktoositon
juusto (Suomi) (pastöroitu maito, suola, hapate), rapsiöljy, mustapippuri, muskottipähkinä],
taikina (vehnäjauho, vesi, kookosöljy, suola).
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Filokupit porotäytteellä

Kinkku-juustovoileipäkakku

144kplx20g (2,88kg), pakastettu

2X1, 7kg, pakastettu

PAKASTE SUOLAISET

201076

223027

Myyntiera EAN
8x18kpl (144kpl)
4743223016583

Myyntiera EAN
2X1, 7KG
4743223015548

Meira Nova
1071204

Meira Nova
107143

-18˚C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

PAKASTE SUOLAISET

-18 °C
Säilyvyys
365 päivää

Sulata +2 ... +6
°C

ME paino: 2880 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Muna-kermaseos [muna, laktoositon kuohukerma (kerma, stabilointiaine E407), jodioitua
suolaa], porotäyte 30% [kylmäsavustettu pororuohe 35% (poronliha (Suomi, Ruotsi), suola,
sakkaroosi, dekstroosi, maltodekstriini, hapettumisenestoaineet (E301, E316), mausteuutteet
(musta- ja valkopippuri, valkosipuli, katajanmarja), rommi, säilöntäaine E250), punasipuli,
laktoositon juusto (Suomi) (pastöroitu maito, suola, hapate), punaviinietikka, rapsiöljy,
sokeri, ruohosipuli, jodioitua suolaa, timjami, mustapippuri], taikina (vehnäjauho, vesi,
kookosöljy, suola). Tuote saattaa sisältää pieniä määriä sulfiitteja.
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan.

ME paino: 3400 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Kinkku-juustotäyte 66% [kinkku 34% (viljaporsaanliha (Suomi), vesi, perunatärkkelys,
stabilointiaineet (E1412, E450), jodioitu suola, perunakuitu, dekstroosi, sakeuttamisaine
E407a, happamuudensäätöaineet (E326, E262), savuaromi, aromit, hapettumisenestoaineet
(E301, E315), mauste (inkivääri), säilöntäaine natriumnitriitti, väri E120), laktoositon
tuorejuusto 31% (pastöroitu rasvaton maito ja kerma, suola, sakeuttamisaineet (E410,
E440), säilöntäaine E202, hapate), majoneesilevite (rapsiöljy, vesi, sokeri, kanamunajauhe,
muunnettu maissitärkkelys, suola, sakeuttamisaine (ksantaani-, guarkumi,
johanneksenleipäpuujauhe), happamuudensäätöaine (etikkahappo), väriaine (beetakaroteeni),
säilöntäaine E 211), juustoraaste 10% (maito, hapate, suola, kiinteytysaine E509, säilöntäaine
E235, elintarvikeväri E160, paakkuuntumisenestoaine E460), sinappi (vesi, sokeri,
sinappisiemen, etikka, suola, rapsiöljy, väriaine E150, säilöntäaine E211, valkopippuri),
jodioitu suola, mustapippuri], leipä [vehnäjauho, juomavesi, vehnäleseet, ruisleseet,
ruismallasjauho, sokeri, kasviperäinen öljy (rapsi), hiiva, suola, emulgointiaineet (E482,
E471), sakeuttamisaine (guarkumi), happamuudensäätöaine E262], vesi, kanaliemijauhe
[suola, glukoosisiirappi, sokeri, aromi, hiivauute, sipuli, jauhettu kana, curry, kurkuma,
riisijauho, hapettumisenestoaine (rosmariiniuute)]
Valmistelu:
Tuotteen annetaan ennen käyttöä sulaa +2 ... +6 °C lämpötilassa.

Lohivoileipäkakku

Silakkapihvit

2X1, 7kg, pakastettu

3 kg, raakapakaste

PAKASTE SUOLAISET

-18 °C
Säilyvyys
365 päivää

223026

122008

Myyntiera EAN
2X1, 7KG
4743223015531

Myyntiera EAN
1x3000 g
6408430852024

Meira Nova
107142

VALIO
85202

Sulata +2 ... +6
°C

PAKASTE SUOLAISET

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75°C
sisälämpötilaan

ME paino: 3400 g
ME paino: 3000 g
Erikoisruokavaliot: L
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Ainekset:
Lohitäyte 66% [laktoositon tuorejuusto (Suomi) (pastöroitu rasvaton maito ja kerma, suola,
SILAKKAFILEE 88% [Clupea harengus membras, pyydetty troorilla Itämeri (FAO 27 IIId ICES
sakeuttamisaineet (E410, E440), säilöntäaine E202, hapate), kuumasavulohi 21%
25, 26)], RUISJAUHO, kasviöljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoainetta E900),
norjalaista lohifilee, suola), kylmäsavulohi 17% [norjalaista lohifilee, suola, sokeri],
jodioitua suolaa, tilli, valkopippuri.
majoneesitahna (rapsiöljy, vesi, sokeri, munajauhe, muunnettu maissitärkkelys, suola,
sakeuttaja (ksantaani, guarkumi, johanneksenleipäpuujauhe), happamuudensäätöaine
(etikkahappo), elintarvikeväri (beetakaroteeni), säilöntäaine E211), ruohosipuli, sinappi (vesi,
sokeri, sinapinsiemen, etikka, suola, rapsiöljy, elintarvikeväri E150, säilöntäaine E211,
valkopippuri), sitruunamehu (vesi, sitruunamehu, happamuudensäätöaine E330, säilöntäaine
(E224 kaliumdisulfiitti)), jodioitua suolaa, valkopippuri], leipä [vehnäjauho, juomavesi,
vehnäleseet, ruisleseet, ruismallasjauho, sokeri, kasviperäinen öljy (rapsi), hiiva, suola,
emulgointiaineet (E482, E471), sakeuttamisaine (guarkumi), happamuudensäätöaine E262
sitruunamehu [vesi, sitruunamehu, happamuudensäätöaine E330, säilöntäaine (E224
kaliumdisulfiitti)], vesi
Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Yhteystiedot Tallinnassa
Palauteet tuotteista
Valmistelu:
Veg - kasvistuote,
tuore valkosipuli
Tuotteen annetaan ennen käyttöä
sulaa +2 ... +6VS
°C-lämpötilassa.
amicamyyk@fazer.ee
kvaliteet@fazer.ee
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Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Kirjolohipihvit

Makroni-mix 2x4x36kpl(4kg)

4,5kg

mansikka, pistaasi, appelsiini, suklaa; 4 kg, pakaste

PAKASTE SUOLAISET

122093

404587

Myyntiera EAN
4500g
4743223016781

Myyntiera EAN
2x4x0,5 kg (4 kg)
4743223015753

Meira Nova
1006325

Meira Nova
1074710

-18C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75˚C
sisälämpötilaan

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

PAKASTE MAKEAT

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

ME paino: 1x4500g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Kirjolohimassa 66% (Oncorhynchus mykiss, Suomi, Ruotsi), laktoositon kuohukerma [kerma,
stabilointiaine (karrageeni)], munamassa, sipuli, perunahiutale, korppujauho (vehnäjauho,
hiiva, suola), maissitärkkelys, kasviöljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, vaahdonestoaine aine
E900), jodioitu suola, tilli, ruohosipuli, sidonta-aine (perunatärkkelys, sakeuttaja muunnettu
maissitärkkelys E1422, vehnäkuitu, perunaproteiini, rapsiöljy), fenkoli, musta pippuri
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75˚C sisälämpötilaan

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: Ainekset:
Mantelijauhoseos [sokeri, mantelit, munanvalkuaisjauhe, emulgoi-ntiaineet (E472, E475),
glukoosisiirappi, rasvaton maitojauhe, suola], valkoinen kuorrute [sokeri, palmuöljy,
rapsiöljy, rasvaton maitojauhe, glukoosisiirappi, kaakaovoi, emulgointiaine (E472,
auringonkukka-lesitiini), aromit], vesi, vaahtokreemi [vesi, osittain kovetettu kasviöljy
(palmu), sokeri, glukoosi, emulgointiaine (E472, soijalesitiini),
natriumkaseinaatti (mm. maito), stabilointiaineet (E465, E466), suola,
happamuudensäätöaineet (E331, E339), aromit, elintarvikeväri E160], mansikkasose 1,1%
(mansikka, sokeri), appelsiinikuoritahna 0,58% (sokeri, appelsiininkuori, appelsiinimehu, vesi,
happamuudensäätöaine E330, stabilointiaine E466, luonnollinen appelsiiniuute), pistaasitahna
0,43% [paahdettu pistaasipähkinä, suola, elintarvikevärit (E101, E141)], kaakaojauhe
(vähärasvainen kaakaojauhe, happamuudensäätöaine E501), keltainen elintarvikeväri (vesi,
propyleeniglykoli, elintarvikeväri E100, maltodekstriini, muunnettu tärkkelys, säilöntäaine
E202), elintarvikeväri hedelmänpunainen (vesi, propyleeniglykoli, elintarvike-väri E120,
maltodekstriini, säilöntäaine E200), vihreä elintarvikeväri [vesi, propyleeniglykoli,
elintarvikevärit (E100, E131), maltodekstriini, säilöntä-aine E202], ruskea elintarvikeväri
(elintarvikeväri E150, vesi), happa-muudensäätöaine E330. Tuote saattaa sisältää muiden
pähkinöiden, viljojen tai seesaminsiementen jäämiä.
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä min 2 tuntia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa
uudelleen!

Bebe-lajitelma 2x4x15kpl, (2,16 kg)

Kaura-vadelma-pistaasipatukka

punaherukka, raparperi, mustikka, lakka; pakaste

2x50kplx40g (4 kg), pakaste

PAKASTE MAKEAT

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

401734

401708

Myyntiera EAN
2x4x15kpl (2,16 kg)
4743223016712

Myyntiera EAN
2x50KPLx40G
4743223016347

Meira Nova
1074661

Meira Nova
1074726

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C ennen
käyttöä 4 tuntia.

ME paino: 2160 g
Erikoisruokavaliot: Ainekset:
Punaherukkabebe: Pohja [vehnäjauho, margariini (palmurasva, vesi, rapsiöljy, suola,
emulgointiaine E471, happamuudensäätöaine E330), maissijauho, sokeri, vesi, kananmuna,
inaktiivinen hiiva, suola]. Päällinen [sokeri, glukoosisiirappi, vesi, konsentraatti (retiisi, omena,
mustaheru-kka)], laktoositon voi (pastöroitu kerma, suola), punaherukkapyree 13%
(punaherukka, sokeri), maitotiiviste (maito, sokeri), tomusokeri (sokeri, perunatärkkelys),
vanilliinisokeri [sokeri, aromi (vanilliini)], elintarvike-väri hedelmänpunainen (vesi,
propyleeniglykoli, elintarvikeväri E120, maltodekstriini, säilöntäaine E200). Raparperibebe:
päällinen (sokeri, glukoosisiirappi, vesi), raparperipyree 17% (raparperipyree, sokeri,
hapettumisenestoaine E300, happamuudensäätöaine E330), laktoositon voi (pastöroitu
kerma, suola), maitotiiviste (maito, sokeri), tomusokeri (sokeri, perunatärkkelys),
vanilliinisokeri [sokeri, aromi (vanilliini)], vih-reä elintarvikeväri [vesi, propyleeniglykoli,
Erikoisruokavaliot:
VLmaltodekstriini,
- vähälaktoosinen,
L - laktoositon,
M - maidoton
elintarvikevärit (E100, E131),
säilöntäaine
E200]. Mustikkabebe:
päällinen
Vegkonsentraatti
- kasvistuote,
VS -omena,
tuore musta-herukka)],
valkosipuli
[sokeri, glu-koosisiirappi, vesi,
(retiisi,
lak-toositon

PAKASTE MAKEAT

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

ME paino: 4000 g
Erikoisruokavaliot: L, Veg
Ainekset:
Kaurahiutaleet 25% (Suomi), täysin kovetettu kasvirasva (kookos), maapähkinä sose
[paahdetut maapähkinät, kasviöljy (auringonkukka), kasvisrasva (palmu), sokeri, suola],
kaakaokuorrute [sokeri, täysin kovetettu kasvirasva (palmu), kaakaojauhe, emulgointiaine
(auringonkukkalesitiini, E492)], pistaasipähkinä 10%, kylmäkuivatut vadelmat 9%, siirappi
(sokerisiirappi, suola), kasviöljy (rapsiöljy), vaniljasokeri (sokeri, Bourbon vaniljauute,
maissitärkkelys, Bourbon vanilja, luontainen aromi). Tuote saattaa sisältää muiden
pähkinöiden tai maidon jäämiä
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä 5 tuntia

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Fazer Food tuotekuvasto
voi (pastöroitu kerma, suola), mustikkapyree 13% (mustikka, vesi), maitotiiviste (maito,
sokeri), tomusokeri (sokeri, perunatärkkelys), vanilliinisokeri [sokeri, aromi (vanilliini)],
elintarvikeväri hedelmänpuna-inen (vesi, propyleeniglykoli, elintarvikeväri E120,
maltodekstriini, säilön-täaine E200), elintarvikeväri sininen (vesi, propyleeniglykoli, elintarvikeväri E131, suola, säilöntäaine E202). Lakkabebe: päällinen [sokeri, glu-koosisiirappi, vesi,
konsentraatti (retiisi, omena, mustaherukka)], lakka-pyree 17%, laktoositon voi (pastöroitu
kerma, suola), maitotiiviste (maito, sokeri), tomusokeri (sokeri, perunatärkkelys),
vanilliinisokeri [sokeri, aromi (vanilliini)], keltainen elintarvikeväri (vesi, propyleeniglyko-li,
elintarvikeväri E100, maltodekstriini, muunnettu tärkkelys, säilöntä-aine E202).

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Pannukakku

Vegaaniset porkkanamuffinssit

5X1,2 kg (6,0 kg), pakaste

21kplx80g(1,68kg), pakastettu

PAKASTE MAKEAT

221012

405021

Myyntiera EAN
5x1200 g
6408430851997

Myyntiera EAN
21kplx80g(1,68kg)
4743223016798

VALIO
85199

Meira Nova
1006319

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75°C
sisälämpötilaan

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

PAKASTE MAKEAT

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

ME paino: 6000 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Laktoositon maito, vehnäjauho, muna, rapsiöljy, sokeri, jodioitua suolaa.
Valmistelu:
Lämmitä ennen käyttöä vähintään 75°C sisälämpötilaan. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa
uudelleen!

ME paino: 1680 g
Erikoisruokavaliot: L, M, Veg
Ainekset:
Muffinssitaikina [vehnäjauho, porkkana 15%, kaurajuoma (kaurapohja (vesi, kaurahiutale),
rypsiöljy, stabilointiaine (E401, E440), suola, kalsiumfosfaatti, vitamiinit (D2, B2, B12,
foolihappo)), fariinisokeri (sokeri, ruokosokerisiirappi), ruokaöljy (rapsiöljy), porkkanamehu
8%, sokeri, perunatärkkelys, vaniljasokeri (sokeri, Bourbon vaniljauute, maissitärkkelys,
Bourbon vanilja, luontainen aromi), leivinjauhe (nostatusaine (E450, E500, E341),
vehnätärkkelys), kaneli, neilikka], porkkanahillo 18% [appelsiinimehu (tiivisteestä valmistettu
appelsiinimehu, hapettumisenestoaine E300), hillosokeri (sokeri, hyytelöimisaine (pektiini),
happamuudensäätöaine (sitruunahappo, sisältää 0,1% kokonaan kovetettua kasvirasvaa
(auringonkukka)), säilöntäaine E202), porkkana 21%, vesi, sitruunamehu (vesi, sitruunamehu,
happamuudensäätöaine E330, säilöntäaine (E224 kaliumdisulfiitti)), hyytelösokeri (sokeri,
hyytelöimisaine (pektiini), happamuudensäätöaine E330), jodioitua suolaa]. Tuote saattaa
sisältää kananmuna tai maidon jäämiä
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä 6 tuntia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa
uudelleen!

Muffinssi mix (poulukka ja suklaa)

Mustaherukkamoussekakku

4x48kplx18g (3,46kg), pakastettu

6x850 g (5,1 kg), pakaste

PAKASTE MAKEAT

-18˚C
Säilyvyys
180 päivää

405020

401689

Myyntiera EAN
4x 48 kpl
4743223016408

Myyntiera EAN
6x850 g (5,1 kg)
4743223015784

Meira Nova
1079663

Meira Nova
1074713

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C 4
tuntia.

ME paino: 3460 g
Erikoisruokavaliot: L (puolukkamuffinssit)
Ainekset:
Puolukkamuffinssit: Jauheseos [vehnäjauho, sokeri, munajauhe, dekstroosi,
munanvalkuaisjauhe, porkkanajauhe, nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaine E202, suola,
vanilja-aromi], ruokaöljy (rapsiöljy), vesi, puolukat 11%. Tuote saattaa sisältää muiden
viljojen, soijan tai seesaminsiementen jäämiä Suklaamuffinit: Jauhosekoitus [sokeri,
vehnäjauho, glykoosisiirappi, kaakao vähennetyllä rasvapitoisuudella, herajauhe,
suklaajauhe (kaakaomassa, sokeri, kaakaojauhe vähennetyllä rasvapitoisuudella,
emulgointiaine (E322 soijasta)), kohotusaineet (E450, E500, E575), ei hydrogenoitu
palmurasva, vehnägluteeni, sakeuttamisaineet (E412, E415, E466), aromi- ja makuaineet,
suola, paakkuuntumisen estoaine E551, emulgointiaineet (E475, E471)], kasviperäinen öljy
(rapsiöljy), munamassa, suklaa 13% [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, emulgointiaine E322
(auringonkukkalesitiini), luontainen vaniljan aromi- ja makuaine], juomavesi
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä 4 tuntia.

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

PAKASTE MAKEAT

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

ME paino: 5100 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Kreemiä 94 % [laktoositon vispikerma (kerma, stabilointiaine (karrageeni)),
mustaherukkasose 29 %, laktoositon tuorejuusto (Suomi) (pastöroitu rasvaton
maito ja kerma, suola, sakeuttamisaineet (E410, E440), säilöntäaine E202, hapate), sokeri,
sitruunasose (sitruuna, sokeri), liivate], keksi [kananmuna, vehnäjauho, sokeri,
kaakaojauhe, emulgointiaine (E471, E475), vehnätärkkelys, tärkkelyssiirappi, nostatusaine
(E450, E500), suola, säilöntäaine E202, aromi (vanilliini)]. Saattaa sisältää pieniä määriä
mantelia
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä 6 tuntia. Koristellaan sulattamisen jälkeen. Sulanutta
tuotetta ei saa pakastaa uudelleen!

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Passionmoussekakku

Tuorejuusto-levykakku

6x850 g (5,1kg), pakaste

2x4,7 kg (9,4 kg), pakaste

PAKASTE MAKEAT

401688

401687

Myyntiera EAN
6x850 g (5,1 kg)
4743223015777

Myyntiera EAN
2x4,7 kg (9,4 KG),
4743223015722

Meira Nova
1074712

Meira Nova
1074044

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

PAKASTE MAKEAT

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

ME paino: 5100 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Kreemiä 94% [laktoositon vispikerma (kerma, stabilointiaine (karrageeni)),
passionhedelmäsose 27% (passionhedelmän malto ja mehu, sokeri), sokeri, laktoositon
tuorejuusto (Suomi) (pastöroitu rasvaton maito ja kerma, suola, sakeuttamisaineet (E410,
E440), säilöntäaine E202, hapate), liivate], kakkupohja [kananmuna, vehnäjauho, sokeri,
emulgaattori (vesi, emulgointiaine (E471, E475)), leivinjauhe (nostatusaine (E450, E500,
E341), vehnätärkkelys)]
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä 6 tuntia. Koristellaan sulattamisen jälkeen. Sulanutta
tuotetta ei saa pakastaa uudelleen!

ME paino: 9400 g
Erikoisruokavaliot: L
Ainekset:
Kreemiä 74% [laktoositon vispikerma (kerma, stabilointiaine (karrageeni)), tuorejuusto 31%
(Suomi) (pastöroitu rasvaton maito ja kerma, suola, sakeuttamisaineet (E410, E440),
säilöntäaine E202, hapate), tomusokeri (sokeri, perunatärkkelys), sitruunasose (sitruuna,
sokeri), liivate, vaniljasokeri (sokeri, Bourbon vaniljauute, maissitärkkelys, Bourbon vanilja,
luontainen aromi)], pohja [Digestive-keksi (vehnäjauho, kasviöljy (palmu, rapsi), sokeri,
inverttisokerisiirappi, nostatusaine E500, suola), laktoositon voi (pastöroitu kerma, suola)]
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä 12 tuntia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa
uudelleen!

Porkkanakakku tuorejuustokatteella

Runebergin torttu pieni

4x30x65g (7,8KG), pakaste

4x47 kpl x 30g, pakaste

PAKASTE MAKEAT

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

401682

401642

Myyntiera EAN
4x30x65g (7,8KG)
4743223015500

Myyntiera EAN
4x(47x30 g)
4743223013629

Meira Nova
107441

Meira Nova
1074041

sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

ME paino: 7800 g
Erikoisruokavaliot: VL
Ainekset:
Porkkana 25%, laktoositon tuorejuusto 25% (Suomi) [pastöroitu rasvaton maito ja kerma,
suola, sakeuttamisaineet (E410, E440), säilöntäaine E202, hapate], vehnäjauhe, sokeri,
laktoositon voi (pastöroitu kerma, suola), muna, smetana, tomusokeri (sokeri,
perunatärkkelys), maitopohjainen kasvirasvasekoite [kerma, rasvaton maito, kasviöljy
(palmu, kookos, rapsi), täysin hydrogenoitu kasviöljy (palmu), emulgointiaine (E472, E435,
E433, E471), stabilointiaine E401], leivinjauhe [nostatusaine (E450, E500, E341),
vehnätärkkelys], kaneli, ruokaöljy [öljy (rapsiöljy, auringonkukkaöljy), pintakäsittelyaine
E903, antioksidantti (auringonkukkalesitiini, E306), ponneaine (propaani, butaani,
isobutaani)], muskotti
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä 6 tuntia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa
uudelleen!

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

PAKASTE MAKEAT

-18°C
Säilyvyys
180 päivää

sulata tuotetta
+2 ... 6˚C ennen
käyttöä 4 tuntia

ME paino: 5640 g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Jauheseos [vehnäjauho, sokeri, munajauhe, dekstroosi, munanvalkuaisjauhe,
porkkanajauhe, nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaine E202, suola, vanilja-aromi],
rapsiöljy, juomavesi, vadelmahillo (sokeri, vadelmat, vesi, hyytelömisaine E440,
happamuudensäätöaine E330, säilöntäaine E202), pomada (sokeri, glukoosisiirappi, vesi),
mantelit 9%, humektantin (glyseroli), ruokaöljy [öljy (rapsöljy, auringonkukkaöljy),
pintakäsittelyaine E903, antioksidantti (auringonkukkalesitiini, E306), ponneaine (propaani,
butaani, isobutaani)], manteli aromi- ja makuaine 0,05%. Tuote saattaa sisältää muiden
viljojen, maidon, soijan tai seesaminsiementen jäämiä
Valmistelu:
Viimeinen käyttöpäivä (180 päivää), 3 päivää sulatuksen jälkeen (+2…+6°C), realisointiajan
kuluessa. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen!

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Kakkupohjalevy, vaalea

Maitosuklaa-praline kakku

6x430g (2,58kg), pakastettu

6kplx0,96kg (5,76kg), pakastettu

PAKASTE MAKEAT

–18 °C
Säilyvyys
180 päivää

401753

401746

Myyntiera EAN
6x430g (2,58kg)
4743223017184

Myyntiera EAN
6kplx0,96kg (5,76kg)
4743223016897

Meira Nova
1006843

Meira Nova
1006472

Sulata tuotetta
huoneenlämmös
sä ennen
käyttöä

ME paino: 2580g
Erikoisruokavaliot: L, M
Ainekset:
Kananmuna, vehnäjauho, sokeri, emulgaattori [vesi, emulgointiaine (E471, E475)],
leivinjauhe [nostatusaine (E450, E500, E341), vehnätärkkelys]. Tuote saattaa sisältää
maidon jäämiä.
Valmistelu:
Sulata tuotetta huoneenlämmössä (+21 ± 3˚C) ennen käyttöä n. 1 tunti. Sulanutta tuotetta ei
saa pakastaa uudelleen!

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PAKASTE MAKEAT

-18C
Säilyvyys
180 päivää

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

ME paino: 5760g
Erikoisruokavaliot: G
Ainekset:
Pohja [kananmuna, laktoositon voi (pastöroitu kerma, suola), tumma suklaa (kaakaomassa,
sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine E322 (soijalesitiini), luontainen vaniljan aromi- ja
makuaine), sokeri, mantelit, maissitärkkelys], suklaa ganache 32% [maitosuklaa 47% (sokeri,
kaakaovoi, maitojauhe, kaakaomassa, emulgointiaine E322 (auringonkukkalesitiini),
luontainen vaniljan aromi- ja makuaine), laktoositon kuohukerma (kerma, stabilointiaine
(karrageeni)), laktoositon voi (pastöroitu kerma, suola), liivate], suklaamousse 32%
[maitosuklaa 28% (sokeri, kaakaovoi, maitojauhe, kaakaomassa, emulgointiaine E322
(auringonkukkalesitiini), luontainen vaniljan aromi- ja makuaine), laktoositon kuohukerma
(kerma, stabilointiaine (karrageeni)), maito, laktoositon tuorejuusto (pastöroitu rasvaton
maito ja kerma, suola, sakeuttamisaineet (E410, E440), säilöntäaine E202, hapate),
mantelitahna (sokeri, mantelit, kasviöljy (auringonkukka), emulgointiaine E322
(soijalesitiini)), liivate], suklaaspray (kakaovoi, elintarvikeväri E172). Tuote saattaa sisältää
muiden pähkinöiden jäämiä
Valmistelu:
Sulata tuotetta +2 ... 6˚C ennen käyttöä 12 tuntia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa
uudelleen!

Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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