Fazer Food tuotekuvasto

Makroni-mix 2x4x36kpl(4kg)

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

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

punaherukka, raparperi, mustikka, lakka; pakaste

PAKASTE MAKEAT

404587

401734

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

Myyntiera EAN
2x4x15kpl (2,16 kg)
4743223016712

Meira Nova
1074710

Meira Nova
1074661

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

PAKASTE MAKEAT

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

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!

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,
elintarvikevärit (E100, E131), maltodekstriini, säilöntäaine E200]. Mustikkabebe: päällinen
[sokeri, glu-koosisiirappi, vesi, konsentraatti (retiisi, omena, musta-herukka)], lak-toositon
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).

Kaura-vadelma-pistaasipatukka

Pannukakku

2x50kplx40g (4 kg), pakaste

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

PAKASTE MAKEAT

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

401708

221012

Myyntiera EAN
2x50KPLx40G
4743223016347

Myyntiera EAN
5x1200 g
6408430851997

Meira Nova
1074726

VALIO
85199

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

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

PAKASTE MAKEAT

-18°C
Säilyvyys
365 päivää

Lämmitä 75°C
sisälämpötilaan

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!

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

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Fazer Food tuotekuvasto

Vegaaniset porkkanamuffinssit

Muffinssi mix (poulukka ja suklaa)

21kplx80g(1,68kg), pakastettu

4x48kplx18g (3,46kg), pakastettu

PAKASTE MAKEAT

405021

405020

Myyntiera EAN
21kplx80g(1,68kg)
4743223016798

Myyntiera EAN
4x 48 kpl
4743223016408

Meira Nova
1006319

Meira Nova
1079663

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

-18˚C
Säilyvyys
180 päivää

PAKASTE MAKEAT

Sulata tuotetta
+2 ... 6˚C 4
tuntia.

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!

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.

Mustaherukkamoussekakku

Passionmoussekakku

6x850 g (5,1 kg), pakaste

PAKASTE MAKEAT

6x850 g (5,1kg), pakaste

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

401689

401688

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

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

Meira Nova
1074713

Meira Nova
1074712

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!

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)),
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!

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

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Fazer Food tuotekuvasto

Tuorejuusto-levykakku

Porkkanakakku tuorejuustokatteella

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

4x30x65g (7,8KG), pakaste

PAKASTE MAKEAT

401687

401682

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

Myyntiera EAN
4x30x65g (7,8KG)
4743223015500

Meira Nova
1074044

Meira Nova
107441

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

-18 º C
Säilyvyys
180 päivää

PAKASTE MAKEAT

sulata tuotetta
+2 ... 6˚C

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!

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!

Runebergin torttu pieni

Kakkupohjalevy, vaalea

4x47 kpl x 30g, pakaste

6x430g (2,58kg), pakastettu

PAKASTE MAKEAT

-18°C
Säilyvyys
180 päivää

401642

401753

Myyntiera EAN
4x(47x30 g)
4743223013629

Myyntiera EAN
6x430g (2,58kg)
4743223017184

Meira Nova
1074041

Meira Nova
1006843

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!

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

PAKASTE MAKEAT

–18 °C
Säilyvyys
180 päivää

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!

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

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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Fazer Food tuotekuvasto

Maitosuklaa-praline kakku
6kplx0,96kg (5,76kg), pakastettu

401746
Myyntiera EAN
6kplx0,96kg (5,76kg)
4743223016897
Meira Nova
1006472

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!

Erikoisruokavaliot: VL - vähälaktoosinen, L - laktoositon, M - maidoton
Veg - kasvistuote, VS - tuore valkosipuli
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Yhteystiedot Tallinnassa
amicamyyk@fazer.ee
Puh +372 658 8207

Palauteet tuotteista
kvaliteet@fazer.ee
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