JUHLA rasia 25 upeaa konvehtia
Valmistettu Belgiassa (ICKX Chocolaterie, Pralibel)
Pakkaaja Tallipihan Suklaapuoti www.suklaapuoti.net, puh. 040 557 4395

Varsinaisten valmistusaineiden lisäksi kaikki konvehdit saattavat sisältää myös jäämiä pähkinöistä, mantelista, seesamista,
kananmunasta ja gluteenista.
Creme Brule
Ainesosat: sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, inverttisokerisiirappi, kasviöljy (palmu, auringonkukka), humektantti (sorbitolisiirappi), kaakaomassa,
täysMAITO, kovettamaton MAITOrasva, vesi, HASSELPÄHKINÄ, emulgointiaine (SOIJAlesitiini, auringonkukkalesitiini), aromit, säilöntäaine (E202),
suola, happamuudensäätöaine (E330), rasvaton MAITOjauhe

Marc de Champagne
Ainesosat: sokeri, kaakaomassa, vesi, kaakaovoi, Marc de Champagne (alkoholi), inverttisokerisiirappi, glukoosisiirappi, kasviöljyt (palmu,
auringonkukka), kuivattu MAITOrasva, täysMAITOjauhe, aromit, emulgointiaine: SOIJAlesitiini, suola, rasvaton MAITOjauhe, happamuudensäätöaine
(E330).

Irish cream
Ainesosat: sokeri, kaakaovoi, täysmaitojauhe, vesi, kaakaomassa, glukoosisiirappi, inverttisokerisiirappi, alkoholi, emulgointiaine (soijalesitiini),
rasvaton kaakaojauhe, aromit, kuivattu maitorasva.

Kahvilikööri
Ainesosat: sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, vesi, kaakaomassa, glukoosisiirappi, inverttisokerisiirappi, alkoholi, emulgointiaine (SOIJAlesitiini),
aromit.

Hasselpähkinä maitosuklaa
Ainesosat: sokeri, täysMAITOjauhe, kaakaovoi, HASSELPÄHKINÄ, kasviöljyt (kookos, palmuydin, rapsi, palmu, auringonkukka), kaakaomassa, dextroosi,
rasvaton MAITOjauhe, emulgointiaihe: SOIJAlesitiini, aromit.

Hasselpähkinä tumma suklaa
Ainesosat: sokeri, kaakaomassa, HASSELPÄHKINÄ, kasviöljyt (kookos, palmuydin, rapsi, palmu, auringonkukka), kaakaovoi, dextroosi, kuivattu
MAITOrasva, rasvaton MAITOjauhe, emulgointiaine (SOIJAlesitiini), aromit.

Viski
Ainesosat: sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, vesi, kaakaomassa, viski (60% vol), glukoosisiirappi, inverttisokerisiirappi, kasviöljyt (palmu,
auringonkukka) emulgointiaine (SOIJAlesitiini), luontainen vanilja-aromi, suola, väri E150a, rasvaton maitojauhe, happamuuden säätöaine (E330)
aromit.

Appelsiinilikööri
Ainesosat: sokeri, kaakaomassa, vesi, kaakaovoi, Cointreau (alkoholi), inverttisokerisiirappi, glukoosisiirappi, kasviöljyt (palmu, auringonkukka), kuivattu
MAITOrasva, täysMAITOjauhe, aromit, emulgointiaine: SOIJAlesitiini, suola, rasvaton MAITOjauhe, happamuudensäätöaine (E330).

Suklaamousse
Ainesosat: Sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, kasvirasvat (palmu, kookos), täysMAITOjauhe, kasviöljyt (kookos, palmu), inverttisokerisiirappi,
kaakaopapurouhe, vesi, MAITOrasva, emulgointiaineet: SOIJAlesitiini, E471, kovettamaton MAITOrasva, luontainen vanilja-aromi,
happamuudensäätöaine (E330), rasvaton MAITOjauhe, väri (E160a)
Caramel (Dulce de Leche)
Ainesosat: sokeri, kaakaovoi, glukoosisiirappi, täysMAITOjauhe, kaakaomassa, voitiiviste, vesi, stabiliointiaine (E422), kondensoitu MAITO,
inverttisokeri, kasviöljy (palmu), rasvaton MAITOjauhe, emulgointiaine (SOIJAlesitiini), MAITOrasva, luontaiset aromit, VEHNÄtärkkelys, vanilja-aromi,
suola, luontainen vanilja-aromi, glukoosisiirappi, herajauhe (MAITO), kohotusaine (E500), (E414), kasvirasva (kookos), väri (E160a), muunneltu
tärkkelys, KAURA- ja VEHNÄjauho.
Energiasisältö / Näringsinnehåll 100 g
Energiaa /Energi 2039 KJ/487 kcal
Hiilihydraatteja /Kolhydrater 43,5 g - Josta sokereita /varav socker 38,3 g
Rasvaa /Fett 30 g - josta tyydyttynyttä /varav mättade 18,1g
Kuitua / Fiber 5,9 g
Proteiinia /Proteiner 4,3 g
Suolaa / Salt 0,03 g

