Tuoteseloste ”VÄRIKÄS” konvehtilajitelma 16 kpl

Parasta ennen ____/____

Valmistettu Belgiassa, valmistaja ICKX Chocolaterie
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.
Mansikkakuppikakku (sydän)
Ainesosat: sokeri, kaakaovoi, kasvirasvat (palmu, rypsi, auringonkukka), täysmaitojauhe, glukoosisiirappi,
rasvaton maitojauhe, laktoosi, kasviöljy( palmu, auringonkukka, vesi, inverttisokeri, kaakaomassa, mansikka, alkoholi, tiivisteet
(punajuuriuute, porkkana, mustaporkkana), emulgointiaine (soijalesitiini, lesitiini), happamuudensäätöaine (E330), luontainen
vanilja-aromi, luontainen aromi, mansikkamehutiiviste, maissitärkkelys, suola, aromit. SISÄLTÄÄ: MAITO, SOIJA.
Dulche de Leche = kinuski (vaalea, pallot päällä)
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, kohotusaine (E500), (E414),
kasvirasva (kookos), väri (E160a), muunneltu tärkkelys, kaura- ja vehnäjauho. SISÄLTÄÄ: MAITO, GLUTEENI. EP006577
Mansikkakakkupala
Ainesosat: Sokeri, kaakaovoi, kasviöljy (palmu), täysmaitojauhe, maitorasva, kaakaomassa, kasvisrasvat (palmu, rapsi,
auringonkukka), mansikka, rasvaton maitojauhe, laktoosi, emulgointiaine: soijalesitiini, luonnollinen mansikka-aromi, luonnolliset
aromit, (sisältää alkoholia) luontainen vanilja-aromi. SISÄLTÄÄ: MAITO, SOIJA. EP000845
Red Velvet Cupcake (valkoinen, punaiset hiput)
Sokeri, kaakovoi, kasvirasvat (palmu, rypsi, auringonkukka), täysmaitojauhe, glukoosisiirappi, rasvaton maitojauhe, kaakaomassa,
inverttisokeri, laktoosi, kerma, kasviöljyt (palmu, auringonkukka), luontainen aromi (maito), etyylialkoholi, vadelma, emulgointiaine
(soijalesitiini, lesitiini), vesi, inverttisokerisiirappi, luontainen vanilja-aromi, tiiviste (punajuurimehu), vadelmarouhe, sakeuttamisaine
(E1422), väri (E120), happamuudensäätöaine (E330), karhunvatukka, merisuola, mustikka, suola, aromit. SISÄLTÄÄ MAITOA.
Sitruuna Cupcake (keltainen)
Ainesosat: Sokeri, kaakaovoi, täysmaitojauhe, Kasvirasvat (palmu, rypsi, auringonkukka), kasviöljy (palmu),
rasvaton maitojauhe, laktoosi, maitorasva, luontainen aromi (maito), kaakaomassa, tiiviste (porkkana), emulgointiaine
(soijalesitiini), luontainen vanilja-aromi, vanilja-aromi, vehnätärkkelys, appelsiininkuori (0,04%), luontainen sitruuna-aromi, aromit.
SISÄLTÄÄ MAITOA JA GLUTEENIA EP000834
Metsämarja Cupcake (vaalea lila)
Ainesosat: Sokeri, kaakaovoi, täysmaitojauhe, kasvirasva (palmu, rypsi, auringonkukka), glukoosisiirappi, inverttisokeri,
rasvaton maitojauhe, kerma, laktoosi, kaakaomassa, alkoholi, emulgointiaine (soijalesitiini), karhunvatukka, vadelma, mansikka,
punajuurimehu, tiiviste (spirulina), luontainen vanijla-aromi, vadelmarouhe, sakeuttamisaine (E1422), väri (E120), mustikkamehu,
happamuudensäätöaine (E330), luontiaset aromit. SISÄLTÄÄ MAITOA. EP000831
Cupcake Crispy Chocolate (päällä värikkäitä rakeita)
Ainesosat: Sokeri, kasvirasvat (palmu, auringonkukka, rapsi), kaakaovoi, täysmaitojauhe,
kaakaomassa, maitojauhe, maitorasva, laktoosi, rasvaton kaakaojauhe, vehnäjauho, riisijauho, vesi, emulgointiaine: soijalesitiini,
luontainen vanilja-aromi, voi, suola, vehnän gluteeni, ohramallas, vehnämallas, voitiiviste (maito), pintakäsittelyaine, E904, suola,
luontaiset aromit, värit: E160c, E161b, E120, E133, E141. SISÄLTÄÄ MAITOA JA GLUTEENIA. EP000836
Cupcake vadelma (fuksia, helmi koristeena)
Ainesosat: Sokeri, kaakaovoi, kasvirasvat (palmu, auringonkukka, rapsi), täysmaitojauhe, inverttisokeri, rasvaton maitojauhe,
stabilointiaine E422, E440, glukoosisiirappi, laktoosi, kaakaomassa, kerma, voitiiviste, Framboise-likööri, vadelmatiiviste,
emulgointiaine: soijalesitiini, punainen rypälemehu, vadelma, dextroosi, luontainen vadelma-aromi, värit E120, 160a, E171,
luontainen vanilja-aromi, riisijauho, happamuudensäätöaine E330, luontaiset aromit, pintakäsittelyaine E904, kookosöljy, suola.
SISÄLTÄÄ MAITOA. EP000838

