Tuotenimi

Gluteeni

Tumma appelsiinineliö

Pähkinä

X

Irish Cofee
Valkosuklaa

Supreme pähkinä

X

Vaalea hasselpähkinä
creme

X

X

Lime kakkupala

Maito

Kananmuna

X

X

X

X

X

X

X

X

Mansikkapilvi

Soija

X

X

X

X

Sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, glukoosisiirappi,
inverttisokeri, kasviöljyt (palmu, auringonkukka),
stabilointiaine (E422), kaakaomassa, rasvaton
MAITOjauhe, KERMA, inverttisokerisiirappi, alkoholi,
inuliini, limemehutiiviste (0,67%), vesi, emulgointiaine
(SOIJAlesitiini, lesitiini), luontainen vanilja-aromi,
tiiviste (porkkana), luontainen sitruuna-aromi, limeöljy
(0,06%), maltoli, happamuudensäätöaine (E330),
merisuola, suola, antioksidantti (E300), värit (E140,
Saattaa sisältää jäämiä:
E160b), alkoholiaromi.
kananmuna, gluteeni, pähkinät

X

X

X

Vanilja keksimuru

X

X

X

Chili

X

Sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, kasviöljy (pamu),
täysMAITOjauhe, MAITOrasva, glukoosisiirappi,
inverttisokeri, KERMA, mansikka (1,24%), rasvaton
MAITOjauhe, alkoholi, emulgointiaine (SOIJAlesitiini),
KANANMUNANVALKUAINEN, luontiset aromit,
luontainen vanilja-aromi, tiivisteet (porkkana,
mustaporkkana), happamuudensäätöaine (E330),
maissitärkkelys, mansikkamehutiiviste 0,02%,
sakeuttaja-aine (E401).
Sokeri, kasvirasvat (rypsi, palmu, auringonkukka,
kookos, palmuydin), kaakovoi, kaakomassa,
täysMAITOjauhe, rasvaton kaakaojauhe, herajauhe
(MAITO), rasvaton MAITOjauhe, maissimallassiirappi,
LAKTOOSI, emulgointiaine (SOIJAlesitiini),
VEHNÄtärkkelys (GLUTEENI), luontainen aromi,
luontainen vanilja-aromi, glukoosisiirappi, hiilidioksidi,
värit (karmiini, kurkumiini) pintakäsittelyaine
(mehiläisvaha).
Sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kasviöljy (palmu,
kookos, rypsi, palmuydin, auringonkukka),
glukoosisiirappi, inverttisokeri, KERMA,
rasvatonMAITOjauhe, kaakaomassa, HERAjauhe
(MAITO), VEHNÄjauho, alkoholi, emulgointiaine
(SOIJAlesitiini), luontaiset aromit, luontinen vaniljaaromi, punajuurijauhe, bourbon vanilja,
glukoosifruktoosisiirappi, suola, kohotusaineet (E500,
E503).

X

X

X

X

Sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, täysMAITOjauhe,
glukoosisiirappi, kasvirasvat (palmu, palmuydin,
kookos), vesi, makea kondensoitu MAITO, alkoholi,
inverttisokerisiirappi, kasviöljyt (palmu, auringonkukka),
vedetön MAITOrasva, ruokosokeri, merisuola,
emulgointiaineet (SOIJAlesitiini, rasvahappojen monoja diglyseridit, lesitiini), MAITOrasva, luontainen vaniljaaromi, suola (0,04%), aromit, värit (titaanidioksidi,
raudan oksidit), rasvatonMAITOjauhe,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), luontainen
aromi.
Sokeri, kaakaovoi, kasvirasvat (kookos, rypsi, palmu,
palmuydin, auringonkukka), täysMAITOjauhe,
HASSELPÄHKINÄ, ruokosokeri, kaakaomassa,
dextroosi, HERA jauhe (MAITO),
rasvatonMAITOjauhe, kasviöljy (auringonkukka),
emulgointiaine (SOIJAlesitiini), luontainen vaniljaaromi, luontaiset aromit, alkoholi, värit
(tiaaniumdioksidi, rautaoksidit), vaniliini.

X

Sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, täysMAITOjauhe,
humektantit (glyseroli, sorbitolisiirappi), täysMAITO,
glukoosisiirappi, vedetön MAITOrasva,
punajuurimehutiiviste, kasviöljyt (palmu,
auringonkukka), inverttisokerisiirappi, vesi, alkoholi,
emulgointiaineet (SOIJAlesitiini, lesitiini), luontainen
vanilja-aromi, chili (0,18%), tiiviste (pepper), suola,
rasvaton MAITOjauhe, aromit,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo).

X

Saattaa sisältää

X

X

Creme brule dessert

X

Tuoteseloste

Ainesosat: sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi,
HASSELPÄHKINÄ, täysMAITOjauhe, glukosisiirappi,
kasviöljyt (palmu, auringonkukka), vesi, inverttisokeri,
alkoholi, vedetön MAITOrasva, emulgointiaine
(SOIJAlesitiini, lesitiini), glukoosifruktoosisiirappi,
rasvatonMAITOjauhe, luontainen vanilja-aromi,
happamuudensäätöaine (E330), appelsiinimehutiiviste
0,06%, tiivisteet (porkkana, retiisi, omena,
Saattaa sisältää jäämiä
mustaherukka). luontainen appelsiiniaromi 0,02%,
pähkinöistä, gluteenista ja
suola, aromit, stabilointiaine (E440), luontaiset aromit. kananmunasta.
sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe (laktoosi),
kasvisöljyt (palmu, rypsi), MAITOrasva, viski 60% vol.
(1,56%), laakaomassa, emulgointiaineet
(SOIJAlesitiini, E471), kahvi (0,3%), caramel,
luontainen vanilja-aromi, rasvaton MAITOjauhe.
sokeri, kaakaovoi, täysmaitojauhe,
HASSELPÄHKINÄ, kaakaomassa, VEHNÄjauho,
PISTAASIPÄHKINÄ, glukoosisiirappi, MANTELI,
rasvaton maitojauhe, emulgointiaine (SOIJAlesitiini),
luontainen vanilja-aromi, VEHNÄGLUTEENI,
kohotusaine (ruokasooda), hunaja, perunatärkkelys,
suola, VEHNÄmallas, KANANMUNANAN valkuainen,
vaniljauute.
Sokeri, kasviöljy (palmu, rypsi), kaakaovoi,
täysMAITOjauhe, HASSELPÄHKINÄ, (5,36%),
kaakaomassa, vedetön MAITOrasva, emulgointiaine
(SOIJAlesitiini), rasvaton MAITOjauhe, luontainen
aromi, luontainen vanilja-aromi.

Cupcake Cola

Suola Caramel

Manteli

Huomiot

appelsiini,
omena, retiisi,
porkkana,
mustaherukka

hunaja

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni, muut
pähkinät

Saattaa sisältää jäämiä: gluteeni,
pähkinät

porkkana,

mansikka,
porkkana

Saattaa sisältää jäämiä
kananmunasta ja pähkinästä.

Saattaa sisältää jääämiä:
kananmuna, pähkinät

punajuuri

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni, pähkinät

Saattaa sisältää jäämiä: gluteeni,
kananmuna

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni, pähkinä

chili, punajuuri

Kahvi caramel

Karhunvatukka
pistaasi

X

X

Tummasuklaa-unelma

Valkosuklaa-amaretto

X

X

Mango maitosuklaa

X

Pink Champagne

Sitruuna juustokakku
dessert

X

X

Mansikka valkosuklaa

Sitruuna valkosuklaa

X

X

X

X

X

Sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, glukoosisiirappi,
kaakaomassa, vesi, kasviöljyt (palmu, kookos,
auringonkukka), alkoholi, inverttisokerisiirappi,
rasvaton MAITO, kahvi, emulgointiaineet
(SOIJAlesitiini, rasvahappojen mono- ja diglyseridit),
luontainen vanilja-aromi, suola, aromi, kaakao,
kahviuute, luontainen aromi, rasvaton MAITOjauhe,
happamuudensäätöaine (sitrunahappo).
Saattaa sisältää jäämiä: pähkinät

X

Sokeri, kaakaomassa, glukoosisiirappi, kaakaovoi,
kasviöljyt (palmuydin, palmu), täysMAITOjauhe,
inverttisokerisiirappi, PISTAASI, makea kondensoitu
rasvaton MAITO, kasvirasva (kookos), vedetön
MAITOrasva, luontaiset aromit, MAITOrasva,
täysMAITO, VOI, punajuuritiiviste, emulgointiaineet
(SOIJAlesitiiini, rasvahappojen mono- ja
diglyseroidit), luontainen vanilja-aromi,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), vesi, aromit,
suola, stabilointiaine (sodium orthophosphate).
Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni

X

Kaakaomassa, sokeri, inverttisokerisiirappi,
humektantti (sorbitolisiirappi), vedetön MAITOrasva,
kasviöljyt (palmu, auringonkukka), kaakovoi,
täysMAITO, vesi, täysMAITOjauhe, luontainen aromi,
emulgointiaineat (SOIJAlesitiini, lesitiini), luontainen
vanilja-aromi, kahvi, säilöntäaine (kaliumsorbaatti),
suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo),
Saattaa sisältää jäämiä: gluteeni,
pähkinät, kananmuna
rasvaton MAITOjauhe, aromit.

X

Sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, vesi,
glukoosisiirappi, inverttisokerisiirappi, kasviöljyt (palmu,
auringonkukka), Amaretto (60% vol) (PÄHKINÄ),
kaakaomassa, aromit (KANANMUNA, PÄHKINÄ),
alkoholi, emulgointiaineet (SOIJAlesitiini, lesitiini),
luontainen vanilja-aromi, rasvaton kaakaojauhe,
vedetön MAITOrasva, suola, väri (emäksinen
caramel), rasvaton MAITOjauhe,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo).
Saattaa sisältää jäämiä: gluteeni

X

Sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, glukoosisiirappi,
humektantti (sorbitolisiirappi), kasviöljyt (palmuydin,
kookos, palmu), inverttisokerisiirappi, luontainen aromi,
kaakaomassa, rasvaton MAITO, vedetön
MAITOrasva, täysMAITO, mango, emulgoitiaineet
(SOIJAlesitiini, rasvahappojen mono- ja diglyseroidit),
luontainen vanilja-aromi, maltodekstriini,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), vesi, aromi,
suola, säilöntäaine (kalium sorbaatti), väri
Saattaa sisältää jäämiä:
(apokarotenaali).
kananmuna, gluteeni, pähkinä

mango

X

Sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, vesi, luontainen
aromi, glukoosisiirappi, inverttisokerisiirappi, kasviöljyt
(palmu, auringonkukka), alkoholi, emulgointiaineet
(SOIJAlesitiini, lesitiini), luontainen vanilja-aromi,
suola, värit (karmiini, paprikauute), rasvaton
MAITOjauhe, aromit, happamuudensäätöaine
Saattaa sisältää jäämiä:
(sitruunahappo).
kananmuna, gluteeni, pähkinät

paprikauute

X

X

X

X

X

X

Mango-meloni

X

X

Caramel Fudge

X

X

Sokeri, kaakaovoi, kaakaomassa, täysMAITOjauhe,
vesi, Marc de Champagne (60% vol), glukoosisiirappi,
inverttisokerisiirappi, kasviöljyt (palmu, auringonkukka),
vedetön MAITOrasva, punajuurimehujauhe,
emulgointiaineet (SOIJAlesitiini, lesitiini), aromit,
luontainen vanilja-aromi, luontaiset aromit, suola,
rasvaton MAITOjauhe, happamuudensäätöaine
(sitruunahappo).
Sokeri, kasvirasvat (kookos, rypsi, palmu, palmuydin,
auringonkukka), kaakovoi, täysMAITOjauhe,
herajauhe (MAITO), rasvaton MAITOjauhe, sitruuna /
sitruunan kuori, emulgointiaine (SOIJAlesitiini),
luontainen vanilja-aromi, luontainen aromi
(PÄHKINÄÄ), aromit
sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kasvirasvat
(kookos, rypsi, palmu, palmuydin, auringonkukka),
kasviöljyt (palmuydin, palmu), sitruuna/sitruunan kuori,
herajauhe (MAITO), rasvataon MAITOjauhe,
kaakaomassa, vedetön MAITOrasva, emulgointiaine
(SOIJAlesitiini), luontainen vanilja-aromi, luontainen
aromi (PÄHKINÄ), väri (beetakaroteeni), aromit.
Sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kasviöljyt
(palmu, palmuydin, auringonkukka), täysMAITO,
kaakaomassa, luontaiset aromit, vedetön
MAITOrasva, glukoosisiirappi, mango, maltodekstriini,
vesi, emulgointiaineet (SOIJAlesitiini, lesitiini),
luontainen vanilja-aromi, MAITOrasva,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo),
säilöntäaineet (kaliumsorbaatti), luontainen
appelsiiniaromi, väri (apokarotenaali), suola,
stabilointiaine (sodium orthophosphates), rasvaton
MAITOjauhe.
Sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kasvirasvat
(rypsi, palmu), kondensoitu MAITO, kasviöljy
(auringonkukka), rasvaton MAITOjauhe, LAKTOOSI,
glukoosisiirappi, kaakaomassa, VOI, emulgointaine
(SOIJAlesitiini), HERAjauhe (MAITO), luontainen
vanilja-aromi, paprikatiiviste, luontaiset aromit,
stabilointiaine (E422), suola.

punajuuri

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni, pähkinät

punajuuri

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni

sitruuna

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni, pähkinä

mango,
appelsiini

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni, pähkinät.

paprika

Marsipaanimaitosuklaa

Caramel-chili

X

X

X

X

X

X

X

Sokeri, MANTELI, täysMAITOjauhe, kaakaovoi,
HASSELPÄHKINÄ, kaakomassa, glukoosisiirappi,
stabilointiaine (glyseroli, sorbitoli), emulgointiaine
(SOIJAlesitiini), luontainen vanilja-aromi, vesi.
sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kasvirasva
(palmu), glukoosisiirappi, kaakaomassa,
glukoosifruktoosisiirappi, vesi, LAKTOOSI,
sakeuttamisaine (E1422), aromit, rasvaton
MAITOjauhe, emulgointiaine (SOIJAlesitiini),
KANANMUNANvalkuainen, karamellisoitu
sokerisiirappi, VOIRASVA, merisuola, luontainen
vanilja-aromi, chili 0,09%, tiiviste (porkkana), suola,
väri (E120).

Valmistaja ICKX, Belgia. Maahantuoja Chocosis Oy, Tampere www.suklaapuoti.net. Pakkaaja Tallipihan Suklaapuoti

Saattaa sisältää jäämiä:
kananmuna, gluteeni

Saattaa sisältää jäämiä: gluteeni,
pähkinät

chili, porkkana

