
Lantbröd 550 g

INGREDIENSER: Vatten, VETEMJÖL, RÅGMJÖL (36%), VETEGLUTEN, socker, fiberrikt 
VETEMJÖL, KORNMALTMJÖL, jäst, kallpressad rapsolja, salt, druvsocker, psyllium, enzym 
(bärare VETE), emulgeringsmedel E472e, surhetsreglerande medel E330. Kan innehålla 
spår av ÄGG, MJÖLK, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, SESAMFRÖN & MANDEL. 2019-05-20

Barkis 550 g

Ingredienser: VETEMJÖL, vatten, vallmofrö, jäst, salt, vegetabilisk olja (palm, raps), KORN-
MALTEXTRAKT, VETEGLUTEN, druvsocker, arom. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hassel-
nötter, valnötter och mandel och sesamfrön. 2019-05-20

Franska 550 g

Ingredienser: VETEMJÖL, vatten, jäst, salt, vegetabilisk olja (palm, raps), KORNMALT-
EXTRAKT, VETEGLUTEN, druvsocker, arom. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, 
valnötter och mandel och sesamfrön. 2019-05-20

Grekiskt bröd 550 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, VETEGLUTEN, jäst, surdeg av VETE, salt, 
kallpressad rapsolja, druvsocker, psyllium, enzym (bärare VETE). Kan innehålla spår av ÄGG, 
MJÖLK, HASSELNÖTTER, SESAMFRÖN, VALNÖTTER & MANDEL. 2019-05-20

Snoddas 650 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, vallmofrö, jäst, salt, KORNMALTEXTRAKT, 
kallpressad rapsolja, VETEGLUTEN, druvsocker, psyllium, enzym (bärare VETE). 
Kan innehålla spår av ÄGG, MJÖLK, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, MANDEL 
& SESAMFRÖN. 2019-05-20

Gotlandslimpa 700 g

INGREDIENSER: Vatten, RÅGMJÖL (56%), VETEMJÖL, sirap, VETEGLUTEN, jäst, 
salt, kallpressad rapsolja, surdeg avRÅG, enzym (bärare VETE). Kan innehålla spår av 
ÄGG, MJÖLK, HASSELNÖTTER, SESAMFRÖN, VALNÖTTER & MANDEL. 2019-05-20



GI-bröd 500 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, solroskärnor, linfrö, VETEGLUTEN, HAVREGRYN, 
pumpakärnor, RÅGMJÖL, VETEKLI, VETESURDEG, jäst, salt, socker, druvsocker, emulgerings-
medel (E472e, solroslecitin). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, 
sesamfrön.

2019-05-20

Cafékaka ljus 500 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, socker, vegetabilisk olja 
(raps), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel 
(E330), arom, vitamin A och D, jäst, GLUTEN, druvsocker, enzym (bärare VETE). Kan inne-
hålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Grovkakor 500 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, sirap, rapsolja & härdat 
rapsfett, emulgeringsmedel (E471), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, 
jäst, salt, druvsocker, emulgeringsmedel (E472e). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnöt-
ter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-09-02

Foccacia 28-bit

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, surdeg av VETE, salt, olivolja. Kan innehålla spår av: ägg, 
mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Tunnkaka 500 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, socker, vegetabilisk olja 
(raps), härdat rapsfett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel 
(E330), arom, vitamin A och D, jäst, GLUTEN, druvsocker, enzym (bärare VETE). Kan inne-
hålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20 2019-05-20

INGREDIENSER:Vatten, solroskärnor, fullkornsmjöl av RÅG (19%), linfrö, surdeg av RÅG (6%), 
VETEGLUTEN, kallpressad rapsolja, pumpakärnor, MALTMJÖL (KORN), salt, jäst, psyllium. Kan 
innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.

Fröbröd 400 g



Danskt rågbröd 500 g

Ingredienser : Vatten, fullkornsmjöl av RÅG, VETEMJÖL, sirap, solroskärnor, RÅGKÄRNOR, 
linfrö, salt, RÅGSURDEG, jäst, surhetsreglerande medel (E270). Kan innehålla spår av: ägg, 
mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Dinkelbröd 500 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, SPELTVETE, sirap, lingon, vegetabilisk olja (raps), härdat 
rapsfett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E471e), surhetsreglerande medel (E330), arom, 
vitamin A och D, glukossirap, jäst, socker, druvsocker. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hassel-
nötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Rågsurdegsbröd 500 g

INGREDIENSER: Vatten, RÅGMJÖL, klippta RÅGKÄRNOR, VETEMJÖL, solroskärnor, linfrö, 
VETEGLUTEN, färgämne (E150c), salt, HAVREGRYN, maltodextrin, rostat VETEMALT-
MJÖL, surhetsreglerande medel (E270), jäst, emulgeringsmedel (E482), socker, enzym. Kan 
innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Ceasarsurdegsbröd 750 g

INGREDIENSER:  Vatten, fullkornsmjöl av RÅG, VETEMJÖL, sirap, solroskärnor, RÅGKÄRNOR, 
pumpakärnor, linfrö, salt, RÅGSURDEG, jäst, surhetsreglerande medel (E270). Kan innehålla 
spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Pain au levain 600 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, surdeg av VETE (9%), fullkornsmjöl av RÅG, 
salt. Kan innehålla spår av ÄGG, MJÖLK, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER MANDEL, 
SESAMFRÖN & MANDEL.    

2019-05-20

Grand levain  (40-46 skivor)

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, salt, surdeg (VETE), jäst, emulgeringsmedel (E472 e), socker, 
druvsocker, VETEGLUTEN, MALTMJÖL (KORN), psyllium, enzym (bärare VETE), vegetabilisk olja 
(raps). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20



Rustikbröd

Ingredienser: VETEMJÖL, vatten, raffinerad rapsolja, solroskärnor, KORNMALT, jäst, salt, MÄLTAT VETE, sur-
degspulver av VETE, druvsocker, socker, enzym (bärare VETE), emulgeringsmedel (E472e). Kan innehålla spår 
av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2020-03-03

Levainbröd

Ingredienser: VETEMJÖL, vatten, salt, surdeg (VETE), jäst, emulgeringsmedel (E472 e), socker, druvsocker, VE-
TEGLUTEN, MALTMJÖL (KORN), psyllium, enzym (bärare VETE), vegetabilisk olja (raps). Kan innehålla spår av: 
ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön

2020-03-03

Levainbröd  1000 g

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, surdeg av VETE (9%), fullkornsmjöl av RÅG, salt. 
Kan innehålla spår av: ÄGG, MJÖLK, HASSELNÖTTER,  VALNÖTTER, SESAMFRÖN 
& MANDEL.

2019-05-20 2019-05-20

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, surdeg av RÅG (12%), DURUMVETE, fullkornsmjöl av RÅG, 
surdeg av VETE, salt. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.

Batard 600 g

Surdegsbaguette rustic 
 450 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, surdeg av VETE, salt, hirsfrö, linfrö, MALTMJÖL (KORN), 
surdegspulver av VETE, jäst, druvsocker, emulgeringsmedel (E472e), enzym (bärare VETE). Kan 
innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Levainbaguette 420 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, salt, surdeg (VETE), jäst, emulgeringsmedel (E472 e), socker, 
druvsocker, VETEGLUTEN, MALTMJÖL (KORN), psyllium, enzym (bärare VETE), vegetabilisk 
olja (raps). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20



Jätte GI-bröd 1000 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, solroskärnor, linfrö, VETEGLUTEN, HAVREGRYN, pum-
pakärnor, RÅGMJÖL, VETEKLI, VETESURDEG, jäst, salt, socker, druvsocker, emulgeringsmedel 
(E472e, solroslecitin). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Jättesnoddas 1000 g

INGREDIENSER:   VETEMJÖL, vatten, vallmofrö, salt, jäst, VETEGLUTEN, emulgeringsmedel 
(E472), rapsolja, KORNMALTMJÖL. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, 
mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Vitt skivat bröd 1000 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, rapsolja & härdat rapsfett, emulgeringsme-
del (E471), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, socker, jäst, salt, sur-
hetsreglerande medel (E270), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e). Kan innehålla spår av: 
ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 

2019-05-20

Vitt formbröd

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, rapsolja & härdat rapsfett, 
emulgeringsmedel (E471), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, socker, 
jäst, salt, surhetsreglerande medel (E270), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e). Kan 
innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 

2019-05-20

Landgångsbröd 1000 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, rapsolja & härdat rapsfett, emulgeringsmedel 
(E471), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, socker, jäst, salt, 
surhetsreglerande medel (E270), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e). Kan innehålla spår av: 
ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 

2019-05-20

Smörgåsbotten 800 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, rapsolja & härdat rapsfett, emulgeringsmedel 
(E471), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, socker, jäst, salt, 
surhetsreglerande medel (E270), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e). Kan innehålla spår av: 
ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 

2019-05-20



Grov panini 110 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, linfrö, SESAMFRÖ, sirap, 
vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreg-
lerande medel (E330), arom, vitamin A och D, jäst, druvsocker. Kan innehålla spår av: ägg, 
mjölk, hasselnötter, valnötter & mandel. 2019-05-20

Ciabatta majs

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, majsgryn, salt, ostpulver (MJÖLK), surdeg (VETE), jäst, 
emulgeringsmedel (E472 e), socker, druvsocker, VETEGLUTEN, MALTMJÖL (KORN), psyllium, 
enzym (bärare VETE), vegetabilisk olja (raps), enzym. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, 
valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-09-02

Levainciabatta 120 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, salt, surdeg (VETE), jäst, emulgeringsmedel (E472 e), 
socker, druvsocker, VETEGLUTEN, MALTMJÖL (KORN), psyllium, enzym (bärare VETE), ve-
getabilisk olja (raps), enzym. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, 
sesamfrön. 2019-05-20

Ciabatta oliv / paprika

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, oliver svarta, paprika, rapsolja, salt, surdeg (VETE), jäst, 
socker, MALTMJÖL (KORN), druvsocker, vinäger, emulgeringsmedel (E472e), enzym, färgämne 
(E579). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-09-02

Levainciabatta rustik

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, surdeg av VETE, salt, hirsfrö, linfrö, MALTMJÖL (KORN), 
surdegspulver av VETE, jäst, druvsocker, emulgeringsmedel (E472e), enzym (bärare VETE). Kan 
innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-09-02

GI Painrich 150 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, solroskärnor, linfrö, VETEGLUTEN, HAVREGRYN, pum-
pakärnor, RÅGMJÖL, VETEKLI, VETESURDEG, jäst, salt, socker, druvsocker, emulgeringsmedel 
(E472e, solroslecitin). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-29



Minibaguette 150 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, raffinerad rapsolja, jäst, salt, surdeg (VETE), socker, 
MALTMJÖL (KORN), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e), enzym. Kan innehålla spår av: 
ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-29

Baguette oliv paprika 
350 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, svarta oliver, paprika, raffinerad rapsolja, salt, surdeg (VETE), 
jäst, socker, MALTMJÖL (KORN), druvsocker, vinäger, emulgeringsmedel (E472e), enzym, färgäm-
ne (E579). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-29

Minibaguette vallmo
150 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, vallmofrö, raffinerad rapsolja, jäst, salt, surdeg (VETE), 
socker, MALTMJÖL (KORN), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e), enzym. Kan innehålla 
spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-29

Bagles sesam 110 g

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, SESAMFRÖ, rapsolja, jäst, salt, surdeg (VETE), socker, 
MALTMJÖL (KORN), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e), enzym. Kan innehålla spår av: 
ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter och mandel.

2019-09-02

Bagles vallmo 110 g

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, vallmofrö, rapsolja, jäst, salt, surdeg (VETE), socker, MALT-
MJÖL (KORN), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e), enzym. Kan innehålla spår av: ägg, 
mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-09-02

Brytbröd grovt 500 g

VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, sirap, rapsolja & härdat rapsfett, emulgeringsmedel (E471), 
surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, linfrö, SESAMFRÖ, jäst, salt, MJÖLKPROTEINER, 
druvsocker, surhetsreglerande medel (E450), emulgeringsmedel (E472e), surhetsreglerande medel (E500), 
LAKTOS. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter & mandel.

2019-09-02



Brytbröd sesam 600 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, SESAMFRÖ, vegetabilisk 
olja (raps), härdat rapsfett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande 
medel (E330), arom, vitamin A och D, sirap, jäst, salt, MJÖLKPROTEINER, druvsocker, sur-
hetsreglerande medel (E450, E500), LAKTOS. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, val-
nötter, mandel. 2019-05-29

Thekaka 75 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (palm, raps), jäst, salt, enzym 
(bärare VETE), arom, vitamin A och D. Kan innehålla spår av ÄGG, MJÖLK, HASSEL-
NÖTTER, VALNÖTTER, SESAMFRÖN & MANDEL.

2019-05-20

Thekaka grov 75 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, fullkornsmjöl av RÅG, sirap, vegetabilisk olja (palm, 
raps), jäst, salt, enzym (bärare VETE), arom, vitamin A och D. Kan innehålla spår av ÄGG, 
MJÖLK, HASSELNÖTTER, SESAMFRÖN, VALNÖTTER & MANDEL. 2019-05-20

Ostfranska 70 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, OST, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, vegetabilisk olja (raps),  
härdat rapsfett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), 
arom, vitamin A och D, sirap, jäst, druvsocker, kalciumklorid, klumpförebyggande medel (po-
tatisstärkelse), konserveringsmedel (E202). Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, 
mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Källarfranska 70 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, vegetabilisk olja (raps), 
härdat rapsfett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel 
(E330), arom, vitamin A och D, sirap, jäst, salt, druvsocker. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, 
hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Småfranska 70 g

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk olja (raps), jäst, salt, surdeg av VETE, socker, 
VETEGLUTEN, rapsolja, KORNMALTMJÖL, druvsocker, KORNMALT, emulgeringsmedel 
(E472e), Kan innehålla spår av: ÄGG, MJÖLK, HASSELNÖTTER,  VALNÖTTER & MANDEL.

2019-12-04



Småfranska vallmo 70 g

2019-12-04

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, vallmofrön, vegetabilisk olja (raps), jäst, salt, surdeg av 
VETE, socker, VETEGLUTEN, rapsolja, KORNMALTMJÖL, druvsocker, KORNMALT, 
emulgeringsmedel (E472e), Kan innehålla spår av: ÄGG, MJÖLK, HASSELNÖTTER,  
VALNÖTTER & MANDEL.

Rågbulle 70 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, linfrö, solroskärnor, surdeg av VETE, sirap, 
vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsregle-
rande medel (E330), arom, vitamin A och D), jäst, MJÖLKPROTEINER, druvsocker, surhets-
reglerande medel (E450, E500), LAKTOS. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, 
mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Levainbräck 90 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, salt, surdeg (VETE), jäst, emulgeringsmedel (E472 e), 
socker, druvsocker, VETEGLUTEN, MALTMJÖL (KORN), psyllium, enzym (bärare VETE), ve-
getabilisk olja (raps). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesam-
frön. 2019-05-20 2019-05-20

Joggabräck 70 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, VETEKLI, MÄLTADE VETEFLINGOR, raffinerad rapsolja, 
RÅGMJÖL, VETEGLUTEN, druvsocker, jäst, salt, MALTMJÖL (KORN), arom, rörsockersirap, 
emulgeringsmedel (E472e, Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel och 
sesamfrön.

2019-05-20

Joggabräck mini 40 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, VETEKLI, MÄLTADE VETEFLINGOR, raffinerad rapsolja, 
RÅGMJÖL, VETEGLUTEN, druvsocker, jäst, salt, MALTMJÖL (KORN), arom, rörsockersirap, 
emulgeringsmedel (E472e, Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel och 
sesamfrön.

2019-05-20

Tomatbräck 70 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, tomater, raffinerad rapsolja, VETEKLI, jäst, lök, rapsolja, salt, 
VETEGLUTEN, oregano, socker, soltorkade tomater, druvsocker, emulgeringsmedel (E472e). Kan 
innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.



2019-05-20

Tomatbräck mini 40 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, tomater, raffinerad rapsolja, VETEKLI, jäst, lök, rapsolja, salt, 
VETEGLUTEN, oregano, socker, soltorkade tomater, druvsocker, emulgeringsmedel (E472e). Kan 
innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.

2019-05-20

Gourmetbräck 70 g

VETEMJÖL, vatten, aprikos, HAVREGRYN, linfrö gula, RÅGMJÖL, KORNFLINGOR, KROSSAD RÅGMALT, 
MÄLTADE VETEFLINGOR, salt, SURDEG AV DURUMVETEMJÖL, jäst, VETEGLUTEN, KORNMALT, 
konserveringsmedel E220 (SULFIT), rismjöl. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, 
sesamfrön.

2019-05-20

Gourmetbräck mini 40 g

VETEMJÖL, vatten, aprikos, HAVREGRYN, linfrö gula, RÅGMJÖL, KORNFLINGOR, KROS-
SAD RÅGMALT, MÄLTADE VETEFLINGOR, salt, SURDEG AV DURUMVETEMJÖL, jäst, 
VETEGLUTEN, KORNMALT, konserveringsmedel E220 (SULFIT), rismjöl. Kan innehålla spår 
av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

Pumpabräck 70 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, pumpakärnor, RÅGMJÖL, linfrö, solroskärnor, sirap, jäst, 
quinoafrö, salt, VETEGLUTEN, VETESURDEG, socker, emulgeringsmedel (E472e), druvsocker. 
Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Rustikbräck 90 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, raffinerad rapsolja, solroskärnor, KORNMALT, jäst, salt, 
MÄLTAT VETE, surdegspulver av VETE, druvsocker, socker, enzym (bärare VETE), emulgerings-
medel (E472e). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

GI-bräck 70 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, solroskärnor, linfrö, VETEGLUTEN, HAVREGRYN, 
pumpakärnor, RÅGMJÖL, VETEKLI, VETESURDEG, jäst, salt, socker, druvsocker, emulgerings-
medel (E472e, solroslecitin). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, 
sesamfrön.

2019-05-20



Småfranska mini 40 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, raffinerad rapsolja, jäst, salt, surdeg (VETE), socker, 
MALTMJÖL (KORN), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e), enzym. Kan innehålla spår av: 
ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Källarfranska mini 40 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, vegetabilisk olja (raps), 
härdat rapsfett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel 
(E330), arom, vitamin A och D, sirap, jäst, salt, druvsocker. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, 
hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Pumpabräck mini 40 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, pumpakärnor, RÅGMJÖL, linfrö, solroskärnor, sirap, jäst, 
quinoafrö, salt, VETEGLUTEN, VETESURDEG, socker, emulgeringsmedel (E472e), druvsocker. 
Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Levainbräck mini 40 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, salt, surdeg (VETE), jäst, emulgeringsmedel (E472 e), 
socker, druvsocker, VETEGLUTEN, MALTMJÖL (KORN), psyllium, enzym (bärare VETE), ve-
getabilisk olja (raps). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesam-
frön.

2019-05-20

Rustikbräck mini 40 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, raffinerad rapsolja, solroskärnor, KORNMALT, jäst, salt, 
MÄLTAT VETE, surdegspulver av VETE, druvsocker, socker, enzym (bärare VETE), emulgerings-
medel (E472e). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Franska kuvertbröd 40 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, HAVREGRYN, majs, jäst, RÅGGRITS, salt, solroskärnor, 
franska örter, surdeg av RÅG, VETEFIBER, VETEGLUTEN, vegetabilisk olja (raps, linfrö), MALT-
MJÖL (KORN), druvsocker, emulgeringsmedel (E472e), gurkmeja. Kan innehålla spår av: ägg, 
mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20



Rosenbröd 40 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, vallmofrö, socker, vegeta-
bilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande 
medel (E330), arom, vitamin A och D, jäst, MJÖLKPROTEINER, GLUTEN, druvsocker, en-
zym (bärare VETE), surhetsreglerande medel (E450, E500), LAKTOS. Kan innehålla spår av: 
ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Rågbulle mini 40 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, linfrö, solroskärnor, surdeg av VETE, sirap, 
vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsregle-
rande medel (E330), arom, vitamin A och D), jäst, MJÖLKPROTEINER, druvsocker, surhets-
reglerande medel (E450, E500), LAKTOS. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, 
mandel, sesamfrön. 2019-05-20

GI-bräck mini 40 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, solroskärnor, linfrö, VETEGLUTEN, HAVREGRYN, 
pumpakärnor, RÅGMJÖL, VETEKLI, VETESURDEG, jäst, salt, socker, druvsocker, emulgerings-
medel (E472e, solroslecitin). Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel, 
sesamfrön.

2019-05-20

Ostfranska mini 50 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, OST, vatten, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, vegetabilisk olja (raps),  
härdat rapsfett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), 
arom, vitamin A och D, sirap, jäst, druvsocker, kalciumklorid, klumpförebyggande medel (po-
tatisstärkelse), konserveringsmedel (E202). Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, 
mandel, sesamfrön. 2019-05-20

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, MJÖLKprotein, MJÖLKfett, laktos (MJÖLK), emulgeringsmedel 
(E339), vasslepulver (MJÖLK), salt, mjölksyrebakterier, löpe, majsgritts, VETEGLUTEN, tomatpulver, 
emulgeringsmedel (E471, E472e), morotsextrakt, enzym (VETE)), majsgryn, ostpulver (MJÖLK), jäst, 
druvsocker, VETEGLUTEN, psyllium, enzym (bärare VETE), vegetabilisk olja (raps). Kan innehålla spår av: 
ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 

Majsjägare mini 40 g 

2019-05-20

Majsjägare 80 g 

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, MJÖLKprotein, MJÖLKfett, laktos (MJÖLK), emulgeringsmedel 
(E339), vasslepulver (MJÖLK), salt, mjölksyrebakterier, löpe, majsgritts, VETEGLUTEN, tomatpulver, 
emulgeringsmedel (E471, E472e), morotsextrakt, enzym (VETE)), majsgryn, ostpulver (MJÖLK), jäst, 
druvsocker, VETEGLUTEN, psyllium, enzym (bärare VETE), vegetabilisk olja (raps). Kan innehålla spår av: 
ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 

2019-05-20



2019-05-20

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, RÅGMJÖL, vegetabilisk olja (raps), socker, KORNMALT, jäst, 
salt, emulgeringsmedel (E472 e), druvsocker, VETEGLUTEN, MJÖLKPROTEINER, enzym 
(bärare VETE), psyllium, surhetsreglerande medel (E450, E500), LAKTOS. Kan innehålla spår 
av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

Brioche hamburgerbröd  70 g
30-pack

Brioche Hamburgerbröd 70 g
30-pack med tryck

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, MJÖLKPROTEINER, RÅGMJÖL, surdeg av VETE, socker, 
vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471), surhetsreg-
lerande medel (E330), arom, vitamin A och D, jäst, salt, surhetsreglerande medel (E450, 
E500), GLUTEN, druvsocker, enzym (bärare VETE), emulgeringsmedel (E472e), LAKTOS. 
Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-05-20

Tranbärsknäckebröd 

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, solroskärnor, linfrö, VETEGLUTEN, socker, tranbär, 
HAVREGRYN, pumpakärnor, RÅGMJÖL, salt, VETEKLI, VETESURDEG, jäst, emulgeringsmedel 
(E472e), emulgeringsmedel (solroslecitin), solrosolja. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, 
hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 

2019-09-02

Gosenbulle 100 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, E472e), 
arom, vitamin A och D, ÄGGVITA, socker, HASSELNÖTTER, jäst, torkad glukossirap, vegetabiliskt fett (palm), glukossirap, 
kanel, potatispulver, modifierad stärkelse, majsmjöl, dextros, MJÖLKPULVER, druvsocker, fullhärdad rapsolja, emulgerings-
medel SOJALECITIN, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331), 
vanillin. Kan innehålla spår av: valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Kanelbulle 90 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, 
emulgeringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, MJÖLK-
PROTEINER, jäst, kardemumma, glukossirap, kanel, potatispulver, modifierad stärkelse, majsmjöl, 
surhetsreglerande medel (E450, E500), fullhärdad rapsolja, druvsocker, konserveringsmedel (E202), 
LAKTOS, vanillin. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Kanelknut 70 g med surdeg

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, SMÖR, surdeg av VETE, MJÖLKPROTEINER, jäst, kar-
demumma, glukossirap, kanel, potatispulver, vegetabilisk olja (raps, kokos), salt, modifierad stärkelse, 
druvsocker, majsmjöl, fullhärdad rapsolja, surhetsreglerande medel (E450, E500), konserveringsmedel 
(E202), LAKTOS, vanillin. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20



Kanelknut 90 g med surdeg

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, SMÖR, surdeg av VETE, MJÖLKPROTEINER, jäst, kar-
demumma, glukossirap, kanel, potatispulver, vegetabilisk olja (raps, kokos), salt, modifierad stärkelse, 
druvsocker, majsmjöl, fullhärdad rapsolja, surhetsreglerande medel (E450, E500), konserveringsmedel 
(E202), LAKTOS, vanillin. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Vasaloppssnurra

VIngredienser: ETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps), härdad rapsfett, ÄGGVITA, blåbär, jäst, modifierad potatisstärkelse, 
KÄRNMJÖLKSPULVER, salt, vegetabiliskt fett (kokos), förtjockningsmedel (E401), konserveringsmedel (E202), modifierad stärkelse 
(E1442), bakpulver (E341, E450, E500), arom, arom (vanilj), färgämne (E101, E160a, E120), KORNMALT, druvsocker, emulgeringsme-
del (E471, E472e), stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E331). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel, 
sesamfrön.

2020-03-03

Parisare  150 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, GRÄDDE, vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel 
(E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, KÄRNMJÖLKSPULVER, MJÖLKPROTEINER, 
vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), jäst, kardemumma, modifierad stärkelse (E1442), arom, färgämne (E101, 
E160a), surhetsreglerande medel (E450, E500), druvsocker, LAKTOS, stabiliseringsmedel (karragenan). Kan innehålla spår 
av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Vaniljbulle 100 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emul-
geringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, KÄRN-
MJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), SMÖR, jäst, kardemumma, 
modifierad stärkelse (E1442), arom, färgämne (E101, E160a), druvsocker. Kan innehålla spår av: 
ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Rabarberdröm 80 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, rabarbersylt (70% rabarber), socker, vatten, modifierad stärkelse, arom, surhetsregle-
rande medel (E330, E331), konserveringsmedel (E202)), vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgerings-
medel (E471, E472e), arom, vitamin A och D, ÄGGVITA, jäst, MJÖLKPROTEINER, druvsocker, surhetsreglerande 
medel (E450, E500), LAKTOS, stabiliseringsmedel (E412). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel, 
sesamfrön. 2019-05-20

Blåbärsbulle 80 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgerings-
medel (E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, blåbärssylt (Blåbär 
(40%), förtjockningsmedel (E1422, E406), konserveringsmedel (E202), arom, KÄRNMJÖLKSPULVER, 
vegetabilisk fett (kokos), modifierad stärkelse (E1442), vaniljarom, arom, vaniljextrakt, naturlig arom, 
färgämne (E160a, E101), jäst, kardemumma, salt, druvsocker. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, 
valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20



 Drottninglängd 400 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, 
E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, hallon, blåbärssylt (Blåbär (40%), förtjockningsmedel 
(E1422, E406), surhetsreglerande medel (E330, E450, E500), konserveringsmedel (E202), arom, jäst, kardemumma, mo-
difierad stärkelse, potatispulver, hallonkoncentrat, glukossirap, fullhärdad rapsolja, MJÖLKPROTEINER, druvsocker, arom, 
LAKTOS, naturlig arom. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Vaniljfläta 500 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, 
E472e) surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, jäst, kardemumma, KÄRNMJÖLKSPULVER, vegeta-
biliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), modifierad stärkelse (E1442), arom, färgämne (E101, E160a), druvsocker, 
MJÖLKPROTEINER, surhetsreglerande medel (E450, E500), LAKTOS. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnöt-
ter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Kardemummafläta 500 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgerings-
medel (E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, jäst, kardemumma, 
druvsocker, MJÖLKPROTEINER, surhetsreglerande medel (E450, E500), LAKTOS. Kan innehålla spår 
av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Kanellängd 500 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, socker, vatten, vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, 
E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, MANDEL, glukossirap, kanel, jäst, kardemumma, pota-
tispulver, modifierad stärkelse, majsmjöl, fullhärdad rapsolja, druvsocker, MJÖLKPROTEINER, surhetsreglerande medel 
(E450, E500), konserveringsmedel (E202), LAKTOS, vanillin. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, sesamfrön.

2019-05-20

Äpplelängd 450 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, äpplesylt (äpple 38 %), förtjockningsmedel (E440), surhetsreglerande medel 
(E330, E331, E339, E341), konserveringsmedel (E202), vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, emulgeringsme-
del (E471, E472e), arom, vitamin A och D, jäst, kardemumma, modifierad stärkelse, potatispulver, glukossirap, fullhärdad 
rapsolja, MJÖLKPROTEINER, druvsocker, surhetsreglerande medel (E450, E500), arom, LAKTOS, naturlig arom. Kan 
innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Mandellängd 300 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, emulge-
ringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, MANDEL, modifie-
rad stärkelse, jäst, kardemumma, potatispulver, glukossirap, fullhärdad rapsolja, druvsocker, MJÖLKPRO-
TEINER, surhetsreglerande medel (E450, E500), arom, konserveringsmedel (E202), LAKTOS, naturlig 
arom. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, sesamfrön.

2019-05-20



Rabarberlängd 450 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, rabarbersylt (rabarber 70%), modifierad stärkelse, arom, surhetsreglerande 
medel (E330), konserveringsmedel (E202)), vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel (E471, 
E472e), arom, vitamin A och D, jäst, kardemumma, modifierad stärkelse, potatispulver, glukossirap, fullhärdad rapsolja, 
MJÖLKPROTEINER, druvsocker, surhetsreglerande medel (E450, E500), arom, LAKTOS, naturlig arom. Kan innehålla 
spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Wienerlängd hallon 450 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), socker, ÄGGVITA, hallon, jäst, SMÖR, 
KÄRNMJÖLKSPULVER, glukossirap, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), salt, modifierad stärkelse, 
potatispulver, arom, emulgeringsmedel (E471, E322 (SOJA), E472e), hallonkoncentrat, modifierad stärkelse (E1442), 
fullhärdad rapsolja, färgämne (E101, E160a), antioxidationsmedel (E304, E306), surhetsreglerande medel (E330, E331), 
druvsocker, naturlig arom, vitamin A och D, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412). Kan innehålla spår 
av: hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Borgmästarlängd 350 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm, raps), vatten, socker, ÄGGVITA, MANDEL, jäst, SMÖR, 
modifierad stärkelse, vegetabilisk olja (raps, kokos), salt, potatispulver, glukossirap, arom, emulgeringsmedel 
(E471, E322, E472e), fullhärdad rapsolja, antioxidationsmedel (E304, E306), surhetsreglerande medel (E330, 
E331), druvsocker, naturlig arom, vitamin A och D, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412). Kan 
innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, sesamfrön.

2019-05-20

Wienerlängd jordgubb 
425 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), socker, ÄGGVITA, jordgubbar, glukossirap, 
jäst, SMÖR, KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), salt, modifierad stärkelse, 
potatispulver, arom, emulgeringsmedel (E471, E472e, E322 (SOJA)), modifierad stärkelse (E1442), jordgubbskoncen-
trat, fullhärdad rapsolja, färgämne (E101, 160a), antioxidationsmedel (E304, E306), surhetsreglerande medel (E330, 
E331), druvsocker, naturlig arom, vitamin A och D, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412). Kan inne-
hålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Kardemummakrans 
slät 550 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emulgerings-
medel (E471, E472e) surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, jäst, kardemumma, 
druvsocker, MJÖLKPROTEINER, surhetsreglerande medel (E450, E500), LAKTOS. Kan innehålla spår 
av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-05-20

Kardemummakrans 550 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps), härdat rapsfett, salt, emul-
geringsmedel (E471, E472e), surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, jäst, kar-
demumma, MANDEL, druvsocker, MJÖLKPROTEINER, surhetsreglerande medel (E450, E500), 
LAKTOS. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20



Siennakrans 800 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, emulgeringsmedel 
(E471, E472e) surhetsreglerande medel (E330),  arom, vitamin A och D, jäst, kardemumma, KÄRNMJÖLKSPULVER, 
glukossirap, kanel, potatispulver, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), modifierad stärkelse, majsmjöl, 
modifierad stärkelse (E1442), fullhärdad rapsolja, arom, färgämne (E101, E160a), druvsocker, MJÖLKPROTEINER, 
surhetsreglerande medel (E450, E500), konserveringsmedel (E202), LAKTOS, vanillin. Kan innehålla spår av: ägg, has-
selnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Kalaskrans 800 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps, kokos), härdat rapsfett, salt, emul-
geringsmedel (E471, E472e) surhetsreglerande medel (E330), arom, vitamin A och D, MANDEL, ka-
nel, jäst, kardemumma, modifierad stärkelse, potatispulver, glukossirap, fullhärdad rapsolja, druvsocker, 
MJÖLKPROTEINER, surhetsreglerande medel (E450, E500), arom, konserveringsmedel (E202), LAK-
TOS, naturlig arom. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, sesamfrön.

2019-05-20

Lyxmuffins choklad 170 g

Ingredienser : Socker, vatten, rapsolja, VETEMJÖL, kakaopulver, druvsocker, ÄGG, potatisstärkelse, KÄRNMJÖLKSPUL-
VER, vegetabiliskt fett och olja (palm, raps, palmkärna, shea), salt, delvis härdat & fullhärdat palmfett, bakpulver (E450, 
E500), modifierad stärkelse, SKUMMJÖLKSPULVER, modifierad stärkelse (E1442), arom, färgämne (E101, E160a), 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), emulgeringsmedel (E471, E475), vanillin, VETESTÄRKELSE. Kan innehålla spår av: 
hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 

2019-08-19

Lyxmuffins vanilj 170 g

Ingredienser : Socker, vatten, rapsolja, VETEMJÖL, HELÄGGSPULVER, potatismjöl, KÄRNMJÖLKSPUL-
VER, MANDEL, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), torkad glukossirap, kardemumma, 
modifierad stärkelse (E1442), salt, arom, färgämne (E101, E160a), dextros, MJÖLKPULVER, emulgerings-
medel (SOJALECITIN), bakpulver (E450, E500), druvsocker, modifierad stärkelse, vanillin, ÄGGULEPUL-
VER. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-19

Lyxmuffins äpple
100 g

Ingredienser : Vatten, socker, rapsolja, VETEMJÖL, HELÄGGSPULVER, potatismjöl, äpplebitar, modifierad 
stärkelse, solrosolja, vegetabilisk olja (palm), invertsocker, surhetsreglerande medel (E330), kanel, ve-
getabilisk olja (kokos), bakpulver (E500, E450), salt, arom, druvsocker, emulgeringsmedel (E471, E475, 
E322 (solros)), konserveringsmedel (E202), vanillin, vitamin A & D, ÄGGULEPULVER. Kan innehålla 
spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-19

Muffins äpple liten 75 g

Ingredienser : Ingredienser : Vatten, socker, rapsolja, VETEMJÖL, HELÄGGSPULVER, potatismjöl, äpple-
bitar, modifierad stärkelse, surhetsreglerande medel (E330), kanel, bakpulver (E450, E500), druvsocker, 
konserveringsmedel (E202), salt, vanillin, ÄGGULEPULVER. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, 
valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-09-02



Muffins liten blåbär 75 g

Ingredienser : Socker, vatten, blåbärssylt (Blåbär (40%), socker, vatten, förtjockningsmedel (E1422, 
E406), surhetsreglerande medel (E330), konserveringsmedel (E202), arom), rapsolja, VETEMJÖL, 
HELÄGGSPULVER, potatismjöl, bakpulver (E450, E500), druvsocker, modifierad stärkelse, salt, vanillin, 
ÄGGULEPULVER. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-19

Muffins choklad 
med vaniljkräm 100 g

Ingredienser: Vatten, socker, rapsolja, VETEMJÖL, kakaopulver, druvsocker, ÄGG, KÄRNMJÖLKSPULVER, potatis-
stärkelse, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), salt, bakpulver (E450, E500), modifierad stärkelse, mo-
difierad stärkelse (E1442), arom, färgämne (E101, färgämne E160a), emulgeringsmedel (E471, E475), vanillin, VETE-
STÄRKELSE. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-19

Chrunch citronmuffins 100 g

Ingredienser: Socker, vatten, rapsolja, VETEMJÖL, HELÄGGSPULVER, potatismjöl, modifierad stärkelse, vege-
tabiliskt fett & olja (palm), arom, juice från koncentrat (citron), vegetabilisk olja (kokos), färgämne (E100, E171), 
kryddextrakt, klumpförebyggande medel (E341), bakpulver (E450, E500), färgämne (E160a, E120), potatisstärkelse, 
ethylvanillin, druvsocker, emulgeringsmedel (E471, E475, E322 (solros)), salt, surhetsreglerande medel (E330), 
vanillin, vitamin A &D, ÄGGULEPULVER. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel & sesam-
frön. 2019-08-19

Ingredienser: Hallon, socker, vatten, rapsolja, VETEMJÖL, HELÄGGSPULVER, potatismjöl, vegetabilisk olja (palm, 
kokos), klumpförebyggande medel (E341), bakpulver (E450, E500), färgämne (E160a, E120), potatisstärkelse, ethylva-
nillin, arom, druvsocker, emulgeringsmedel (E471, E475, E322 (solros)), modifierad stärkelse, salt, surhetsreglerande 
medel (E330), vanillin, vitamin A, vitamin D, ÄGGULEPULVER. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, man-
del & sesamfrön.

Chrunch hallonmuffins 100 g

Blondie 90 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps), socker, ÄGGVITA, KÄRNMJÖLKS-
PULVER, glukossirap, jäst, SMÖR, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), salt, arom, modi-
fierad stärkelse (E1442), emulgeringsmedel (E471, E322, E472e), färgämne (E101, E160a), antioxida-
tionsmedel (E304, E306), surhetsreglerande medel (E330, E331), druvsocker, naturlig arom, vitamin 
A och D, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412). Kan innehålla spår av: hasselnötter, 
valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Wienerruta hallon 90 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps), socker, MANDEL, hallon, ÄGG-
VITA, KÄRNMJÖLKSPULVER, jäst, SMÖR, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), hallon-
koncentrat, salt, arom, modifierad stärkelse (E1442), emulgeringsmedel (E471, E322 (SOJA), E472e), 
färgämne (E101, E160a), antioxidationsmedel (E304, E306), surhetsreglerande medel (E330, E331), 
druvsocker, naturlig arom, vitamin A och D, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412). 
Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, sesamfrön.

2019-05-20



Chokladwienerbröd 80 g

INGREDIENSER:  Vatten, VETEMJÖL, socker, vegetabilisk olja (palm, raps), ÄGGVITA, kakaomassa, glukossirap, KÄRN-
MJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), jäst, SMÖR, kakaosmör, VETESTÄRKELSE, aprikos-
kärnor, salt, arom, modifierad stärkelse (E1442), potatisfiber, emulgeringsmedel (E471, E322 (SOJA), E472e), färgämne 
(E101, E160a), antioxidationsmedel (E304, E306), surhetsreglerande medel (E330, E331), druvsocker, naturlig arom, 
vitamin A och D, invertsocker, konserveringsmedel (E202), naturlig arom (vanilj), potatisstärkelse, stabiliseringsmedel 
(E412). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 2019-05-20

Wienerbröd 70 g

INGREDIENSER:  Vatten, VETEMJÖL, socker, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), ÄGGVITA, glukossirap, KÄRNMJÖLKS-
PULVER, jäst, SMÖR, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), modifierad stärkelse, salt, potatispulver, arom, 
fullhärdad rapsolja, modifierad stärkelse (E1442), emulgeringsmedel (E471, E322 (SOJA), E472e), färgämne (E101, 
160a), antioxidationsmedel (E304, E306), surhetsreglerande medel (E330, E331), druvsocker, naturlig arom, vitamin A 
och D, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel, 
sesamfrön. 2019-05-20

Smörcroissant 55 g

Ingredienser : VETEMJÖL, SMÖR (24%), vatten, socker, jäst, VETEGLUTEN, ÄGG, salt, emulgeringsmedel (E472e),
mjölbehandlingsmedel (E300), enzym. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön.

2019-09-03

Smörcroissant choklad 90 g

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, SMÖR 16,5%, fyllning16% (socker, ohärdade vegetabiliska oljor (raps,
solros, majs, SOJA), MJÖLKCHOKLAD10% (socker, kakaomassa, HELMJÖLKSPULVER), LAKTOS (MJÖLK), modifierad
stärkelse, MJÖLKVASSLE (MJÖLK), HELMJÖLKSPULVER, fettreducerad kakaopulver, emungsmedel: SOJALECITIN, 
naturlig arom), socker, chokladdekor 3% (socker kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel: SOJALECITIN), jäst, VETE-
GLUTEN, ÄGG, salt, emulgeringsmedel: E472e, mjölbehandlingsmedel: E300, enzym. Kan innehålla spår av: ägg, hassel-
nötter, valnötter, mandel och sesamfrön. 2019-05-20

Smörcroissant mini 25 g

2019-05-20

Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, SMÖR 18%, socker, jäst, VETEGLUTEN, ÄGG, salt, naturlig arom (MJÖLK), 
emulgeringsmedel (E472e), mjölbehandlingsmedel (E300), färgämne (karotener av naturligt ursprung), enzym. 
Kan innehålla SOJALECITIN, NÖTTER och SESAMFRÖ.

Wienerfiskar 80 g

INGREDIENSER: Ingredienser : VETEMJÖL, vatten, palmolja, socker, rapsolja, KÄRNMJÖLK, MANDEL, salt, dextros, 
kokosfett, palmkärnolja, sheaolja, stärkelse, maltodextrin, emulgeringsmedel (E471, E475), arom, potatisfiber, naturlig 
vaniljarom, konserveringsmedel (E202), antioxidationsmedel (E304, E306, E330), stabiliseringsmedel (E401), färgämne 
(E141, E100, E160a), VETESTÄRKELSE. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrön. 

2019-05-20



Kolaruta 24 bit, 100 g

Socker,  rapsolja, ÄGG, vatten, kokos, VETESTÄRKELSE, GRÄDDE, sirap, kakaopulver, SMÖR, fettpulver (vegetabiliskt 
fett (palm), glukossirap, MJÖLKprotein, stabiliseringsmedel (E451), modifierad stärkelse, VASSLEPULVER (från MJÖLK), 
bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E471,E475), förtjockningsmedel (xanthangummi), konserveringsmedel 
(E202), salt, stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande medel (E330), torkad glukossirap. 
Kan innehålla spår av: HASSELNÖTTER,  VALNÖTTER, SESAMFRÖN & MANDEL. 2019-05-20

Carrot cake 100 g

Ingredienser : Socker, VETESTÄRKELSE, rapsolja, vatten, philadelfiaost (MJÖLK, GRÄDDE, VASSLE (MJÖLK), salt, 
stabiliseringsmedel (E410), surhetsreglerande medel (E330), bakteriekultur), ÄGGVITA, morötter, vegetabilisk 
fett & olja (palm), glukossirap, MJÖLKprotein, stabiliseringsmedel (E451), kokos, vegetabilisk olja (raps, kokos), 
modifierad stärkelse, vasslepulver (från mjölk), kanel, potatisstärkelse, ethylvanillin, arom, klumpförebyggande 
medel (E341) bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E322 (solros), E471, E475, E481), förtjockningsmedel 
(xanthangummi), konserveringsmedel (E202), salt, stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, 
E331), torkad glukossirap, vitamin A & D. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-19

Chokladkyss 100 g

Ingredienser : Socker, vatten, rapsolja, ÄGG, VETESTÄRKELSE, kakaopulver, kokos, vegetabilisk olja (kokos), 
glukossirap, vegetabiliskt fett (palm), glukossirap, MJÖLKprotein, stabiliseringsmedel (E451), modifierad 
stärkelse, VASSLEPULVER (från MJÖLK), emulgeringsmedel (E471, E475), kaffe, salt, potatisstärkelse, ethyl-
vanillin, surhetsreglerande medel (E330), arom, bakpulver (E450, E500), förtjockningsmedel (xanthangum-
mi), konserveringsmedel (E202), torkad glukossirap, vitamin A och D. Kan innehålla spår av: hasselnötter, 
valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-19

Drömtårta  350 g

Ingredienser : Socker, vegetabilisk olja (kokos, palm, raps), ÄGGVITA, vatten, VETEMJÖL, härdat vegetabiliskt fett 
(kokos), salt, kakaopulver, VETESTÄRKELSE, arom, färgämne (E160a), bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel 
(E472b, E477), glukossirap, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), potatisstärkelse, ethylvanillin, 
förtjockningsmedel (E412, E466), konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E1505), surhetsreglerande 
medel (E330, E331). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-19

Rulltårta hallon 350 g

Ingredienser : Vegetabilisk olja (kokos, palm, raps), socker, ÄGG, hallon, vatten, härdat vegetabiliskt fett (kokos), VETEMJÖL, VETE-
STÄRKELSE, salt, hallonkoncentrat, glukossirap, arom, ÄGGVITEPULVER, färgämne (E160a), bakpulver (E450, E500), emulgeringsme-
del (E472b, E477), SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), potatisstärkelse, ethylvanillin, förtjockningsmedel (E412), 
konserveringsmedel (E202), skumbildande medel (trietylcitrat), surhetsreglerande medel (E330). Kan innehålla spår av: hasselnötter, 
valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-19

Kardemummakaka 350 g

Ingredienser : Socker, VETEMJÖL, ÄGGVITA, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), MJÖLK, vatten, kardemumma, 
klumpförebyggande medel (E341), bakpulver (E450, E500), potatisstärkelse, ethylvanillin, arom, emulgeringsmedel 
(E322 (solros), E471, E475), konserveringsmedel (E202), salt, stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel 
(E330, E331), vitamin A & D. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-14



Mjuk pepparkaka 350 g

Ingredienser : Socker, VETEMJÖL, yoghurt mild (MJÖLK, GRÄDDE, yoghurtkultur, laktasenzym), ÄGGVITA, 
lingon, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), vatten, bikarbonat, kanel, kardemumma, kryddnejlika, ingefära, 
klumpförebyggande medel (E341), bakpulver (E450, E500), arom, emulgeringsmedel (E322 (solros), E471, 
E475), konserveringsmedel (E202), salt, stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331), 
vitamin A & D. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-14

Sockerkaka 350 g

Ingredienser : Socker, VETEMJÖL, ÄGGVITA, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), MJÖLK, vatten, arom 
(citron), klumpförebyggande medel (E341), bakpulver (E450, E500), potatisstärkelse, ethylvanillin, arom, 
emulgeringsmedel (E322 (solros), E471, E475), färgämne (E100), konserveringsmedel (E202), salt, stabilise-
ringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331), vitamin A & D. Kan innehålla spår av: hasselnöt-
ter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-14

Tigerkaka 550 g

Ingredienser : Socker, VETEMJÖL, ÄGGVITA, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), MJÖLK, HELÄGGS-
PULVER, kakaopulver, potatisstärkelse, klumpförebyggande medel (E341), bakpulver (E450, E500), potatis-
flingor, ethylvanillin, arom, dextros, emulgeringsmedel (E471, E475, E322 (solros)), konserveringsmedel (E202), 
salt, stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331), vitamin A & D. Kan innehålla spår av: 
hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-14

Falkenbergare 100 g

Ingredienser : Socker, MANDEL, ÄGG, vegetabilisk olja (kokos, raps), vatten, apelsinskal, glukossirap, majsstär-
kelse, glukos/fruktossirap, arom (apelsin), emulgeringsmedel (E471), salt, surhetsreglerande medel (E330), 
arom, färgämne (E160a, E160e), konserveringsmedel (E202), konserveringsmedel (E220), vitamin A och D. 
Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-14

Hallongrotta 100 g

Ingredienser : VETEMJÖL, socker, vegetabilisk olja (palm), socker, vatten, hallon, vegetabilisk olja (raps, kokos), 
modifierad stärkelse, vegetabiliskt fett (raps, palm, shea), hallonkoncentrat, förtjockningsmedel (E401), salt, 
Bakpulver (E341, E450, E500), potatisstärkelse, ethylvanillin, arom, emulgeringsmedel (E322 (solros), E471, 
E475), färgämne (E160a), förtjockningsmedel (E412), konserveringsmedel (E263), surhetsreglerande medel 
(E330), vanillin, vitamin A & D. Kan innehålla spår av: ÄGG, MJÖLK, HASSELNÖTTER,  VALNÖTTER, 
MANDEL & SESAMFRÖN. 2019-08-14

Kejsarkrona 75 g

Ingredienser : Socker, MANDEL, ÄGGVITA, VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps), glukos-
sirap, arom, emulgeringsmedel (E471), klumpförebyggandemedel (E535), konserveringsmedel (E202), 
MALTMJÖL (KORN), salt, stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331), vitamin 
A. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-14



Toscaform 75 g

Ingredienser : VETEMJÖL, MANDEL, socker, vegetabilisk olja (kokos, raps, palm), ÄGGVITA, glukossirap, 
SMÖR, vatten, majsstärkelse (majsstärkelse), ÄGG, emulgeringsmedel (E471, E322 (solros)), druv-
socker, hjorthornssalt, salt, GRÄDDPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, arom, surhetsreglerande medel 
(E330, E331), färgämne (E160 a), konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412), vitamin A 
och D. Kan innehålla spår av:  hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-14

Vaniljhjärtan 30 g

Ingredienser : vaniljkräm (KÄRNMJÖLK, socker, kokosfett, modifierad stärkelse, vatten, arom (naturlig vaniljarom, 
arom), salt, konserveringsmedel (E202), färgämne (E160a)), VETEMJÖL, socker, vegetabilisk olja (palm, raps, ko-
kos), vatten, ÄGG, salt, stärkelse potatis/majs, bakpulver (E450, E500), surhetsreglerande medel (E330), naturlig 
arom, emulgeringsmedel (E471), vitamin A). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-19

Mazarin 70 g

Ingredienser : socker, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), VETEMJÖL, vatten, MANDEL, ÄGG, salt, glu-
kossirap, sirap, modifierad stärkelse, bakpulver (E503), konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande 
medel (E330, E331), arom, emulgeringsmedel (E471), färgämne (E160a), majsstärkelse, stabiliseringsme-
del (E412), vitamin A och D. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-14

Mazarin äpple 75 g

Ingredienser : socker, vegetabilisk olja (palmraps, kokos), VETEMJÖL, vatten, MANDEL, ÄGG, salt, glukossirap, 
sirap, modifierad stärkelse, bakpulver (E503), konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E330, 
E331), arom, emulgeringsmedel (E471), färgämne (E160a), majsstärkelse, äpplebitar, kanel, stabiliseringsmedel 
(E412), vitamin A och D. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-14

Milano 20 g

Ingredienser : MANDEL, socker, glukossirap, vegetabiliskt fett/olja (palm, raps, kokos), vatten, salt, emulge-
ringsmedel (E471), VETEMJÖL, ÄGGVITA, arom, konserveringsmedel (E202), MJÖLKPULVER, salt, stabi-
liseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnöt-
ter, & sesamfrön.

2019-08-19

Apelsinmåne 100 g

Ingredienser : Socker, MANDEL, ÄGGVITA, kakaomassa, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), 
glukossirap, apelsinskal, majsstärkelse, kakaosmör, glukos/fruktossirap, arom (apelsin), invertsockersi-
rap, äggvitepulver, färgämne (E160a, E120, E160e), invertas, arom, emulgeringsmedel (E322 (SOJA), 
E322 (solros), E471, E475), konserveringsmedel (E202, E220), naturlig arom (vanilj), salt, stabiliserings-
medel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331), vitamin A & D. Kan innehålla spår av: vetemjöl, 
mjölk, hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-19



Biskvi 60 g

Ingredienser : Socker, MANDEL, vegetabilisk olja (kokos, palm, raps), kakaomassa, ÄGGVITA, vatten, 
kakaosmör, härdat vegetabiliskt fett (kokos), salt, glukossirap, arom, färgämne (E160a), emulgeringsmedel 
(E322 (SOJA)), konserveringsmedel (E202), naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel (E412), surhetsreg-
lerande medel (E330, E331. Kan innehålla spår av: vetemjöl, mjölk, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-19

Biskvi stor 80 g

Ingredienser : Socker, MANDEL, vegetabilisk olja (kokos, palm, raps), kakaomassa, ÄGGVITA, vatten, 
kakaosmör, härdat vegetabiliskt fett (kokos), salt, glukossirap, arom, färgämne (E160a), emulgeringsmedel 
(E322 (SOJA)), konserveringsmedel (E202), naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel (E412), surhetsreg-
lerande medel (E330, E331. Kan innehålla spår av: vetemjöl, mjölk, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-19

2019-05-20

Ingredienser : Socker, MANDEL, vegetabilisk olja (kokos, palm, raps), kakaomassa, ÄGGVITA, vatten, 
kakaosmör, härdat vegetabiliskt fett (kokos), salt, glukossirap, arom, färgämne (E160a), emulgeringsmedel 
(E322 (SOJA)), konserveringsmedel (E202), naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel (E412), 
surhetsreglerande medel (E330, E331. Kan innehålla spår av: vetemjöl, mjölk, hasselnötter, valnötter & 
sesamfrön.

Minibiskvi 30-pack Sarah bernhardt 45 g

Ingredienser : Socker, kakaomassa, MANDEL, kakaosmör, VISPGRÄDDE, ÄGGVITA, mjölk, SMÖR, 
MJÖLKPULVER, glukossirap, vatten, emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), naturlig arom (vanilj), konser-
veringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331). Kan innehålla 
spår av: vetemjöl, hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-19

Cocosboll 80 g

Ingredienser : Socker, HAVREGRYN, vegetabilisk olja (kokos, raps), vatten, kakaopulver, kokos, emulge-
ringsmedel (E471), salt, kaffe, potatisstärkelse, ethylvanillin, surhetsreglerande medel (E330), arom, vi-
tamin A och D. Kan innehålla spår av: Vetemjöl, ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-19 2019-12-09

Cocoskladdkaka 65 g

Ingredienser: Socker, VETEMJÖL, vatten, rapsolja, GRÄDDE (MJÖLK), kokos, invertsockersirap, 
ÄGG, kakao, SMÖR, sirap, salt, majsstärkelse, potatisstärkelse, ethylvanillin. Kan innehålla spår av: 
hasselnötter, valnötter och mandel.



Cocostopp 100 g

Ingredienser : Kokos, socker, ÄGGVITA, vatten, vegetabilisk olja (palm), glukossirap, kakaomassa, vege-
tabilisk olja (raps, kokos), modifierad stärkelse, kakaosmör, vegetabiliskt fett (raps, palm, shea), ÄGG-
VITEPULVER, färgämne (E160a, E120), förtjockningsmedel (E401), salt, förtjockningsmedel (E412), 
arom, emulgeringsmedel (E322 (SOJA), E322 (solros), E471, E475), konserveringsmedel (E202,E263), 
naturlig arom (vanilj), skumbildande medel (trietylcitrat), stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande 
medel (E330, E331), vanillin, vitamin A & D. Kan innehålla spår av: vetemjöl, mjölk, hasselnötter, valnöt-
ter, mandel & sesamfrön. 2019-08-19 2019-05-20

Ingredienser : Kokos, ÄGGVITA, socker, vatten, vegetabilisk olja (palm), glukossirap, vegetabilisk olja (raps, 
kokos), modifierad stärkelse, vegetabiliskt fett (raps, palm, shea), ÄGGVITEPULVER, färgämne (E160a, 
E120), förtjockningsmedel (E401), salt, förtjockningsmedel (E412), arom, emulgeringsmedel (E322 (solros), 
E471, E475), konserveringsmedel (E202, E263), skumbildande medel (trietylcitrat), stabiliseringsmedel 
(E412), surhetsreglerande medel (E330, E331), vanillin, vitamin A & D. Kan innehålla spår av: vetemjöl, mjölk, 
hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

Minicocostopp 30-pack

2019-05-20

Ingredienser : Socker, vatten, VETEMJÖL, HAVREGRYN, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), ÄGG, MANDEL, HASSELNÖTTER, ÄGGVITA, 
potatismjöl, HELÄGGSPULVER, Blåbär, kakaopulver, äpplebitar, glukossirap, VETESTÄRKELSE, arom (arrak), russin, MJÖLK, modifierad 
stärkelse, invertsockersirap, salt, SKUMMJÖLKSPULVER, härdat vegetabiliskt fett (kokos), majsstärkelse, druvsocker, KÄRNMJÖLKSPULVER, 
kanel, vegetabiliskt fett och olja (palmkärna, shea), potatisstärkelse, bakpulver (E450, E500), färgämne (E160a), invertas, arom, arom 
(citron), modifierad stärkelse (E1442), ÄGGVITEPULVER, torkad glukossirap, färgämne (E100, E141), Bakpulver (E341), delvis härdat 
palmfett, emulgeringsmedel (E472b, E477), VASSLEPULVER (från MJÖLK), färgämne (E101), emulgeringsmedel (E471, E475, E322 (solros)), 
kardemumma, solrosolja, fullhärdat palmfett, dextros, färgämne (E120, E160e), invertsocker, MJÖLKPULVER, förtjockningsmedel (E466), 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig arom, förtjockningsmedel (E412), ethylvanillin, bakpulver (E500ii), konserveringsmedel (E202), 
skumbildande medel (trietylcitrat), stabiliseringsmedel (E1505), förtjockningsmedel (E1422, E406), surhetsreglerande medel (E330, E331), 
vanillin, vitamin A och D, ÄGGULEPULVER. Kan innehålla spår av: valnötter & sesamfrön.

Dammsugare 100 g G-klav  100 g

Ingredienser : Socker, HASSELNÖTTER, MANDEL, ris, kakaomassa, fullhärdat vegetabiliskt fett (palm-
kärna), proteinreducerat VASSLEPULVER (MJÖLK), kakaosmör, glukossirap, MJÖLKPULVER, kakaomas-
sa, naturlig vaniljarom.), MALTEXTRAKT (KORN), salt, arom, emulgeringsmedel (E322, E322 (SOJA), 
E492), fuktighetsbevarande medel (E1103), invertsockersirap, kakaopulver, konserveringsmedel (E211), 
LAKTOS (MJÖLK), naturlig arom (vanilj), vatten. Kan innehålla spår av: ägg, valnötter & sesamfrön.

2019-08-19

Toscaflarn 50 g

Ingredienser : Socker, glukossirap, MANDEL, vegetabilisk olja (kokos, palm, raps), vegetabiliskt fett 
(palm), härdat vegetabiliskt fett (palm), majsstärkelse, vatten, kakaopulver, härdat vegetabiliskt fett (ko-
kos), kakaomassa, druvsocker, salt, kakaosmör, GRÄDDPULVER, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 
arom, emulgeringsmedel (E471, E322 (solros)), E322 (SOJA)), färgämne (E160a), SKUMMJÖLKSPUL-
VER, naturlig arom (vanilj), vanillin. Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-19

Kermit  45 g

Ingredienser : Socker, MANDEL, ÄGGVITA, vegetabilisk olja (palm), vatten, majsstärkelse, vegetabilisk 
olja (raps, kokos), glukossirap, kakaomassa, kakaosmör, färgämne (E100), arom, förtjockningsmedel 
(pektin), färgämne (E131), emulgeringsmedel (E322 (SOJA), E322 (solros), E471, E475), 
konserveringsmedel (E202), naturlig arom (vanilj), salt, stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande 
medel (E330, E331), vitamin A, vitamin D. Kan innehålla spår av: vetemjöl, mjölk, hasselnötter, 
valnötter & sesamfrön. 2019-08-26



Russinkaka 180 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), socker, potatismjöl, russin, vatten, 
salt, bakpulver (E341, E450, E500), emulgeringsmedel (E471), naturlig arom, surhetsreglerande medel 
(E330), vitamin A och D. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter mandel och sesam-
frön. 2019-05-20

Idakaka 180 g

INGREDIENSER:  VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), socker, vatten, salt, färgämne (E120, 
E160e), emulgeringsmedel (E471), potatisstärkelse, ethylvanillin, naturlig arom, surhetsreglerande 
medel (E330), vitamin A och D. Kan innehålla spår av: ägg, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel och 
sesamfrön. 2019-05-20

Finska pinnar 180 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm,raps,kokos), socker, vatten, MANDEL oskalad 
hyvlad, ÄGG, salt, emulgeringsmedel (E471), arom, surhetsreglerande medel (E330), konserveringsme-
del (E202), surhetsreglerande medel E330, vitamin A och D. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, 
valnötter och sesamfrön. 2019-05-20

Havrekaka 180 g

INGREDIENSER: HAVREGRYN, socker, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), VETEMJÖL, vatten, 
ÄGG, salt, bakpulver (E341, E450, E500), emulgeringsmedel (E471), naturlig arom, surhetsreglerande 
medel (E330), konserveringsmedel (E202), vitamin A och D. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnöt-
ter, valnötter mandel och sesamfrön. 2019-05-20

Choklad 180 g

INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm, raps, kokos), socker, vatten, kakaopulver, 
salt, emulgeringsmedel (E471), Bakpulver (E341, E450, E500), potatisstärkelse, naturlig arom, 
ethylvanillin, surhetsreglerande medel (E330), vitamin A och D. Kan innehålla spår av: ägg, 
mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.

2019-05-20

Wienertosca 580 g

INGREDIENSER: Vatten, socker, VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm, raps), MANDEL, KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabi-
liskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), ÄGGVITA, torkad glukossirap, salt, modifierad stärkelse (E1442), jäst, SMÖR, 
arom, färgämne (E101, E160a), dextros, MJÖLKPULVER, emulgeringsmedel (E471, E322 (SOJA), E472e), antioxidations-
medel (E304, E306), surhetsreglerande medel (E330, E331), druvsocker, naturlig arom, vitamin A och D, askorbinsyra 
(E300), konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, sesamfrön.

2019-05-20



Lyxpanna jordgubb 
2200 g

Ingredienser : Socker, vatten, rapsolja, VETEMJÖL, jordgubbar, HELÄGGSPULVER, potatismjöl, glukossi-
rap, jordgubbskoncentrat, bakpulver (E450, E500), druvsocker, modifierad stärkelse, salt, vanillin, ÄGG-
GULEPULVER. Kan innehålla spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-14

Lyxpanna äpple 2000 g

Ingredienser : Äpple, socker, rapsolja, vatten, VETEMJÖL, HELÄGGSPULVER, potatismjöl, kanel, bak-
pulver (E450, E500), druvsocker, modifierad stärkelse, salt, vanillin, ÄGGULEPULVER. Kan innehålla 
spår av: mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-14

Kladdkaka 1000 g

Ingredienser : Socker, SMÖR, VETEMJÖL, ÄGGVITA, kakaomassa, vegetabiliskt fett och olja (palm, raps), 
kakaosmör, delvis härdat & fullhärdat palmfett, kakaopulver, SKUMMJÖLKSPULVER, vatten, ÄGGVI-
TEPULVER, salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), förtjockningsmedel (E412), konserveringsmedel 
(E202), naturlig arom (vanilj), skumbildande medel (trietylcitrat), stabiliseringsmedel (E412), surhetsreg-
lerande medel (E330, E331), vanillin. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-26

Drottningpaj 1500 g

Ingredienser : Socker, VETEMJÖL, blåbär, hallon, VETESTÄRKELSE, vatten, rapsolja, ÄGGVITA, vegetabilisk fett och olja 
(palm, raps), innehållande glukossirap, mjölkprotein, stabiliseringsmedel (E451), majsstärkelse, vegetabilisk olja (kokos), 
modifierad stärkelse, vasslepulver (från mjölk), klumpförebyggande medel (E341), bakpulver (E450, E500), potatisstärkelse, 
ethylvanillin, arom, emulgeringsmedel (E322 (solros), E471, E475, E481), förtjockningsmedel (xanthangummi), konserve-
ringsmedel (E202), salt, stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, E331), torkad glukossirap, vitamin A, 
vitamin D. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-09-02

Äpplepaj  1500 g

Ingredienser : Äpple, socker, VETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, vatten, rapsolja, ÄGGVITA, vegetabilisk olja & fett 
(palm), glukossirap, MJÖLKprotein, stabiliseringsmedel (E451), majsstärkelse, vegetabilisk olja (kokos), kanel, 
modifierad stärkelse, vasslepulver (från mjölk), klumpförebyggande medel (E341), bakpulver (E450, E500), 
potatisstärkelse, ethylvanillin, arom, emulgeringsmedel (E322 (solros), E471, E475, E481), förtjockningsmedel 
(xanthangummi), konserveringsmedel (E202), salt, stabiliseringsmedel (E412), surhetsreglerande medel (E330, 
E331), torkad glukossirap, vitamin A & D. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-14

Bananbakelse 150 g

Ingredienser : GRÄDDE, vatten, socker, VETEMJÖL, banan, ÄGG, vegetabiliskt fett (palm), KÄRNMJÖLKSPULVER, VE-
TESTÄRKELSE, vegetabiliskt fett och olja (palmkärna, shea), glukossirap, äpple, arom, modifierad stärkelse, modifierad 
stärkelse (E1442), salt, kakaomassa, ÄGGVITA, stabiliseringsmedel (E418), färgämne (E101, E160a), förtjockningsmedel 
(E440), surhetsreglerande medel (E330), kakaosmör, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E322 (SOJA), E471), 
naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel (karragenan). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesam-
frön. 2019-08-26



Budapestbakelse 100 g

2019-08-26

GRÄDDE, socker, mandarinklyftor, HASSELNÖTTER, ÄGGVITA, vatten, majsstärkelse, 
ÄGGVITEPULVER, vegetabiliskt fett & vegetabilskt fullhärdat fett (palm), kakaopulver, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), förtjockningsmedel (E412), konserveringsmedel (E202), 
skumbildande medel (trietylcitrat), stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande medel (E330, 
E331), vanillin. Kan innehålla spår av: valnötter, mandel & sesamfrön.

Fruktbakelse 160 g

Ingredienser : GRÄDDE, vatten, socker, mandarinklyftor, glukossirap, blåbär, hallon, jordgubbar, physalis, päron, KÄRNMJÖLKS-
PULVER, ÄGGVITA, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), VETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, salt, modifierad stärkelse, 
modifierad stärkelse (E1442), vegetabiliskt fett (raps), arom, färgämne (E101, E160a), förtjockningsmedel (E407), pektin, sur-
hetsreglerande medel (E330, E332, E509), förtjockningsmedel (E401), bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), 
SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), färgämne (E160a), förtjockningsmedel (E412), konserveringsmedel (E202, 
E263), stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande medel (E331), vanillin. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, 
mandel & sesamfrön. 2019-08-26

Glutosiabakelse 100 g

Ingredienser : Laktosfri GRÄDDE, socker, blåbär, vatten, glukossirap, physalis, sylt ( blåbär (45%), socker, vatten, modifierad 
potatisstärkelse , förtjockningsmedel (E401), konserveringsmedel (E202), arom), ÄGG, blåbärspuré, rapsolja, potatisstärkelse, 
majsstärkelse, vegetabiliskt fett & vegetabilskt fullhärdat fett (palm), modifierad stärkelse, invertsocker, kakaopulver, gelatin, 
karragenan, laktasenzym, förtjockningsmedel (E407, pektin), surhetsreglerande medel (E330, E332, E509), druvsocker, 
ÄGGVITA, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E471, E472e, E481), naturlig arom (vanilj), emulgeringsmedel 
(SOJALECITIN), arom, enzym, förtjockningsmedel (E415), konserveringsmedel (E202), vanillin. Kan innehålla spår av: 
vetemjöl, mjölk, hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-09-02

Moccabakelse 

Ingredienser : Vatten, MANDEL, vegetabilisk olja (kokos, palm, raps), socker, härdat vegetabiliskt fett (kokos), rombigaråer, 
majsstärkelse, SKUMMJÖLKSPULVER, kakaomassa, salt, arom (mocka), kakaosmör, arom, färgämne (E160a), surhetsregle-
rande medel (E330, E500), förtjockningsmedel (E466, E412), emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), naturlig arom (vanilj). Kan 
innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-26

Osötad Petitchoux
 160 g

Ingredienser : GRÄDDE, maltitol, hallon, vatten, förtjockningsmedel (E401, E440), surhetsreglerande medel (E330, E333, 
E331), konserveringsmedel (E202), arom, jordgubbar, VETEMJÖL, ÄGG, vegetabiliskt fett (palm), VETESTÄRKELSE, modi-
fierad stärkelse, ÄGGVITA, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E471), salt, stabiliseringsmedel (karragenan). Kan 
innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön.

2019-08-26

Napoleonbakelse 160 g

Ingredienser : Vatten, GRÄDDE, socker, VETEMJÖL, vegetabilisk olja (palm, raps), äppelmos, vatten, förtjockningsmedel (E440), 
surhetsreglerande medel (E330, E331, E339, E341), konserveringsmedel (E202), KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett och 
olja (palmkärna, shea), hallon, glukossirap, salt, modifierad stärkelse (E1442), arom, färgämne (E101, E160a), hallonkoncentrat, 
emulgeringsmedel (E471, E322), antioxidationsmedel (E304, E306), vitamin A och D, stabiliseringsmedel (karragenan). Kan 
innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-26



Trippelchokladbakelse

INGREDIENSER: GRÄDDE (MJÖLK), socker, kakaosmör, VETEMJÖL, kakaomassa, vatten, SMÖR, MJÖLKPULVER, grahamsmjöl (VETE), glukossirap, kakao, 
stärkelse, kokos, vassle ( MJÖLK), vegetabilisk olja (palm, raps), surhetsreglerande medel (vinsyra), modifierad stärkelse, arom, SKUMMJÖLKSPULVER, 
salt, vaniljextrakt, vattenfritt MJÖLKFETT, HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), sackaros, VETEMALT, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 
VETESTÄRKELSE, naturlig arom (vanilj), LAKTOS, bakpulver (E450, E500), färgämne (E172), naturlig vanilj, SMÖROLJA, emulgeringsmedel (E476), 
etylalkohol, färgämne (E171), Klumpförebyggande medel (E555) , shellack, stabiliseringsmedel (E414), surhetsreglerande medel (E330), förtjockningsmedel 
(E406, E440), konserveringsmedel (E202), KORNSIRAP, MALTEXTRAKT (VETE), melass, stabiliseringsmedel (glycerol). Kan innehålla spår av: ägg, 
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.

2019-12-09

Cheesecake/citronbakelse

INGREDIENSER: GRÄDDE (MJÖLK), SMÖR, citron,  glykossirap, modifierad stärkelse (majs), vegetabiliskt fett (palm), 
vegetabilisk olja (kokos), surhetsreglerande medel (E330, E331), konserveringsmedel (E202), naturlig citrusarom, frukt 
o grönsakskoncentrat, socker, MJÖLK, stärkelse, helMJÖLKspulver, vaniljextrakt, jordgubbar, kanel, physalis, salt, 
MJÖLKPROTEINER, kakaomassa, bakteriekultur, VETEMJÖL, kakaosmör, solrosolja, naturlig arom (vanilj), invertsocker, 
färgämne (E171, E172), bakpulver (E500). Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.

2019-12-09

Princessbakelse 160 g

Ingredienser: GRÄDDE, socker, vatten, ÄGGVITA, MANDEL, VETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, KÄRNMJÖLKS-
PULVER, hallon, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), glukossirap, invertsockersirap, salt, modifie-
rad stärkelse (E1442), arom, färgämne (E101, E160a, E100, E141), hallonkoncentrat, invertas, bakpulver (E450, 
E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), potatisstär-
kelse, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412), stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande 
medel (E330, E331). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-26

Princesslängd 660 g

Ingredienser: GRÄDDE, socker, vatten, ÄGGVITA, MANDEL, VETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, KÄRNMJÖLKS-
PULVER, hallon, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), glukossirap, invertsockersirap, salt, modifie-
rad stärkelse (E1442), arom, färgämne (E101, E160a, E100, E141), hallonkoncentrat, invertas, bakpulver (E450, 
E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), potatisstär-
kelse, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412), stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande 
medel (E330, E331). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-26

White lady längd 

Ingredienser : Ingredienser : GRÄDDE, socker, Vatten, KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabilisk fett (kokos), modifierad stärkelse (E1442), 
konserveringsmedel (E202), salt, vaniljarom arom, vaniljextrakt, naturlig arom, färgämne (E160a, E101), hallon hallonkoncentrat, 
förtjockningsmedel (E440, E401), surhetsreglerande medel (E330, E331, E333), konserveringsmedel (E202), arom, ÄGGVITA, MANDEL, 
VETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, glukossirap, sorbitol, kakaomassa, sirap, hallonarom, arom, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, 
E477), SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), kakaosmör, emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), naturlig arom (vanilj), färgämne 
(E141), förtjockningsmedel (E406), skumdämpningsmedel (E471), surhetsreglerande medel (E270), enzym, fuktighetsbevarande medel 
(E1103), färgämne (E120, E160 e, E172), färgämne (E171), invertsockersirap, konserveringsmedel (E211), stabiliseringsmedel (E412), 
stabiliseringsmedel (karragenan), stabiliseringsmedel (E418), stabiliseringsmedel invertas. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & 
sesamfrön. 2019-09-02

Budapestlängd 500 g

2019-08-26

GRÄDDE, socker, mandarinklyftor, HASSELNÖTTER, ÄGGVITA, vatten, majsstärkelse, 
ÄGGVITEPULVER, vegetabiliskt fett & vegetabilskt fullhärdat fett (palm), kakaopulver, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), förtjockningsmedel (E412), konserveringsmedel (E202), 
skumbildande medel (trietylcitrat), stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande medel (E330, 
E331), vanillin. Kan innehålla spår av: valnötter, mandel & sesamfrön.



Hallonmousse 

Ingredienser : Socker, MANDEL, hallon, ÄGGVITA, yoghurt mild (MJÖLK, GRÄDDE, yoghurtkultur, laktasenzym), vatten, 
GRÄDDE, vegetabilisk olja (palm), majsstärkelse, glukossirap, vegetabilisk olja (raps, kokos), kakaomassa, delvis härdat palmfett, 
gelatin, VETEMJÖL, kakaosmör, VETESTÄRKELSE, emulgeringsmedel (E471, E472a, E472e), MJÖLKPROTEINER, färgämne (E120, 
E160e), förtjockningsmedel (E407, pektin), surhetsreglerande medel (E330, E332, E509), arom, bakpulver (E450, E500), emulge-
ringsmedel (E472b, E477), salt, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), emulgeringsmedel (E322 (SOJA), E322 
(solros), E471, E475), konserveringsmedel (E202), naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel (E412), stabiliseringsmedel (karrage-
nan), surhetsreglerande medel (E331), vitamin A & D. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-26

Jordgubbsmousse 

Ingredienser : Jordgubbar, socker, yoghurt, GRÄDDE, vatten, ÄGG, glukossirap, rapsolja, VETESTÄRKELSE, kakaomassa, delvis härdat 
palmfett, gelatin, kakaosmör, VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, kakaopulver, fettpulver (vegetabiliskt fett (palm), glukossirap, MJÖLKprotein, 
stabiliseringsmedel E 451), VASSLEPULVER (från MJÖLK), modifierad stärkelse, jordgubbskoncentrat, emulgeringsmedel (E471, E472a, 
E472e), MJÖLKPROTEINER, förtjockningsmedel (E407, pektin), surhetsreglerande medel (E330, E332, E509), salt, arom, bakpulver 
(E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), SKUMMJÖLKSPULVER, ÄGGVITA, färgämne E120, förtjockningsmedel (E412, E466), 
bakpulver (E450,E500), emulgeringsmedel (E322 (SOJA),E471,E475), enzym, färgämne E160e, förtjockningsmedel  (xanthangummi), 
konserveringsmedel E202, naturlig arom, torkad glukossirap. Kan innehålla spår av: HASSELNÖTTER,  VALNÖTTER & MANDEL.

2019-08-26

Limemousse

Ingredienser : Socker, GRÄDDE, vatten, yoghurt mild (MJÖLK, GRÄDDE, yoghurtkultur, laktasenzym), glukossirap, VETEMJÖL, 
limepuré, hallon, mandarinklyftor, physalis, kakaomassa, rapsolja, ÄGGVITA, solrosolja, delvis härdat palmfett, gelatin, VETESTÄRKELSE, 
kakaosmör, modifierad stärkelse, vegetabiliskt fett, invertsocker, kakaopulver, arom, fettpulver (vegetabiliskt fett (palm), glukossirap, 
mjölkprotein, stabiliseringsmedel (E451), juice från koncentrat (citron), förtjockningsmedel pektin, MJÖLKPULVER, VASSLEPULVER 
(från MJÖLK), färgämne (E100), färgämne (E171), färgämne kryddextrakt, emulgeringsmedel (E471), emulgeringsmedel (E472a), 
emulgeringsmedel (E472e), MJÖLKPROTEINER, bakpulver (E500ii), salt, potatisstärkelse, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel 
(E471, E475, E322 (SOJA)), emulgeringsmedel SOJALECITIN, förtjockningsmedel  (xanthangummi), konserveringsmedel (E202), 
naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel (E412), stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande medel (E330, E331), torkad 
glukossirap. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-26

Cheesecake/citronmousse

INGREDIENSER: GRÄDDE (MJÖLK), SMÖR, citron,  glykossirap, modifierad stärkelse (majs), vegetabiliskt fett (palm), 
vegetabilisk olja (kokos), surhetsreglerande medel (E330, E331), konserveringsmedel (E202), naturlig citrusarom, frukt 
o grönsakskoncentrat, socker, MJÖLK, stärkelse, helMJÖLKspulver, vaniljextrakt, jordgubbar, kanel, physalis, salt, 
MJÖLKPROTEINER, kakaomassa, bakteriekultur, VETEMJÖL, kakaosmör, solrosolja, naturlig arom (vanilj), invertsocker, 
färgämne (E171, E172), bakpulver (E500). Kan innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.

2019-12-09

Trippelchokladmousse

INGREDIENSER: GRÄDDE (MJÖLK), socker, kakaosmör, VETEMJÖL, kakaomassa, vatten, SMÖR, MJÖLKPULVER, grahamsmjöl (VETE), glukossirap, kakao, 
stärkelse, kokos, vassle ( MJÖLK), vegetabilisk olja (palm, raps), surhetsreglerande medel (vinsyra), modifierad stärkelse, arom, SKUMMJÖLKSPULVER, 
salt, vaniljextrakt, vattenfritt MJÖLKFETT, HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), sackaros, VETEMALT, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), 
VETESTÄRKELSE, naturlig arom (vanilj), LAKTOS, bakpulver (E450, E500), färgämne (E172), naturlig vanilj, SMÖROLJA, emulgeringsmedel (E476), 
etylalkohol, färgämne (E171), Klumpförebyggande medel (E555) , shellack, stabiliseringsmedel (E414), surhetsreglerande medel (E330), förtjockningsmedel 
(E406, E440), konserveringsmedel (E202), KORNSIRAP, MALTEXTRAKT (VETE), melass, stabiliseringsmedel (glycerol). Kan innehålla spår av: ägg, 
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrön.

2019-12-09

Passionsmousse 

Ingredienser : Socker, VISPGRÄDDE, yoghurt mild (MJÖLK, GRÄDDE, yoghurtkultur, laktasenzym), glukossirap, vatten, passions-
fruktpure, ÄGGVITA, hallon, mandarinklyftor, VETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, kakaosmör, delvis härdat palmfett, gelatin, MJÖLK-
PULVER, kakaomassa, förtjockningsmedel (pektin), arom, emulgeringsmedel (E471, E472a, E472e), MJÖLKPROTEINER, bakpulver 
(E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), salt, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), färgämne (E160a, 
E120), potatisstärkelse, emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), konserveringsmedel (E202), naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel 
(E412), surhetsreglerande medel (E330, E331). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-26



Cabarétårta 

Ingredienser : Socker, GRÄDDE, ÄGGVITA, MANDEL, banan, MANDEL, VETEMJÖL, vatten, VETESTÄRKELSE, arom (rom), 
glukossirap, invertsockersirap, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), salt, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLE-
PULVER (från MJÖLK), färgämne (E100, E141), invertas, druvsocker, färgämne (E120, E131)), potatisstärkelse, konserverings-
medel (E202), stabiliseringsmedel (E412, karragenan), surhetsreglerande medel (E330, E331). Kan innehålla spår av: hassel-
nötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-26

Chokladtårta 

Ingredienser : Socker, vatten, GRÄDDE, ÄGGVITA, hallon, VETEMJÖL, vegetabiliskt fett och olja (palm, raps), kakaomassa, VETE-
STÄRKELSE, delvis härdat palmfett, kakaopulver, KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabilisk olja (kokos), vegetabiliskt fett och olja (palm-
kärna, shea), SKUMMJÖLKSPULVER, kakaosmör, salt, fullhärdat palmfett, modifierad stärkelse (E1442), modifierad stärkelse, arom, 
härdat vegetabiliskt fett (kokos), färgämne (E160a, E101), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), bakpulver (E450, E500), emulge-
ringsmedel (E472b, E477), glukossirap, VASSLEPULVER (från MJÖLK), MANDEL, hallonkoncentrat, färgämne (E120), modifierad 
stärkelse (majs), förtjockningsmedel (E401), Färgämne (E160e), druvsocker, invertsockersirap, emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), 
färgämne (E160a), förtjockningsmedel (E412), konserveringsmedel (E202, E263), naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel (karra-
genan), surhetsreglerande medel (E330, E331), vanillin. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-26

Festivaltårta

Ingredienser : Socker, GRÄDDE, hallon, kakaomassa, SMÖR, mjölk, kakaosmör, MJÖLKPULVER, kakaomassa, naturlig vanilja-
rom, vatten, glukossirap, ÄGGVITA, VETEMJÖL, delvis härdat palmfett, gelatin, KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett och 
olja (palm, palmkärna, shea), emulgeringsmedel (E471, E472a, E472e), MJÖLKPROTEINER, förtjockningsmedel (E401), pektin, 
modifierad stärkelse (E1442), salt, förtjockningsmedel (E407), surhetsreglerande medel (E327, E330, E331, E341), arom, färg-
ämne (E101, E160a), emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), konserveringsmedel (E202), naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel 
(E412, karragenan). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-08-26

Frukttårta 

Ingredienser : GRÄDDE, vatten, socker, ÄGGVITA, VETEMJÖL, mandarinklyftor, VETESTÄRKELSE, druvor röda, mango, glukossirap, 
KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), hallon, banan, jordgubbar, salt, modifierad stärkelse, modi-
fierad stärkelse (E1442), kiwi, physalis, arom, vegetabiliskt fett (raps), färgämne (E101, E160a), bakpulver (E450, E500), emulgerings-
medel (E472b, E477), SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), hallonkoncentrat, förtjockningsmedel (E407), pektin, 
surhetsreglerande medel (E330, E332, E509), MANDEL, förtjockningsmedel (E401), druvsocker, färgämne (E120), invertsockersirap, 
färgämne (E160a), förtjockningsmedel (E412), konserveringsmedel (E202, E263), stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande 
medel (E331), vanillin. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

Gräddfrukttårta 

Ingredienser : GRÄDDE, vatten, socker, ÄGGVITA, mandarinklyftor, VETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, glukossirap, KÄRNMJÖLKSPUL-
VER, blåbär, vegetabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), hallon, salt, modifierad stärkelse, modifierad stärkelse (E1442), arom, 
vegetabiliskt fett (raps), färgämne (E101, E160a), bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), SKUMMJÖLKSPULVER, 
VASSLEPULVER (från MJÖLK), MANDEL, förtjockningsmedel (E407), förtjockningsmedel (pektin), surhetsreglerande medel (E330, 
E332, E509), förtjockningsmedel (E401), druvsocker, färgämne (E120), invertsockersirap, färgämne (E160a), förtjockningsmedel 
(E412), konserveringsmedel (E202, E263), stabiliseringsmedel (karragenan), surhetsreglerande medel (E331), vanillin. Kan innehålla 
spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-26

Moccatårta

Ingredienser : Vatten, MANDEL, vegetabilisk olja (kokos, palm, raps), socker, härdat vegetabiliskt fett (kokos), rombigaråer, 
majsstärkelse, SKUMMJÖLKSPULVER, kakaomassa, salt, arom (mocka), kakaosmör, arom, färgämne (E160a), surhetsregle-
rande medel (E330, E500), förtjockningsmedel (E466, E412), emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), naturlig arom (vanilj). Kan 
innehålla spår av: ägg, hasselnötter, valnötter & sesamfrön.

2019-08-26



Princesstårta

Ingredienser : GRÄDDE, socker, vatten, ÄGGVITA, MANDEL, VETEMJÖL, VETESTÄRKELSE, KÄRNMJÖLKSPULVER, hallon, ve-
getabiliskt fett och olja (palm, palmkärna, shea), glukossirap, invertsockersirap, salt, modifierad stärkelse (E1442), arom, färgämne 
(E101, E160a, E100, E141), hallonkoncentrat, invertas, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), SKUMMJÖLKS-
PULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), potatisstärkelse, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E412), stabiliseringsme-
del (karragenan), surhetsreglerande medel (E330, E331). Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-08-26

White lady

Ingredienser : Ingredienser : GRÄDDE, socker, Vatten, KÄRNMJÖLKSPULVER, vegetabilisk fett (kokos), modifierad stärkelse (E1442), konser-
veringsmedel (E202), salt, vaniljarom arom, vaniljextrakt, naturlig arom, färgämne (E160a, E101), hallon hallonkoncentrat, förtjockningsmedel 
(E440, E401), surhetsreglerande medel (E330, E331, E333), konserveringsmedel (E202), arom, ÄGGVITA, MANDEL, VETEMJÖL, VETESTÄR-
KELSE, glukossirap, sorbitol, kakaomassa, sirap, hallonarom, arom, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), SKUMMJÖLKS-
PULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), kakaosmör, emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), naturlig arom (vanilj), färgämne (E141), förtjocknings-
medel (E406), skumdämpningsmedel (E471), surhetsreglerande medel (E270), enzym, fuktighetsbevarande medel (E1103), färgämne (E120, 
E160 e, E172), färgämne (E171), invertsockersirap, konserveringsmedel (E211), stabiliseringsmedel (E412), stabiliseringsmedel (karragenan), 
stabiliseringsmedel (E418), stabiliseringsmedel invertas. Kan innehålla spår av: hasselnötter, valnötter & sesamfrön. 2019-09-02

Prinstårta

Ingredienser : Socker, laktosfri GRÄDDE, vatten, ÄGG, rapsolja, sylt (socker, hallon (30 %), vatten, hallon koncentrat (1%), 
förtjockningsmedel (E440, E401), surhetsreglerande medel (E330, E331, E333), konserveringsmedel E202, arom), potatisstärkelse, 
majsstärkelse, glukossirap, modifierad stärkelse, vegetabiliskt delvis härdat fett (palm, SOJA, shea), druvsocker, ÄGGVITA, karragenan, 
laktasenzym, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E471, E472e, E481), naturlig arom (vanilj), modifierad stärkelse (potatis), 
vegetabiliskt fett (raps, palm, shea), arom, färgämne (E160a), förtjockningsmedel (E401, E412), konsistensmedel (E263), salt, vanillin, 
emulgeringsmedel (SOJALECITIN), enzym, fukthetsbevarande medel (glycerol), färgämne (E171), förtjockningsmedel (E413, E415, 
E466), konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E260, E270, E330). Kan innehålla spår av: mjölk, vetemjöl, hasselnötter, 
valnötter, mandel & sesamfrön. 2019-09-02

Schwarzwaldtårta

Ingredienser : GRÄDDE, socker, vatten, HASSELNÖTTER, kakaomassa, vegetabiliskt fett (palm) och härdat vegetabiliskt fett 
(palm), rombigaråer, kakaosmör, kakaopulver, majsstärkelse SKUMMJÖLKSPULVER, modifierad stärkelse (majs), emulgeringsme-
del SOJALECITIN, surhetsreglerande medel (E330, E500), MANDEL, förtjockningsmedel (E466, E412), potatisstärkelse, druv-
socker, färgämne (E120), invertsockersirap, emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), naturlig arom (vanilj), stabiliseringsmedel (karra-
genan), vanillin. Kan innehålla spår av: ägg, valnötter & sesamfrön. 2019-08-26

Italiensk hallongmaräng

GRÄDDE, socker, hallon, vatten, pastöriserad ÄGGVITA, ÄGG, VETEMJÖL,  VETESTÄRKELSE, hallonpuré, invertsocker, glukossirap, 
druvsocker, hallonkoncentrat, kakaomassa, LAKTOS, salt, arom, bakpulver (E450, E500), emulgeringsmedel (E472b, E477), SKUM-
MJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (från MJÖLK), kakaosmör, dextros, gelatin, naturlig arom (vanilj), arom (citron), färgämne (E171, 
E172), arom (vanilj), enzym, geleringsmedel E440, konserveringsmedel (E202, E211), stabiliseringsmedel E412, surhetsreglerande 
medel (E330, E331). Kan innehålla spår av HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, MANDEL & SOJA.

2020-03-03


