kakku- ja
leivoskuvasto
Tilaa herkulliset kakut ja leivokset juhlaan sekä arkeen

KAKUT
SARPI

Sarpi
L
Kermakakku
Mansikka
6–8 hlö 19,50 € • 15 hlö 37,00 €

Sarpi
L
Kermakakku
Vadelma
6–8 hlö 19,50 € • 15 hlö 37,00 €

Sarpi
L
Kermakakku
Hedelmä
6–8 hlö 19,50 € • 15 hlö 37,00 €

Sarpi
L
Kermakakku
Kinuski
6–8 hlö 19,90 € • 15 hlö 37,00 €

Sarpi
Juhla Suklaakakku
6–8 hlö

Sarpi
Juhla Kinuskikakku
6–8 hlö

Sarpi
Sacherkakku
16 hlö

Sarpi
Mokkakakku
6–8 hlö

ehty

käsin t

L

37,00 €

VL

9,90 €

L

M

15,90 €

Sarpi
Käpykakku
Vihreä tai ruskea
10 hlö

L = Laktoositon • VL = Vähälaktoosinen • M = Maidoton • GL = Gluteeniton

VL

9,90 €

L

M

21,90 €

KAKUT
MÄKILÄN LEIPOMO

Mäkilän Leipomo
Pikku-Hukka
Vadelma
n. 6 hlö

L

18,90 €

Mäkilän Leipomo
Pikku-Hukka
Mansikka
n. 6 hlö

L

20,90 €

Mäkilän Leipomo
Pikku-Hukka
Kinuski
n. 6 hlö

L

18,90 €

Mäkilän Leipomo
L
Kermakakku
Hedelmä
10 hlö 20,90 € • 12 hlö 32,90 € •
18 hlö 43,90 €

Mäkilän Leipomo
L
Kermakakku
Vadelma
12 hlö 39,90 € • 18 hlö 57,90 €

Mäkilän Leipomo
L
Kermakakku
Mansikka
10 hlö 32,90 € • 12 hlö 39,90 € •
18 hlö 57,90 €

Mäkilän Leipomo
L
Kermakakku
Kinuski
12 hlö 32,90 € • 18 hlö 43,90 €

Mäkilän Leipomo
L
Sacherkakku
10 hlö 23,90 € • 16 hlö 43,90 €

Mäkilän Leipomo
VL
Tyrnimoussekakku
10 hlö 33,90 € • 16 hlö 43,90 €

L = Laktoositon • VL = Vähälaktoosinen • M = Maidoton • GL = Gluteeniton

KAKUT

Mäkilän Leipomo
L
Prinsessakakku
Vihreä
8–10 hlö 24,90 € • 16 hlö 43,90 €

Mäkilän Leipomo
Futiskakku
8–10 hlö

Mäkilän Leipomo
Rommikakku
8–10 hlö

Mäkilän Leipomo
Leppiskakku
8–10 hlö

Mäkilän Leipomo
Oreo-kakku
8–10 hlö

L

16,90 €

L

22,90 €

L

22,90 €

Mäkilän Leipomo
Käpykakku
Vihreä
8–10 hlö

L

17,90 €

Mäkilän Leipomo
L
Mustikkaunelmakakku
10 hlö 27,90 € • 16 hlö 43,90 €

L

33,90 €
L = Laktoositon • VL = Vähälaktoosinen • M = Maidoton • GL = Gluteeniton

leivokset
SARPI

Kausituote

Sarpi
Mansikkaleivos
2 kpl / rs

Sarpi
Sammakkoleivos
2 kpl / rs

Sarpi
Rommileivos
2 kpl / rs

L

VL

4,50 €

Sarpi
Mokkamarenki
2 kpl / rs

L

4,50 €

L

M

4,50 €

Sarpi
Boucheleivos
2 kpl / rs

L

M

4,50 €

Sarpi
Aleksanteri-leivos
2 kpl / rs

L

4,59 €

MÄKILÄN LEIPOMO

Valikoimissa
marraskuu–toukokuu

Mäkilän Leipomo
Tyrnimarenkileivos
2 kpl / rs

GL

L

5,99 €

Mäkilän Leipomo
Kermamarenkileivos
2 kpl / rs

GL

L

5,59 €

Mäkilän Leipomo
Mandariini pikarileivos
2 kpl / rs

L = Laktoositon • VL = Vähälaktoosinen • M = Maidoton • GL = Gluteeniton

L

6,19 €

leivokset
Valikoimissa
marraskuu–toukokuu

Mäkilän Leipomo
Puolukka-kinuskikori
2 kpl / rs

Mäkilän Leipomo
Karamellileivos
2 kpl / rs

Mäkilän Leipomo
Karnevaalileivos
2 kpl / rs

L

6,19 €

VL

4,69 €

L

4,39 €

Valikoimissa
kesäkuu–lokakuu

Mäkilän Leipomo
Mustikkamuroleivos
2 kpl / rs

Mäkilän Leipomo
Punssileivos
2 kpl / rs

Mäkilän Leipomo
Bebeleivos, pieni
4 kpl / rs

L

6,19 €

L

4,49 €

Mäkilän Leipomo
Buceleivos
2 kpl / rs

Mäkilän Leipomo
Sammakkoleivos
2 kpl / rs

VL

4,79 €

L = Laktoositon • VL = Vähälaktoosinen • M = Maidoton • GL = Gluteeniton

L

4,50 €

L

4,59 €

voileipäkakut
MÄKILÄN LEIPOMO

Mäkilän Leipomo
L
Kalavoileipäkakku
10 hlö 35,90 € • 20 hlö 59,90 €

Mäkilän Leipomo
L
Lihavoileipäkakku
10 hlö 35,90 € • 20 hlö 59,90 €

L = Laktoositon • VL = Vähälaktoosinen • M = Maidoton • GL = Gluteeniton

ainesosasisällöt
SARPI

KAKUT
JUHLA KINUSKIKAKKU
Ainekset:
Laktoositon KERMA, vesi, KANANMUNA,
VEHNÄJAUHO, vähälaktoosinen vaahto (vesi,
palmurasva, kookosrasva, sokeri, vähälaktoosinen MAITOJAUHE, KANANMUNA), sokeri, vadelmatäyte [vesi, sokeri, vadelma, muunnettu
maissitärkkelys, hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine
E202, aromi, väri E120], kinuski (glukoosisiirappi,
MAITOJAUHE, vesi, KERMA, sokeri, MAITO, VOI,
suola, sakeuttamisaine E440, vanilja-aromi,
säilöntäaine E202), perunajauho, nostatusaineet
(E450, E500), emulgointiaineet (E471, E475) ja
säilöntäaine E202. Tuote sisältää kinuskia 9 % ja
kermaa 17 %.

JUHLA SUKLAAKAKKU
Ainekset:
Vesi, tumma tryffeli [sokeri, kaakaojauhe,
kookosöljy, rapsirasva, kookosrasva, emulgointiaine (aurinkokukkalesitiini), aromi], sokeri,
KANANMUNA, kasvismargariini (palmuöljy,
kookosöljy, vesi, rapsiöljy, dekstroosi, aromi, väri
E160a), VEHNÄJAUHO, aprikoosimarmeladi
[sokeri, vesi, aprikoosi, glukoosi, muunnettu
maissitärkkelys, hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine
kaliumsorbaatti, väri E160a], koriste [sokeri,
palmurasva, kovetettu palmurasva, MAITOJAUHE,
kaakaojauhe, emulgointiaine (SOIJALESITIINI),
suola, vanilliini], kaakaojauhe, konjakki, jodioitu
suola, nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet (E471, E475), vanilja-aromi ja säilöntäaine
kaliumsorbaatti.

KÄPYKAKKU RUSKEA
Ainekset:
Sokeri, mansikkamarmeladi [sokeri, mansikka,
vesi, hyytelöimisaineet (E440, E1442), happamuudensäätöaineet (E330, E333, E300),
säilöntäaine (E202)], VEHNÄJAUHO, KANANMUNA,
marsipaani [sokeri, MANTELI, tärkkelyssiirappi,
sorbitoli, viinihappo, väri (E120)], laktoositon
kasvismargariini [palmuöljy, kookosöljy, vesi,
rapsiöljy, dekstroosi, emulgointiaineet (E471,
E475), happamuudensäätöaineet (E330), aromi,
väri (E160a), A-vitamiini, D-vitamiini], koristejauhe [tomusokeri, maissitärkkelys, osittain
kovetettu kasvirasva], perunajauho, vesi, jodioitu
suola, nostatusaineet (E450, E500), vanilja-aromi
[sakeuttamisaine (E420), vesi, etyylialkoholi,
aromit], emulgointiaineet (E471, E475) ja
säilöntäaine (E202).

KÄPYKAKKU VIHREÄ
Ainekset:
Sokeri, mansikkamarmeladi [sokeri, mansikka,
vesi, hyytelöimisaineet (E440, E1442), happamuudensäätöaineet (E330, E333, E300),

säilöntäaine E202], VEHNÄJAUHO, KANANMUNA,
marsipaani [sokeri, MANTELI, tärkkelyssiirappi,
sorbitoli, viinihappo, värit (E141, E100)],
laktoositon kasvismargariini (palmuöljy,
kookosöljy, vesi, rapsiöljy, dekstroosi, aromi, väri
E160a), koristejauhe (tomusokeri, maissitärkkelys, palmurasva), perunajauho, vesi, jodioitu
suola, nostatusaineet (E450, E500), vanilja-aromi, emulgointiaineet (E471, E475) ja säilöntäaine
E202.

KERMAKAKKU KINUSKI
6–8 hlö • 15 hlö
Ainekset:
Laktoositon KERMA, vadelmatäyte [vesi, sokeri,
vadelma, muunnettu maissitärkkelys E1422,
hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaineet
(E330, E333), säilöntäaine E202, aromi, väri
E120], sokeri, kinuski [sokeri, tärkkelyssiirappi,
vesi, laktoositon voi, laktoositon MAITOJAUHE,
sakeuttamisaineet (E440, E452, E509), suola, väri
karamellisiirappi, aromi, säilöntäaine E202],
KANANMUNA, VEHNÄJAUHO, vesi, perunajauho,
riisikrokantti (sokeri, riisi), kuorrute (sokeri,
palmurasva, kovetettu palmurasva, kaakaojauhe,
emulgointiaine SOIJALESITIINI, vanilliini),
emulgointiaineet (E471, E475), nostatusaineet
(E450, E500), säilöntäaine E202. Tuote on leivottu
laktoosittomista raaka-aineista. Ei vähittäismyynnissä.

KERMAKAKKU HEDELMÄ

KERMAKAKKU VADELMA
6–8 hlö • 15 hlö
Ainekset:
Laktoositon KERMA, vadelmatäyte [vesi, sokeri,
vadelma, muunnettu maissitärkkelys E1422,
hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaineet
(E330, E333), säilöntäaine E202, aromi, väri
E120], vesi, sokeri, vadelma, kananMUNA,
VEHNÄjauho, perunajauho, kuorrute (sokeri,
palmurasva, kovetettu palmurasva, kaakaojauhe,
emulgointiaine SOIJALESITIINI, vanilliini),
emulgointiaineet (E471, E475), nostatusaineet
(E450, E500), hyytelöimisaine (sakeuttamisaine
E407, happamuudensäätöaine E508, sakkaroosi), säilöntäaine E202.

MOKKAKAKKU
Ainekset:
Vesi, sokeri, laktoositon kasvismargariini
(palmuöljy, kookosöljy, vesi, rapsiöljy, dekstroosi, aromi, väri E160a), VEHNÄJAUHO, KANANMUNA, vadelmatäyte [vesi, sokeri, vadelma,
muunnettu maissitärkkelys, hyytelöimisaine
E440, happamuudensäätöaineet (E330, E333),
säilöntäaine E202, aromi, väri E120], suklaarouhe [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, rypälesokeri, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)],
mokka-aromi, perunajauho, jodioitu suola,
nostatusaineet (E450, E500), vanilja-aromi,
emulgointiaineet (E471, E475) ja säilöntäaine
E202.

6–8 hlö • 15 hlö

SACHERKAKKU

Ainekset:
Laktoositon KERMA, sokeri, VEHNÄJAUHO,
KANANMUNA, vesi, vadelmatäyte [vesi, sokeri,
vadelma, muunnettu maissitärkkelys, hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaineet (E330,
E333), säilöntäaine E202, aromi, väri E120],
säilyke persikka (persikka, vesi, glukoosisiirappi,
sokeri, happamuudensäätöaine E330), säilyke
ananas (ananas, ananasmehu), nestesokeri, kiille
(vesi, sokeri, hyytelöimisaine E407, säilöntäaine
E202), säilyke päärynä, kirsikka, MANTELILASTU,
perunajauho, tumma kuorrute [sokeri, palmurasva ja osittain kovetettu palmurasva, kaakaojauhe,
emulgointiaine (SOIJALESITIINI), vanilliini],
nostatusaineet (E450, E500) ja emulgointiaineet
(E471, E475). Tuote sisältää kermaa n. 24 % ja
hedelmiä 14 %.

Ainekset:
Aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi, aprikoosi,
glukoosi, muunnettu maissitärkkelys, hyytelöimisaine (E440), happamuudensäätöaineet (E330,
E333), säilöntäaine (E202), väri (E160a)], sokeri,
KANANMUNA, VEHNÄJAUHO, tumma tryffeli
[sokeri, kaakaojauhe, kookosöljy, kasvirasva
(rapsi, kookos), emulgointiaine (aurinkokukkalesitiini), aromi], laktoositon kasvismargariini
[palmuöljy, kookosöljy, vesi, rapsiöljy, dekstroosi,
emulgointiaineet (E471, E475), happamuudensäätöaineet (E330), aromi, väri
(E160a), A-vitamiini, D-vitamiini], vesi, kaakaojauhe, tumma kuorrute [sokeri, kasvirasva ja osittain
kovetettu kasvirasva (palmu), kaakaojauhe,
emulgointiaine (SOIJALESITIINI), vanilliini],
jodioitu suola, nostatusaineet (E450, E500),
vanilja-aromi [sakeuttamisaine (E420), vesi,
etyylialkoholi, aromit], emulgointiaineet (E471,
E475) ja säilöntäaine (E202).

KERMAKAKKU MANSIKKA
6–8 hlö • 15 hlö
Ainekset:
Mansikkamarmeladi [sokeri, mansikka, vesi,
hyytelöimisaineet (E440, E1442), happamuudensäätöaineet (E330, E333, E300), säilöntäaine
E202], vesi, laktoositon KERMA, vähälaktoosinen
kevytvaahto [vesi, palmurasva, kookosrasva,
sokeri, vähälaktoosinen MAITOJAUHE, KANANMUNA], sokeri, VEHNÄJAUHO, KANANMUNA,
mansikka, kiille (vesi, sokeri, hyytelöimisaine
E407, säilöntäaine E202), perunajauho,
nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet
(E471, E475) ja säilöntäaine E202.

LEIVOKSET
ALEKSANTERI-LEIVOS
Ainekset:
Laktoositon margariini (palmuöljy, rapsiöljy, vesi,
suola), vadelmatäyte [vesi, sokeri, vadelma,
muunnettu maissitärkkelys, hyytelöimisaine
E440, happamuudensäätöaineet (E330, E333),
säilöntäaine E202, aromi, väri E120], VEHNÄJAUHO, kuorrute [sokeri, vesi, glukoosisiirappi,

emulgointiaine E471, sakeuttamisaineet (E406,
E410)], sokeri, aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi,
aprikoosi, glukoosi, muunnettu maissitärkkelys,
hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaineet
(E330, E333), säilöntäaine E202, väri E160a],
laktoositon kasvismargariini (palmuöljy,
kookosöljy, vesi, rapsiöljy, dekstroosi, aromi, väri
E160a), KANANMUNA, tumma kuorrute [sokeri,
palmurasva ja osittain kovetettu palmurasva,
kaakaojauhe, emulgointiaine (SOIJALESITIINI),
vanilliini] ja väri E120.

BOUCHELEIVOS
Ainekset:
Sokeri, kuorrute [sokeri, vesi, glukoosisiirappi,
emulgointiaine E471, sakeuttamisaineet (E406,
E410)], laktoositon kasvismargariini (palmuöljy,
kookosöljy, vesi, rapsiöljy, dekstroosi, aromi, väri
E160a), VEHNÄJAUHO, KANANMUNA, vesi, tumma
kuorrute [sokeri, palmurasva ja osittain kovetettu
palmurasva, kaakaojauhe, emulgointiaine
(SOIJALESITIINI), vanilliini], rypsiöljy, jodioitu
suola, nostatusaineet (E450, E500), vanilja-aromi, emulgointiaineet (E471, E475) ja säilöntäaine
E202.

MOKKAMARENKILEIVOS
Ainekset:
Laktoositon margariini (palmuöljy, kookosöljy,
vesi, rapsiöljy, dekstroosi, aromi, väri E160a),
sokeri, valkuaismassa [VALKUAISmassa, vesi,
säilöntäaine E202, happamuudensäätöaine
E330, hapettumisenestoaine E331, emulgointiaine E339, stabilointiaineet (E412, E450)], vesi,
riisikrokantti (sokeri, riisi), kuorrute (sokeri,
palmurasva, kovetettu palmurasva, kaakaojauhe,
emulgointiaine SOIJALESITIINI, vanilliini),
mokka-aromi (vesi, väri E150c, kahvijauhe,
sorbitoli, etyylialkoholi 4%, aromit), suola
(natriumkloridi, jodi), aromi (aromi, väri E150a),
säilöntäaine E202.

E904, kookosöljy], sokeri, rommi, suola,
vanilja-aromi ja säilöntäaine E202.

SAMMAKKOLEIVOS
Ainekset:
Kuorrute [sokeri, vesi, glukoosisiirappi, emulgointiaine (E471), sakeuttamisaineet (E406, E410)],
KANANMUNA, VEHNÄJAUHO, sokeri, vesi,
vadelmatäyte [vesi, sokeri, vadelma, muunnettu
tärkkelys (E1422), hyytelöimisaine (E440),
happamuudensäätöaineet (E330, E333),
säilöntäaine (E202), aromi, väri (E120)],
aprikoosimarmeladi [sokeri, vesi, aprikoosi,
glukoosi, muunnettu maissitärkkelys, hyytelöimisaine (E440), happamuudensäätöaineet (E330,
E333), säilöntäaine (E202), väri (E160a)],
laktoositon kasvismargariini [palmuöljy,
kookosöljy, vesi, rapsiöljy, dekstroosi, emulgointiaineet (E471, E475), happamuudensäätöaineet
(E330), aromi, väri (E160a), A-vitamiini, D-vitamiini], vaalea kuorrute [sokeri, palmurasva,
kovetettu palmurasva, MAITOJAUHE, emulgointiaine (SOIJALESITIINI), suola, vanilliini], tumma
kuorrute [sokeri, kasvirasva ja osittain kovetettu
kasvirasva (palmu), kaakaojauhe, emulgointiaine
(SOIJALESITIINI), vanilliini], perunajauho,
kaakaojauhe, nostatusaineet (E450, E500),
rommi, emulgointiaineet (E471, E475), MAITOJAUHEKORVIKE [VEHNÄJAUHO, rypälesokeri, rypsiöljy,
entsyymi], jodioitu suola, vanilja-aromi [sakeuttamisaine (E420), vesi, etyylialKoholi, aromit], väri
(EJOTAIN) ja säilöntäaine (E202).

MÄKILÄN LEIPOMO

KAKUT
KERMAKAKKU KINUSKI
8–10 hlö • 6411550033532

Tuote on leivottu laktoosittomista raaka-aineista.

ROMMILEIVOS
Ainekset:
Pohja [KANANMUNA, sokeri, VEHNÄJAUHO, vesi,
jauhoseos (VEHNÄTÄRKKELYS, riisitärkkelys,
VEHNÄJAUHO, glukoosisiirappijauhe, nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet (E475, E471,
E420, E422), suola, jauhonparanne E516,
happamuudensäätöaineet (E327, E330), väri
E101, kaakaojauhe, perunatärkkelys, säilöntäaineet (E281, E202), aromit], mansikkamarmeladi
[sokeri, mansikka, vesi, sakeuttamisaineet
(E1442 peruna, E440), happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine (E202)], kuorrute
[sokeri, kaakao, kookosrasva (kovetettu),
rypsi- ja kookosrasva, emulgointiaine E322,
aromi], margariini [palmu -ja kookosöljy, vesi,
rapsiöljy, dekstroosi, aromi, väri E160a], vesi,
suklaakreemi [sokeri, palmurasva, kovetettu
palmurasva, kaakaojauhe, emulgointiaine
SOIJALESITIINI, vanilliini], nonparelli kulta
[sokeri, VEHNÄ- ja maissitärkkelys, glukoosisiirappi, värit (E100, E 171, E172), pintakäsittelyaine

Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna,
sokeri, vadelmatäyte (vadelma, vesi, hyytelöimisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine
(E330), stabilointiaine (E333), väri (E162) ja
säilöntäaine (E202)), happamuudensäätöaine
(E330), stabilointiaineet (E333, E450),
säilöntäaine (E202) ja aromi, Laktoositon
kinuskimassa, krokantti (riisi).
LAKTOOSITON
12 hlö • 6411550330921
18 hlö • 6411550331126
Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna,
sokeri, vadelmatäyte (vadelma, vesi, hyytelöimisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaine (E333), väri (E162) ja
säilöntäaine (E202)), aprikoositäyte (aprikoosi
(30 %), sakeuttamisaineet (E1442, E440),
happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaineet
(E333, E450), säilöntäaine (E202) ja aromi),
Laktoositon kinuskimassa, krokantti (riisi).
LAKTOOSITON

KERMAKAKKU HEDELMÄ
10 hlö • 6411550033549
12 hlö • 6411550033099
18 hlö • 6411550033112
Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna,
sokeri, vadelmatäyte (vadelma, vesi, hyytelöimisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaine (E333), väri (E162) ja
säilöntäaine (E202)), aprikoositäyte (sakeuttamisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaineet (E333, E450),
säilöntäaine (E202) ja aromi)), ananas, persikka,
päärynä, kirsikka, krokantti (riisi).
LAKTOOSITON

KERMAKAKKU MANSIKKA
8–10 hlö • 6411550335605
12 hlö • 6411550330907
18 hlö • 6411550331102
Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna,
sokeri, mansikkatäyte (mansikka (25 %),
sakeuttamisaineet (E 1442, E440, E 401),
happamuudensäätöaine (E330), rypäletäysmehu
tiiviste (0,6 %), stabilointiaine (E333), säilöntäaine (E202) ja aromit), laktoositon vanilliinikreemi
(muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaine
(E170, E327), kasvirasva, maitoproteiini, sakeuttamisaine (E401), munanvalkuaisjauhe, aromit,
glukoosisiirappi, suola, vehnäproteiini ja
elintarvikeväri (E160a)), mansikka, kuumahyytelö, krokantti (riisi).
LAKTOOSITON

KERMAKAKKU VADELMA
10 hlö • 12 hlö • 18 hlö
Ainekset:
Laktoositon KERMA, VEHNÄJAUHO, KANANMUNA,
sokeri, vadelmatäyte (vadelma, hyytelöimisaineet
(E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330),
stabilointiaine (E333), väri (E162), säilöntäaine
(E202), vesi, laktoositon vanilliinikreemi (muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaine (E170,
E327), kasvirasva, MAITO-proteiini, sakeuttamisaine (E401), MUNANVALKUAISjauhe, aromit,
glukoosisiirappi, suola, VEHNÄproteiini, elintarvikeväri (E160a), kuumahyytelö, krokantti (riisi).
LAKTOOSITON

PIKKU-HUKKA KINUSKI
6 hlö • 6411550033655
Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna,
sokeri, vehnätärkkelys, tärkkelyssiirappi,
nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet
(E471, E475), suola, säilöntäaine (E202), luontaisenkaltainen aromi (vanilliini), mansikkahillo
(vesi, mansikka (25 %), sakeuttamisaineet (E 1442,
E440, E 401), happamuudensäätöaine (E330),
rypäletäysmehutiiviste (0,6%), stabilointiaine
(E333), säilöntäaine (E202) ja aromit), Laktoositon
kinuskimassa, suklaa, krokantti (riisi).
LAKTOOSITON

ainesosasisällöt
PIKKU-HUKKA MANSIKKA

LEPPISKAKKU

6 hlö • 6411550033303

8–10 hlö • 6411550033105

Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna,
sokeri, vehnätärkkelys, tärkkelyssiirappi,
nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet
(E471, E475), suola, säilöntäaine (E202),
luontaisenkaltainen aromi (vanilliini), mansikkatäyte (mansikka (25 %), sakeuttamisaineet
(E 1442, E440, E 401), happamuudensäätöaine
(E330), rypäletäysmehutiiviste (0,6 %),
stabilointiaine (E333), säilöntäaine (E202) ja
aromit), vesi, mansikka, kuumahyytelö,
laktoositon vanilliinikreemi (muunnettu tärkkelys,
happamuudensäätöaine (E170, E327), kasvirasva,
maitoproteiini, sakeuttamisaine (E401), munanvalkuaisjauhe, aromit, glukoosisiirappi,
vehnäproteiini, elintarvikeväri (E160a)), krokantti
(riisi).
LAKTOOSITON

Ainekset:
Laktoositon voi, vehnäjauho, sokeri, vesi,
aprikoosimarmeladi (mm. muunneltu tärkkelys,
sakeuttamisaine E440, säilöntäaine E211, E202,
stabilointiaine E333, väri E160a), marsipani (mm.
manteli, glukoosisiirappi, makeutusaine E420,
värit), kananmuna, aromi, vehnätärkkelys, suola,
tärkkelyssiirappi, emulgointiaine E471, E475,
nostatusaine E450, E500.
LAKTOOSITON

PIKKU-HUKKA VADELMA
6 hlö • 6411550033297
Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna,
sokeri, vehnätärkkelys, tärkkelyssiirappi,
nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet
(E471, E475), suola, säilöntäaine (E202),
luontaisenkaltainen aromi (vanilliini), vadelmamarmeladi (vadelma, vesi, hyytelöimisaineet
(E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330),
stabilointiaine (E333), väri (E162), säilöntäaine
(E202)), neutral hyydykejauhe, vadelmat,
kuumahyytelö, laktoositon vanilliinikreemi
(muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaine
(E170, E327), kasvirasva, maitoproteiini, sakeuttamisaine (E401), munanvalkuaisjauhe, aromit,
glukoosisiirappi, vehnäproteiini, elintarvikeväri
(E160a)), krokantti (riisi), suklaa.
LAKTOOSITON

FUTISKAKKU
8–10 hlö • 6411550033167
Ainekset:
Laktoositon voi, vehnäjauho, sokeri, vesi,
aprikoosimarmeladi (mm. muunneltu tärkkelys,
sakeuttamisaine E440, säilöntäaine E211, E202,
stabilointiaine E333, väri E160a), marsipani
(mm. manteli, glukoosisiirappi, makeutusaine
E420, värit), kananmuna, aromi, vehnätärkkelys,
suola, tärkkelyssiirappi, emulgointiaine E471,
E475, nostatusaine E450, E500.
LAKTOOSITON

SACHERKAKKU
8 hlö • 6411550033358
16 hlö • 6411550033198
Ainekset:
Laktoositon kerma, suklaa, sokeri, vehnäjauho,
rypsiöljy, vesi, kaakao, kananmunajauhe,
rypälesokeri, perunatärkkelys, nostatusaine
(E450, E500), suola, vehnätärkkelys, emulgointiaine (E475), aprikoositäyte (aprikoosi (30 %),
sakeuttamisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaineet (E333, E450),
säilöntäaine (E202) ja aromi).
LAKTOOSITON

ROMMIKAKKU

PRINSESSAKAKKU

8–10 hlö • 6411550033433

8–10 hlö • 6411550033013
16 hlö • 6411550330105

Ainekset:
Laktoositon voi, sokeri, kananmuna, vehnäjauho,
leivinjauhe, Laktoositon rommikreemi, tumma
krokantti, vaalea krokantti, koristejauhe.
LAKTOOSITON

KÄPYKAKKU
8–10 hlö • 6411550033204
Ainekset:
Vehnäjauho, Laktoositon voi, kananmuna, sokeri,
vehnätärkkelys, tärkkelyssiirappi, nostatusaineet
(E450, E500), emulgointiaineet (E471, E475),
suola, säilöntäaine (E202), luontaisenkaltainen
aromi (vanilliini), mansikkatäyte (mansikka (25
%), sakeuttamisaineet (E 1442, E440, E 401),
happamuudensäätöaine (E330), rypäletäysmehu
tiiviste (0,6 %), stabilointiaine (E333), säilöntäaine (E202) ja aromit), vesi, marsipaani (manteli,
säilöntäaine (E211), väriaine (E141)/ruskea, väri
(E150c), koristejauhe.
LAKTOOSITON

Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna,
sokeri, vadelmamarmeladi (vadelma, hyytelöimisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaine (E333), väri (E162),
säilöntäaine (E202)), neutral hyydykejauhe, vesi,
laktoositon vanilliinikreemi (muunnettu
tärkkelys, happamuudensäätöaine (E170, E327),
kasvirasva, maitoproteiini, sakeuttamisaine
(E401), munanvalkuaisjauhe, aromit, glukoosi
siirappi, suola, vehnäproteiini, elintarvikeväri
(E160a)), marsipaani (manteli, säilöntäaine
(E211), väriaine (E141) väri (E150c), koristejauhe.
LAKTOOSITON

MUSTIKKAUNELMAKAKKU
8 hlö • 6411550331515
16 hlö • 6411550331508
Ainekset:
Laktoositon kerma, sokeri, vehnäjauho,

suklaapalat, kananmunajauhe, perunajauho,
kaakao, nostatusaineet (E450a, E500),
kasviöljy, suola, aromi, mustikkatäyte (vesi,
mustikka 25 %, muunneltu maissitärkkelys
E1422, hyytelöimisaine E440, säilöntäaine
E202, stabilointiaine E509, happamuudensäätöaine E330), mansikkatäyte (mansikka (25 %),
sakeuttamisaineet (E 1442, E440, E 401)),
happamuudensäätöaine (E330), rypäletäysmehutiiviste (0,6 %), stabilointiaine (E333),
säilöntäaine (E202) ja aromit), mustikat,
hyydykejauhe (dekstroosi, liivate, sakeuttamisaine E410), aprikoositäyte (aprikoosi (30
%), sakeuttamisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaineet
(E333, E450), säilöntäaine (E202) ja aromi),
suklaa, valkosuklaa.
LAKTOOSITON

TYRNIMOUSSEKAKKU
8 hlö • 6411550033570
16 hlö • 6411550033907
Ainekset:
Laktoositon kerma, vehnäjauho, sokeri, vesi,
tyrnitäyte (omenamarmeladi (omenasose, omenatäysmehutiiviste, glukoosi, muunnettu maissitärkkelys (E1422), hyytelöimisaine (E440),
happamuudensäätöaineet (E330, E 333, E202,
E211)), tyrnimehu, väri (E160, E120)), kananmuna,
tyrni, tyrnimehu, kuumahyytelö, suklaa,
hyydykejauhe, väri (E160e), kurkumauute,
valkosuklaakihara (sis. laktoosia).
VÄHÄLAKTOOSINEN

OREO KAKKU
8–10 hlö • 6411550033334
Ainekset:
Kermatäyte (laktoositon kerma, sokeri, vesi,
hapate (maito), rasvaton maitojauhe, vanilliinisokeri, suola, liivate, stabilointiaine (johanneksenleipäjauhe), säilöntäaine (kaliumsorbaatti),
dekstroosi, glukoosisiirappi, muunnettutärkkelys
E1414, gelatiini, perunatärkkelys, aromi),
laktoositon voi, Kuorrute (suklaa, laktoositon
kerma), Oreo keksimuru (vehnäjauho, sokeri,
palmuöljy, rasvaton kaakaojauhe, vehnätärkkelys,
glukoosi-fruktoosisiirappi, nostatusaine E501,
E503, E500, suola, emulgointiaine E322, soijalesitiini, auringonkukkalesitiini), aromi (vaniliini).
LAKTOOSITON

LEIVOKSET
BEBELEIVOS
4 kpl / 100 g • 6411550032610
Ainekset:
VEHNÄJAUHO, KANANMUNA, sokeri, Laktoositon
VOI, hirvensarvisuola, mansikkatäyte (vesi,
mansikka (25 %), sakeuttamisaineet (E 1442,
E440, E 401), happamuudensäätöaine (E330),
rypäletäysmehutiiviste (0,6 %), stabilointiaine
(E333), säilöntäaine (E202) ja aromit), laktoositon VOIkreemi, valkoinen pomada, väri (E120),
vähälaktoosinen valkosuklaa, nonparelli.
VÄHÄLAKTOOSINEN

BUCELEIVOS

SAMMAKKOLEIVOS

2 kpl / 200 g • 6411550032320

2 kpl / n. 240 g • 6411550032924

Ainekset:
VEHNÄJAUHO, perunajauho, sokeri, (sorbitoli
(E420), emulgointiaine (471), luontaisenkaltainen
aromi (appelsiini), kananmunamassa, Laktoositon MAITOjauhe, leivinjauhe, hirvensarvisuolaa,
vadelmamarmeladi (vadelma, vesi, hyytelöimisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine
(E330), stabilointiaine (E333), väri (E162),
säilöntäaine (E202), Laktoositon VOIkreemi,
suklaa, nonparelli.
LAKTOOSITON

Ainekset:
kakkumuruja (VEHNÄJAUHO, KANANMUNA),
mansikkatäyte (sokeri, vesi, mansikka (25 %),
sakeuttamisaineet (E 1442, E440, E 401),
happamuudensäätöaine (E330), rypäletäysmehutiiviste (0,6 %), stabilointiaine (E333), säilöntäaine (E202) ja aromit), Laktoositon VOIkreemi,
rommi, suklaa (tryffeli: sokeri, kaakaojauhe,
kasvirasva (kookos, kovetettu), kasvirasva (rypsi,
kookos), emulgointiaine (E322) (auringonkukkalesitiini), aromi, tummasuklaa: sokeri, hydrogeneroitu kasvirasva (kookos- ja/tai palmuöljy),
kookospulveri, kasvirasva (kookos- ja/tai
palmuöljy), soijalesitiini (emulgoitu), luontainen
vanilja-aromi, saattaa sisältää maitoa).
LAKTOOSITON

KARAMELLILEIVOS
2 kpl / 180 g • 6411550032528
Ainekset:
VEHNÄJAUHO, KANANMUNA, sokeri, VEHNÄtärkkelys, tärkkelyssiirappi, nostatusaineet (E450,
E500), emulgointiaineet (E471, E475), suola,
säilöntäaine (E202), luontaisenkaltainen aromi
(vanilliini), appelsiini- omenatäyte (vesi,
appelsiini (33 %), omena (10 %), sakeuttamisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine
(E330), aromit, säilöntäaine (E202), stabilointiaineet (E333, E450) ja väri (E160a), laktoositon
VOIkreemi, HASSELPÄHKINÄtryffeli, kirsikka.
VÄHÄLAKTOOSINEN

KARNEVAALILEIVOS
2 kpl / 140 g • 6411550032351
Ainekset:
VEHNÄJAUHO, KANANMUNA, sokeri, Laktoositon
VOI, hirvensarvisuola, leivinjauhe, Laktoositon
VOIkreemi, koristejauhe.
LAKTOOSITON

KERMAMARENKILEIVOS
2 kpl / 180 g • 6411550032559
Ainekset:
Laktoositon KERMA, KANANMUNA VALKUAINEN,
sokeri, suklaa, kirsikka, mansikkatäyte.
LAKTOOSITON, Luontaisesti GLUTEENITON

PUNSSILEIVOS
2 kpl / n. 210 g • 6411550032672
Ainekset:
VEHNÄJAUHO, Laktoositon VOI, sokeri, KANANMUNA, leivinjauhe, luumumarmeladi (vesi,
kuivattu luumu, muunnettu maissitärkkelys
(E1422), hyytelöimisaine (E440, E418), happamuudensäätöaineet (E330, E333) (E150d),
säilöntäaine (E202), laktoositon vanilliinikreemi
(muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaine
(E170, E327), kasvirasva, MAITOproteiini,
sakeuttamisaine (E401), MUNANAVALKUAISjauhe, aromit, glukoosisiirappi, suola, VEHNÄproteiini, elintarvikeväri (E160a), punssikreemi,
keltainen väriliuos (kurkumauute (E100),
pomada, väri (E120), nonparelli.
LAKTOOSITON

MUSTIKKAMUROLEIVOS
SYYSAJAN KAUSITUOTE
2 kpl / n. 240 g • 6411550328027
Ainekset:
Laktoositon KERMA, VEHNÄJAUHO, sokeri,
laktoositon VOI, KANANMUNA, hirvensarvisuola,
mustikkatäyte (vesi, mustikka 25 %, muunneltu
maissitärkkelys E1422, hyytelöimisaine E440,
säilöntäaine E202, stabilointiaine E509,
happamuudensäätöaine E330), mansikkatäyte
(mansikka (25 %), sakeuttamisaineet (E 1442,
E440, E 401), happamuudensäätöaine (E330),
rypäletäysmehutiiviste (0,6 %), stabilointiaine
(E333), säilöntäaine (E202) ja aromit), mustikat,
hyydykejauhe (dekstroosi, LIIVATE, sakeuttamisaine E410), hyytelö (glukoosisiirappi, hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaine E330,E332,
E333, säilöntäaine E202, emulgointiaine E322).
LAKTOOSITON

PUOLUKKA-KINUSKIKORI
TALVEN KAUSITUOTE
2 kpl / n. 240 g • 6411550324210
Ainekset:
Laktoositon KERMA, puolukka, VEHNÄJAUHO,
Laktoositon VOI, KANANMUNA, sokeri, HYLA
kinuskimassa, maissitärkkelys, luontaisenkaltainen aromi (vanilliini), puolukkahillo (puolukka,
glukoosi, happamuudensäätö-, hyytelöimissäilöntäaine (E330, E 332, E440, E401, E202),
suola, hyydykejauhe (dekstroosi, LIIVATE,
sakeuttamisaine E410), hyytelö (glukoosisiirappi, hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaine E330, E332, E333, säilöntäaine E202,
emulgointiaine E322).
LAKTOOSITON

MANDARIINIPIKARI LEIVOS
TALVEN KAUSITUOTE
2 kpl / 200 g • 6411550032719
Ainekset:
Laktoositon KERMA, VEHNÄJAUHO, KANANMUNA,
sokeri, vehnätärkkelys, tärkkelyssiirappi,
nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet
(E471, E475), suola, säilöntäaine (E202),

luontaisenkaltainen aromi (vanilliini), laktoositon
vanilliinikreemi (vesi, muunnettu tärkkelys,
happamuudensäätöaine (E170, E327), kasvirasva,
MAITOproteiini, sakeuttamisaine (E401),
MUNANVALKUAISjauhe, aromit, glukoosisiirappi,
suola, VEHNÄproteiini, elintarvikeväri (E160a),
ananas-greippitäyte (ananas 38 %, greippi),
sakeuttamisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaine (E330), säilöntäaine (E202) ja
stabilointiaine (E333), mandariini, kirsikka,
hyytelö, sitruunahappo, väriliuos keltainen
(E100).
LAKTOOSITON

TYRNIMARENKILEIVOS
2 kpl / 200 g • 6411550032795
Ainekset:
sokeri, Laktoositon KERMA, tyrnimehu, tyrnitäyte
(omenamarmeladi (omenasose, omenatäysmehutiiviste, sokeri, glukoosi, muunnettu maissitärkkelys (E1422), hyytelöimisaine (E440), happamuudensäätöaineet (E330, E 333, E202, E211)),
tyrnimehu, väri (E160, E120)), KANANMUNA,
kuumahyytelö, vesi, hyydykejauhe, väriaine
(e300, e211, e100).
LAKTOOSITON, Luontaisesti GLUTEENITON

VOILEIPÄKAKUT
LIHAVOILEIPÄKAKKU
10 hlö • 6411550342702
20 hlö • 6411550342405
Ainekset:
LEIVÄT: vehnäjauho, vesi, ruisjauho, hiivaleipäjauho, grahamjauho, siirappi, sokeri, rypsiöljy,
hiiva, ruokasuola (1.3%), jauhonparanne (E300).
TÄYTE: kinkku, voimariini, laktoositon tuorejuusto
(pastöroitu kirnumaito, laktoositon kerma, suola,
laktaentsyymi, hapate), Laktoositon Emmental
juustoraaste, perunajauho, kananmuna,laktoositon italiansalaatti (majoneesi: kananmuna,
rypsiöljy), porkkana, herne, peruna, kurkku,
kinkku), kurkku, tomaatti, salaatti, persikka,
mustapippuri.
LAKTOOSITON

KALAVOILEIPÄKAKKU
10 hlö • 6411550034256
20 hlö • 6411550034249
Ainekset:
LEIVÄT: vehnäjauho, vesi, ruisjauho, hiivaleipäjauho, grahamjauho, siirappi, sokeri, rypsiöljy,
hiiva, suola (1.1%), jauhonparanne (E300).
TÄYTE: lämmin savulohi, voimariini, laktoositon
tuorejuusto (pastöroitu kirnumaito, laktoositon
kerma, suola, laktaentsyymi, hapate), Laktoositon Emmental juustoraaste, perunajauho,
kananmuna, kurkku, tomaatti,
salaatti, tilli, sitruuna, pippuriseos.
LAKTOOSITON

tilaus
Leivokset myydään 2 kpl rasioissa (Bebe-leivos 4 kpl/rs)

MA–PE toimituksiin:
LA toimituksiin:		

viimeistään 2 arkipäivää ennen toimitusta
viimeistään torstaina

Makeat täytekakut
MA–PE toimituksiin: 		
LA toimitukseen: 		

viimeistään 2 arkipäivää ennen toimitusta
viimeistään torstaina

Voileipäkakut
MA–PE toimituksiin:
LA toimitukseen:

viimeistään 3 arkipäivää ennen toimitusta
viimeistään 3 arkipäivää ennen toimitusta

Leivokset
MA–PE toimituksiin:
LA toimitukseen:

viimeistään 2 arkipäivää ennen toimitusta
viimeistään torstaina

S-market välittää vain tässä kuvastossa olevia kakkuja ja leivoksia.
PORIN LEIPÄ/SARPI
020 770 2500 • myyntitilaukset@porinleipa.fi
MÄKILÄN LEIPOMO
(02) 529 9520 • tilaus@makilanleipomo.fi
Tilausten vastaanotto ma–pe 8–14

