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Fyll brödavdelningen
med doft av nygräddat
Nu kan vi erbjuda helt nya displaylösningar för bästa
exponering i butik! Du kan fylla din brödavdelning
med nygräddad doft samtidigt som du minimerar svinnet
genom att plocka fram så mycket som behövs.

Nyheter och favoriter!
Här visar vi hela vårt sortiment från vårt lilla mini, till stora härliga wienerbröd, portionsbröd,
frasiga baguetter och matbröd i vackra former. Sortimentet innehåller några riktigt goda nyheter,
som vår populära Pyreneéfralla som nu finns som matbröd.
Easybake utvecklar, tillverkar och säljer bakeoff produkter till dagligvaruhandel,
servicehandel och bagerigrossister.
Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och största delen av vårt sortiment tillverkas
i vår egen fabrik med ca 80 anställda. Det stora inslaget av manuell arbetskraft istället
för maskinellt tillverkade produkter är ett led i vår filosofi,
och har varit så ända sedan starten, att tillverka frysta bageriprodukter
av absolut högsta kvalitet!
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Vårt
sortiment
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MATBRÖD

BAGUETTER

PORTIONSBRÖD

Vackra former med
både runda bröd och
klassiska limpor.
Enkla att hantera;
bröden tinas en kort
stund och graddas
i ugn.

Frasiga baguetter
i fina former.
Baguetterna är i
princip helt klara och
de flesta tas direkt
från frys och bakas en
kort stund för en
gyllene yta.

Här finns något för
alla och håll extra
utkik efter vårt
premiumsortiment
– hög klass
både till utseende
och smak!

KAFFEBRÖD
BAKA AV

KAFFEBRÖD
TINA & SERVERA

Här hittar vi allt
från färdiga produkter,
förbakade till
degprodukter där du
bakar själv och kan
sätta din egen touch
på kaffebrödet!

Ett brett sortiment
från klassiska
kaffebröd till det
allra senaste.Enkelt
och snabbt – tina
direkt från frysen och
servera!

STÖRRE
PORTIONSBRÖD

MINI

Enkelt och snabbt med
italienska och svenska
klassiker – bröden är
förbakade och behöver
bara tinas upp eller
tinas och graddas
en kort stund.

Vårt minisortiment
är noga utvalt med
både portionsbröd och
bakverk.
Litet men med
maximal upplevelse
i både smaker
och former.

KONDITORIBITAR

SÄSONG

TILLBEHÖR

Ett helt ny
produktgrupp hos oss;
riktiga klassiker som
Dammsugare,
Mazariner,
och Sarah Bernhardt.
Enkelt att hantera
bara tina och servera!

Bröd och bakverk som
har en speciell plats i
våra hjärtan!
Härliga Saffranskatter, Semlor och
Vörtbröd och
högtiderna är
räddade!

God exponering för
goda bröd och bakverk
med brödvagnar, displayställ och
brödpåsar.
Här hittar du även
glasyrer och andra
tillbehör.
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MATBRÖD

PREM

IUM

Vårt premiumsortiment
håller hög klass i både smak
och utseende!

Surdeg
PREMIUM
Art nr 153

Pyreneé Grande
Äntligen vår bästa fralla i en stor variant. Handgjort stenugnsbakat bröd baserat
på surdeg av durumvete. Mycket smakrik karaktär med unikt och tilltalande utseende.
500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min

PREMIUM

Surdeg

PREMIUM

Surdeg

PREMIUM

Surdeg

Art nr 154

Yoghurtbröd
Stenugnsbakat

Art nr 155

Lyonbröd

Art nr 156

Batard

Handgjord stenugnsbakad limpa baserad på surdeg av
vete och råg med ett mycket tilltalande utseende.

Handgjort stenugnsbakat bröd baserat på surdeg av
vete med jäsningstid på ca 24 timmar för en tydlig och
kraftig karaktär. Dekorerat med rågmjöl.

450 g | 12 st | Tina upp | 175° 6min

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6min

Handgjort
stenugnsbakat
bröd baserat på surdeg av
vete med jäsningstid på 24 timmar.
Toppad med blåvallmofrö, pumpakärnor och solrosfrö.

Art nr 141

Art nr 142

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6min

Handgjort stenugnsbakat bröd baserat på surdeg av
vete- och råg, innehållandes yoghurtkultur vilket ger
brödet en karaktäristisk smak av syrlighet.
500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6min

PREMIUM

Surdeg

Art nr 157

Boule

Matbröd i
vackra former

Vi har ett brett sortiment av matbröd som tilltalar flera sinnen med
sina former och smaker. Inspirationens vindar blåser från de franska
brasserierna och matbrödet gör sitt intåg på caféer och restauranger där
de serveras i alla tänkabara former. Årets nyhet har också influenser
från södra Europa – vår bästa fralla nu
i stor variant – Pyreneelimpa!

Valnötsbröd

Flätad ljus och luftig klassiker med smakfulla vallmofrö
som topping.

Ett bröd bakat på rågmjöl och med 			
valnötter som bildar en smakrik harmoni.

540 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min

Art nr 143

Lantbröd

Art nr 144

Art nr 145

Majsbröd

Ett klassiskt lantbröd bakat på 			
rågmjöl med inslag av sötma i smaken.

Grekiskt Lantbröd
Ljust bröd baserat på vete med smak av Medelhavet.

Ett bröd med härlig volym och fin 			
gulaktig färg med fintkrossade majskorn som topping.

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min

Bakat
med

sirap

Art nr 146

Mandelbröd
En fyrkantig favorit bakat på grovt mjöl med
en klar och tydlig karaktär med söt smak av mandel.
700 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min
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Snoddas

Art nr 147

Prima Råglimpa

Art nr 150

Vörtbröd

Klassisk råglimpa baserad på surdeg av finaste rågmjöl.

Kassisk jullimpa kryddad med kryddnejlika,
kanel, ingefära och kardemumma.

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min
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BAGUETTER

Våra franska baguetter
har ett mer smakrikt
och luftigt innehåll och
krispigare skorpa än
de svenska.

Surdeg

Art nr 229

Pumpabaguette
Handgjord stenugnsbakad baguette med pumpakärnor och solrosfrön,
baserad på surdeg av vete med jäsningstid på ca 24 timmar för en tydligare
och kraftigare karaktär.
500g | 15st | Tina upp | 175° 6 min | 56cm

Baguetter för alla smaker
Baguetten är ett av världens mest älskade bröd! Vi förknippar den med Frankrike men dess historia går kringelvägar
genom Europa med österrikiska gesäller som tog med sig metoden med poolish – surdeg, från Polen till Frankrike och började
använda den i baguettedeg. Surdegen ger baguetten det typiska luftiga innehållet med stora luftbubblor som vi tycker så
mycket om. Vi på easybake är stolta över vårt noga utvalda sortiment av baguetter – för alla smaker!

Surdeg
Normandie Baguette

Baguette Parisienne

Handgjord stenugnsbakad rustik baguette
baserad på surdeg av durumvete, mycket smakrikt
ljust bröd med ett unikt utseende.

Klassisk parisiennebaguette med ett luftigt och
lätt inkråmoch krispig skorpa.
440g | 20st | Från frys | 190° 16 min |

56 cm

300g | 15st | Tina upp | 175° 6 min |

Art nr 232

Art nr 233

Baguette 165g

Vitlöksbaguette

Klassisk fransk baguette med ett luftigt och lätt inkråm
och krispig skorpa.

Klassisk baguette fylld med vitlökssmör. 		
Styckvis packade i påsar.

165g | 40st | Från frys | 190° 9 min | 26 cm

175g | 36st | Från frys | 180° 15 min | 27 cm

37 cm

Art nr 234

Art nr 237

Demi Baguette

Mini Baguette Vete

Baguette baserad på vetemjöl och surdeg av råg,
ett luftigt och lätt inkråm med krispig skorpa.

Klassisk fransk minibaguette med
ett luftigt och lätt inkråm och krispig skorpa.

115g | 60st | Från frys | 190° 12 min | 27 cm

55g | 130st | Från frys | 190° 9 min | 11cm

Art nr 240

Baguette 110g
Klassisk fransk baguette med
ett luftigt och lätt inkråm och krispig skorpa.
110 | 60st | Från frys | 190° 9 min | 21 cm
8

Art nr 231

Art nr 230

Art nr 243

Fitness Baguette
Baguette av mörkare slag toppad med
havregryn, sesam- och linfrö för en sportigare blandning.
150 g | 60 st | Från frys | 190° 10min | 27cm

9

PORTIONSBRÖD

Vårt premiumsortiment håller hög
klass i både smak och utseende!

PREM

IUM

Våra goda portionsbröd

Vad är väl mer lockande än små frasiga portionsbröd i olika former?
Intresset för bröd bara ökar och så gör också vårt sortiment. Det finns alltid något
för alla – från kraftbröd, müslibullar och fusetter i fina former till klassiska källarfranska
och croissanter som är traditionellt bakade i etapper – ett riktigt hantverk!

Surdeg
Surdeg
PREMIUM

PREMIUM

Art nr 265

Art nr 267

Kraftbröd

Youghurtbröd mini

Handgjort stenugnsbakat bröd baserat på surdeg och yoghurtkultur vilket
ger brödet en karaktäristisk smak och syrlighet.

100g | 60st | Tina upp

60g | 30st | Tina upp | 175° 3min

PREMIUM

Surdeg

Surdeg

Fusette

Antibes

Handgjort stenugnsbakat bröd
baserat på surdeg av råg med lång
jäsningstid för en tydlig och
kraftig karaktär.

Handgjort stenugnsbakat
portionsbröd med färska rivna morötter,
baserat på surdeg av vete i ett unikt utseende.
110g | 60st | Tina upp | 175° 3min

95g | 30st | Tina upp | 175° 3min

Surdeg

Art nr 270

Pyreneé Fralla
Handgjort stenugnsbakat bröd
baserat på surdeg av durumvete,
mycket smakrik karaktär
med ett unikt utseende.
75g | 30st | Tina upp | 175° 3min
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PREMIUM
Art nr 269

Art nr 268

PREMIUM

En mörk brödfavorit med unik smak
innehållande solrosfrön baserad på surdeg av rågmjöl.

Surdeg
PREMIUM
Art nr 285

Levain Fralla
Handgjort stenugnsbakat
bröd baserat på surdeg av råg.
Jäsningstid 24 timmar.
75g | 30st | Tina upp | 175° 3min

PREMIUM

PREMIUM

Art nr 28611

Art nr 28611

Vallmobräck med aprikoser

Hasselnötsbräck

Handgjort stenugnsbakat bröd baserat på surdeg av vetemjöl.
Fylld med hasselnötter, solrosfrön och aprikos bitar för en lätt fruktig,
syrlig och nötaktig karaktär. Toppad med vallmofrön

Handgjort stenugnsbakat bröd baserat på
surdeg av vetemjöl och honung. Fylld med hasselnötter
och russin. Toppad med rågflingor.

100g | 50st | Tina upp | 175° 3min

100g | 50st | Tina upp | 175° 3min
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STÖRRE
PORTIONSBRÖD

För dem som vill ha
lite större portionsbröd...
eller mindre
De italienska bröden har verkligen kommit till Sverige för att stanna och vi är stolta över
våra italienska godingar; Ciabattabröden som är utmärkta att dela på två och fylla med till
exempel italiensk ost och salami, focaccian ett bröd med ursprung i Ligurien, perfekt till en god
soppa och vi kan riktigt känna Medelhavsbrisen... Hos oss samsas dessa italienska klassiker
med de svenska och i år presenterar vi dessutom två nya Sandwichar!
Men ibland vill vi bara ha en liten delikat smakbit. Vårt minisortiment är noga utvalt
för att få maximal upplevelse, i både utseende och smak!

Surdeg

Art nr 264

Art nr 266

Art nr 271

Stenugnsbakad Trehörning

Stenugnsbakad Vallmobräck

Källarfranska

Flerkornigt trekantigt portionsbröd med dekoration 		
av sesam och linfrö.

Ett ljust klassiskt bräck baserat på surdeg av vete
toppat med blåa vallmofrö.

Klassisk ljus källarfranska med 			
en topping av vetemjöl.
75g | 50st | Tina upp | 175° 3min

105g | 80st | Tina upp | 200° 9min

90g | 50st | Tina upp | 175° 3min

Art nr 272

Art nr 273

Art nr 274

Müslifralla

Ostfralla

Pumpa & Solrosbröd

En portionsfavorit av lite mörkare slag, fylld med russin,
toppad med veteflingor, lin- och solrosfrö.

Luftigt portionsbröd toppat med smakrik ost som 		
smälter under gräddningen.

Saftigt portionsbröd med smakrika pumpafrön både
i brödet och som topping.

75g | 50st | Tina upp | 175° 3min

75g | 50st | Tina upp | 175° 3min

75g | 50st | Tina upp | 175° 3min

Art nr 278

Art nr 277

Kaiserbrötchen
Vallmo

Croissant
Förjäst frasig croissant
tillverkad i Frankrike och
bakad på riktigt smör.

Klassiskt rosenbröd med riklig
topping av smakfulla vallmofrö.

76g | 60st | Direkt från frys | 175° 15-18 min

60g | 130st | Direkt från frys | 190° 9 min

Surdeg

STÖRRE
PORTIONSBRÖD

Art nr 253

Ciabatta Twist

Art nr 250
En mjuk ciabatta bakad
med olivolja och durumvete, med ett
grovporigt inkråm som lämpar sig mycket
bra för användning till grillade mackor.

Handgjord ciabatta bakad på
gammaldags vis med lång jäsningstid
för en tydligare och kraftigare karaktär.
Mycket smakrikt och grovporigt inkråm.
Skorpan är krispig, utan att för den delen upplevas
som hård. Perfekt att dela i två.

130 g | 40 st | Tina upp | 175° 3 min

180 g | 40 st | Tina upp | 200° 9 min

Ciabatta

MINI

Surdeg
Art nr 248
Art nr 244
Ett diamantformat ljust stenugnsbakat
surdegsbröd i miniformat.

Ett mörkt kuvertbröd bakat på
råg- och vetemjöl. Innehåller vetekorn,
vetekli, linfrö och är dekorerat
med havregryn.

40 g | 230 st | Direkt från frys | 190° 9 min

40 g | 120 st | Tina upp | 175° 3 min

Losagne

12

Linfröbräck
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KAFFEBRÖD
BAKA AV

Kaffebröd
ger möjligheter
Vårt gedigna sortiment ger dig många valmöjligheter!
Du kan skylta upp på fat, i olika burkar, korgar eller göra fina förpackningar
med cellofanpåsar eller exponera i vår nya brödvagn. Och du kan
själv bestämma när wienerbröden ska dekoreras och hur!

Mini!

Art nr 349
Art nr 339

Wienerbröd mini
Handgjort frasigt wienerbröd
med mandelfyllning och vaniljkräm i miniformat.
		
40g | 60st | Tina upp | 175-200° | 14-15*

Art nr 340

Art nr 356

Vaniljspandau med kräm

Spandau utan kräm

Handgjort frasigt wienerbröd med mandelfyllning och
härlig vaniljkräm.
		
90g | 72st | Tina upp | 175-200° | 16-18min*

Handgjort frasigt wienerbröd med mandelfyllning,
dekoreras med valfri sylt eller kräm.
60g |120st | Tina upp | Jäses 45 min 38° | 180° | 17min*

Art nr 347
Art nr 343

Art nr 344

Wiener-åtta med kräm

Wiener-åtta utan kräm

Saftig handgjord kanelbulle med kardemumma,
fylld med härlig kanelfyllning. Dekorerad med pärlsocker. Kommer i form.

Klassiskt pecanwienerbröd toppad 				
med smakrika pecannötter och söt lönnsirap.

		
100 g | 30 st | Tina upp | 180° | 6-8min

90g | 72 st | Tina upp | 175° 18min*

Fiskar med pistage
och vaniljkräm

Handgjord wiener-åtta fylld med härlig vaniljkräm.

Krispig mördeg fylld med pistage och
vaniljkräm, toppad med pärlsocker och mandel.

90g | 84 st | Tina upp | Jäses 45 min | 175° 16-18min*

60g | 112 st | Tina upp | Jäses 45 min | 175° 17min*

100g |80st | Tina upp | Jäses 45 min 38° | 180° | 12min*

100g | 100st | Tina upp | 175° 22 min

Art nr 358

Kardemummaknut
ojäst

Handknuten karlsbaderdeg med pistagefyllning.
Dekorera med strösocker eller pärlsocker.

Handknuten kardemummaknut gjord på vetedeg med
grovmalen kardemumma. Dekorera med strösocker eller
pärlsocker.

75g |50st | Tina upp | Jäses 45 min 38° | 180° | 12min*

75g |50st | Tina upp | Jäses 45 min 38° | 180° | 12min*

Art nr 351

Art nr 354

Karlsbaderkringla
ojäst
Klassisk karlsbaderdeg i handgjord kringla med mandelfyllning. Dekorera med pärlsocker eller doppa i strösocker.

Pistageknut
ojäst
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Kanelbulle Premium

Handgjord wiener-åtta utan fyllning.

Art nr 357

Wienerpecan
med lönnsirap

Art nr 319

Kanelkam

Wienerkam
med mandelfyllning

Klassisk handgjord Wienerkam med kanelfyllning
toppad med pärlsocker och mandel.

Wienerkam med mandelfyllning och toppad med
pärlsocker och mandel.

90g | 96 st | Tina upp | Jäses 45 min | 175° 16-18min*

90g | 96 st | Tina upp | Jäses 45 min | 175° 16-18min*

Art nr 341

		

Art nr 359

Art nr 348

Blåbärsknut
ojäst

Wienerlängd 55cm

Handknuten blåbärskringla gjort på karlspaderdeg och fylld
med blåbärssylt. Toppa med strösocker eller pärlsocker.

Handgjord wienerlängd med pistage- och mandelfyllning.
Dekoreras med vaniljkräm eller valfri sylt samt toppas
med glasyr.

75g |50st | Tina upp | Jäses 45 min 38° | 180° | 12min*

590g | 20st | Tina upp | 175-200° | 16-18min*

* beroende på ugn

Art nr 353
Art nr 352

Wienerlängd

Wienerkrans

Handgjord wienerlängd med mandelfyllning dekoreras
med vaniljkräm eller valfri sylt samt toppas med glasyr.

Frasig, handgjord wienerkrans med
mandelfyllning dekoreras med vaniljkräm
eller valfri sylt samt toppas med glasyr.

250g | 25st | Tina upp | 200-220° | 16-18min*

		
300g | 25st | Tina upp | 200-220° | 16-18min*
* beroende på ugn
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KAFFEBRÖD
TINA & SERVERA

Art nr 305

Art nr 302

Kardemummaknut

Blåbärssnurra

Handknuten kardemummaknut
gjord på vetedeg, grovmalen kardemumma
och toppad med strösocker.

Handknuten blåbärskringla
gjord på karlsbaderdeg fylld med blåbärssylt 			
och toppad med strösocker. Bakad med smör

75 g | 50 st | Tina & Servera |

75 g | 50 st | Tina & Servera |

Art nr 324

Art nr 326

Karlsbaderkringla

Pistageknut

Handgjord kringla i karlsbaderdeg 				
med mandelfyllning toppad med pärlsocker.

Handknuten karlsbaderdeg fylld
med pistagefyllning och dekorerad med strösocker.

100 g | 30 st | Tina & Servera |

75 g | 50 st | Tina & Servera |

Art nr 301

Vaniljvallmo kringla
Handknuten kringla fylld
med vaniljkräm och toppad med vallmofrön.
75 g | 50 st | Tina & Servera |

Art nr 242874

Klassiker och
moderna favoriter

Karlsbaderlängd
Karlsbaderlängd fylld med karlspaderfyllning och
vaniljkräm. Toppad med strösocker. Bakad med smör.
350 g | 15 st | Tina & Servera |

Kanellängd
Kanellängd fylld med härlig
kanelfyllning. Toppad med strösocker.
Bakad med smör.

För många är vår klassiska kanelbulle det ultimata fikabrödet.
Men nu finns det verkligen fler valmöjligheter;
CroiassantDoNuts, Cruffins, klassiska knyten i flera
varianter och mycket annat.
Ibland vill vi ju vara fler när vi fikar och våra
längder har blivit fler och nya smaker.

350 g | 15 st | Tina & Servera |

Art nr 242873

Vaniljlängd med vallmo
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Art nr 242875

Art nr 3575

Wienertosca

Vetedegslängd fylld med vaniljkräm och toppad
med vallmofrön. Kommer i form.

Wienerdegstårta toppad med
knäckig tosca. Fylls med valfri fyllning
– med vaniljkräm blir det en riktig klassiker!

350 g | 15 st | Tina & Servera |

240 g | 20 st | Tina & Servera |
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KAFFEBRÖD
TINA & SERVERA

Art nr 242719

Cruffin Choklad
Kavlad wienerdeg, bakad i muffinsform. Fylld med chokladkräm
med smak av hasselnöt och toppad med strösocker.

90 g | 28 st | Tina & Servera |

Ett ovanligt lyckat par

Art nr 242720

Cruffin Vanilj
Kavlad wienerdeg, bakad i muffinsform. Fylld med
len vaniljcremeoch toppad med strösocker.

Trenden med fusioner bland bakverk fortsätter och croissant och muffin blev en oslagbar
kombination – en ny favorit bland kaffebröden!

90 g | 28 st | Tina & Servera |

Art nr 332

Choklad &
Mandelknyte
Bulle fylld med mandelfyllning och chokladbitar
toppad med chokladglasyr och mandelbitar.
90 g | 27 st | Tina & Servera |

Art nr 334
Art nr 333

Rabarberknyte
En sommarfling med sötsyrlig
rabarberkompott och len vaniljkräm
toppad med strösseldeg.
90 g | 27 st | Tina & Servera |
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Äppleknyte
Mustig bulle fylld med
äppelkompott och len vaniljkräm,
toppad med strösocker
och kardemumma.
90 g | 27 st | Tina & Servera |
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Art nr 390

Croissant-DoNut Socker
Kavlad wienerdeg och friterad som en donut och fylld
med len vaniljkräm. Toppas med strösocker. Här möts
det frasiga yttre mot det krämiga inre.
75 g | 24 st | Tina & Servera |

SÄLJ

KAFFEBRÖD
TINA & SERVERA

ARE

Art nr 241965

Art nr 241967

Croissant-DoNut Glasyr

Croissant-DoNut Choklad

Kavlad wienerdeg och friterad som en donut och fylld
med len vaniljkräm. Toppas med strösocker. Här möts
det frasiga yttre mot det krämiga inre.

Kavlad wienerdeg och friterad som en donut och fylld
med len vaniljkräm. Toppas med strösocker. Här möts det
frasiga yttre mot det krämiga inre.

75 g | 24 st | Tina & Servera |

75 g | 24 st | Tina & Servera |

Röster om
Croissant-DoNut
– Detta är en ny spännande produkt som helt klart är här för att stanna,
fantastiskt god i sin helhet.Vi hade den på en av våra superfredagar och då sålde
vi ca 2200 st, responsen var enorm. Jätteroligt att ha en sådan nyhet i min brödavdelning.
Veronica Johansson, säljledare bröd, Ica Kvantum, Kungsbacka

Art nr 366

Art nr 367

Socker Donut

Choklad Donut

Klassisk saftig donut täckt med strösocker.
65 g | 48 st | Tina & Servera |

Saftig donut toppad med mörk choklad
65 g | 48 st | Tina & Servera |

– Verkligen en storsäljare från första stund, det frasiga yttre mot det krämiga inre,
det bästa av två världar. En oslagbar kombination som är här
för att stanna, en klassiker.
Madelene Järleby, säljledare bröd, Ica Kvantum, Munkebäck
Art nr 370

Art nr 372

Berlinermunk
– Hallon ”Nysnö”

Berlinermunk
– Vanilj ”Nysnö”

Munk fylld med hallonsylt toppad med
dekorationsflorsocker som inte smälter.

Stor favorit, munk fylld med vaniljkräm och toppad
med dekorationsflorsocker som inte smälter.

65 g | 72 st | Tina & Servera |
20

65 g | 72 st | Tina & Servera |
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KONDITORIBITAR

Art nr 452

Dammsugare
Nygammal favorit med fyllig 					
arraksmak täckt med marzipan och doppad 					
i choklad.
60 g | 40 st | Tina & Servera |

Art nr 453

Hallongrotta
Smörbakad vaniljkaka fylld 					
med hallonsylt.

Allas favorit rullad i rikligt 			med
pärlsocker.

65 g | 40 st | Tina & Servera |

80 g | 40 st | Tina & Servera |

Art nr 455

Mandelform
Mördegsform fylld med mandelmassa
och toppad med mandel.
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Art nr 456

Gammaldags Mazarin
En gammal klassiker fylld med mandelmassa
och toppad med vit glasyr.

60 g | 21 st | Tina & Servera |

60 g | 21 st | Tina & Servera |

Art nr 457

Art nr 458

Ny gammal kärlek

Nu presenterar vi en ny produktgrupp hos oss – Konditoribitar – men sortimentet
består av riktigt klassiska bakverk som ligger oss så varmt om hjärtat i Sverige‚ vad är väl
ett cafébesök utan chokladbollar och hallongrottor för att inte tala om Dammsugaren...
gammal kärlek rostar aldrig!

Art nr 454

Chokladboll

Sarah Bernhardt

Chokladbiskvi

Ett läckert litet bakverk som består av en
mandelbiskvi med tryffelkräm,täckt av mörkchoklad. Glutenfri

En riktig konditorklassiker med
mjuk kräm under chokladtäcket och härligt 				
seg mandelbotten. Glutenfri!

65 g | 25 st | Tina & Servera |

75 g | 25 st | Tina & Servera |
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SÄSONG

Nyhet!

Art nr 380

Saffranslängd

Handknuten längd fylld med mandelmassa
med tydlig smak av saffran. Toppad med pärlsocker
350g | 15 st | Tina & Servera |

Art nr 381

Art nr 380

Glada högtider
Vi vet hur det är när den där speciella känslan infinner sig.
När vi känner doften av saffran, ser den goda vörtbrödsmackan framför oss,
minns hur det är att känna smaken av en fluffig semla…
Vid våra högtider spelar maten en stor roll och det är fantastiskt bra
att erbjuda bröd och bakverk som är speciella för varje högtid.

Vetekatt

Saffranskatt 						

Handrullad vetekatt med kardemumma
och russin i degen.

Klassisk handrullad saffranskatt
med tydlig och framträdande med smak av saffran.

70 g | 100 st | Tina & Servera |

70 g | 100 st | Tina & Servera |

Art nr 386

Saffransknut						
Handknuten saftig och fylld
med mandelmassa med en tydlig
smak av saffran. Toppas med strösocker.
Otroligt populär!

Art nr 150

75 g | 50 st | Tina & Servera |

500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min

Vörtbröd
Kassisk jullimpa kryddad med kryddnejlika,
kanel, ingefära och kardemumma.

Surdeg
Art nr 151

Nyhet!

Stenungsbakat Surdegsvört
Handgjort stenugnsbakat surdegsbröd, klassiska vörtkryddor; kryddnejlika, kanel, ingefära och kardemumma.
500 g | 12 st | Tina upp | 175° 6 min
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SEMLOR

Art nr 242095

Semlor 2-pack
Helt färdig semla,
packade i 2-pack. Bara att tina!
145g x2 | 21st 2-pack | Tina upp
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Semlan är en så omtyckt tradition. En tradition som just nu
utvecklas med nya smaker och former – vår klassiska semla har fått
sällskap av nya smaker; vanilj, choklad och saffran.
Det finns alltid en semla för alla!

26

Art nr 241493

Art nr 242640

CruffinSemla
2-pack

ChokladSemla
2-pack

En lyckad fusion
– Cruffinsemla

Semlor strukna med chokladkräm.
Spritsade med grädde och toppade med choklad.

145g x2 | 21st 2-pack | Tina upp

145g x2 | 21st 2-pack | Tina upp

Art nr 242639

VaniljSemla
2-pack

Art nr 242641

SaffransSemla
2-pack

Semlor fyllda med len vaniljkräm.
Spritsade med grädde och toppade med pärlsocker.

Semlor gjorda på saffran, fyllda med äkta mandelmassa med
mandelbitar. Spritsade med grädde och toppade med mandel och pärlsocker.

145g x2 | 21st 2-pack | Tina upp

145g x2 | 21st 2-pack | Tina upp

Art nr 242096

MiniSemla
Traditionella semlor fyllda med
äkta mandelmassa med mandelbitar.
Spritsade med grädde och toppade
med florsocker.
80 g | 18 st | Tina upp |

Art nr 241502

Laktosfri Semla
2-pack
Helt färdig laktosfri semla,
bara att tina!
.....
290 g | 21 st | Tina upp |

Art nr 743

Art nr 242094

Slät bulle / Semlebulle

Fylld Semla

Klassisk slät bulle/Semlebulle med
kardemumma i degen.

Mjuk vetebulle fylld med
mandelfyllning med mandelbitar.

60 g | 100 st | Tina upp |

95 g | 24 st | Tina upp |
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TILLBEHÖR

Display
papp
Ställ för riktigt
bra och flexibel
exponering i butik.

Brödvagn
Visar upp bröd och bakverk på ett inbjudande sätt samtidigt som butiken får ett gediget
och trivsamt inslag med bagerikänsla. Fyll
den med det sortiment som passar din butik!

Brödställ
Gediget ställ i trä med rätt plockhöjd och
bra disponeringsyta. Fyll det med kaffebröd
eller mindre portionsbröd.

Kontakta din säljare för mer information

Kontakta din säljare för mer information om vagnar och ställ.

Art nr 767

Baguettepåse
1000 st
Art nr 768

Brödpåse
1000 st

Art nr 3211

Bakform

Art nr 769

till wienerbröd och kanelbullar

Transparent
Fikapåse

1000 st | h25 Ø90mm

100 st

Art nr 781

Art nr 782

Vit Glasyr

Chokladglasyr

Spritspåse

Spritspåse

1 kg

1 kg
Art nr 1324

Art nr 66000

Spritspåse
100 st per rulle

Semlefyllning

Levereras i spritspåse
2 kg |
8 st
(kan beställas styckvis)

Art nr 1325

Semlefyllning
Hink

14 kg

Art nr 653
Art nr 6523

Art nr 1329

Semlepåse

Semlekartong

1000 st Kobia
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400 st | 2-pack Kobia

Florsocker
dekoration
10 kg

Art nr 045577

Bakplåtspapper
45x57 cm |

1000 st
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INNEHÅLLSDEKLARATIONER

MATBRÖD
Alla våra matbröd kan innehålla spår av soja,
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
141 Snoddas VETEMJÖL, vatten, jäst, salt, vallmofrö, E472e.
142 Valnötsbröd Vatten, jäst, OBLANDAD RÅGSIKT, VETESKÅLLNING, vört, VETEMJÖL, salt,
VALNÖTTER, margarin, (delvis härdade vegetabiliska fetter och oljor (raps, shea, palm), olja (raps), E472e.
143 Lantbröd RÅGMJÖL, VETEMJÖL, vatten, jäst,
salt, socker, MALTMJÖL, E472e.
144 Grekiskt Lantbröd RÅGMJÖL, VETEMJÖL,
MALT, jäst, salt, vatten, E472e.
145 Majsbröd VETEMJÖL, bitar av MAJS, SOLROSFRÖ, VETEGLUTEN, salt, vegetabilisk olja
(raps), druvsocker, emulgeringsmedel E472e, socker, currykryddor, mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra, enzym.
146 Mandelbröd Vatten, jäst, sirap, margarin,
TORRMJÖLK, salt, GROVT GRAHAMSMJÖL,
OBLANDAD RÅGSIKT, VETEMJÖL, solrosfrö,
MANDEL, E472e.
147 Prima Råglimpa VETEMJÖL, RÅGMJÖL,
vatten, jäst, salt, E472e.
150 Vörtbröd RÅGMJÖL, VETEMJÖL, vört, sirap,
salt, margarin (delvis härdade vegetabiliska fetter och
oljor (raps, shea, palm), jäst, pomerans, nejlikor, ingefära, kardemumma, vatten, E472e.
153 Pyrenne Grande VETEMJÖL, vatten, SURDEG AV DURUMVETE, jäst, salt, mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra E300, amylas.
154 Yoghurtbröd stenugnsbakat VETEMJÖL,
vatten, RÅGMJÖL, jäst, salt, SURDEGSPULVER
MED YOGHURT, amylas, VETEGLUTEN, MALTMJÖL, YOGHURTPULVER, mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra, E300, E472e.
155 Lyonbröd VETEMJÖL, RÅGMJÖL, vatten,
VETEGLUTEN, MALTMJÖL, VETESURDEGSPULVER, inaktiv jäst, jäst, E300, E472e.
156 Batard VETEMJÖL, vatten, SURDEG AV
VETE, GRAHAMSMJÖL (3,6%), potatisflingor,
HAVREGRYN (2,2%), salt, maltextrakt av KORN,
jäst och VETEGLUTEN.
157 Boule VETEMJÖL, vatten, SURDEG AV
VETE, GRAHAMSMJÖL (3,6%), potatisflingor,
HAVREGRYN (2,2%), salt, maltextrakt av korn,
jäst och VETEGLUTEN. Topping: blå vallmofrö,
pumpakärnor, solrosfrö.

VETE, RÅGMJÖL, BOVETE, SPELTVETE, KORNMJÖL, rismjöl, HAVREMJÖL, rostad mältat KORN,
MALT) vatten, SESAMFRÖ, VETEGLUTEN, brunt
linfrö, mältade VETEFLINOR, gult linfrö, SOJAFLINGOR, solrosfrö, jäst, salt, MJÖL av extruderad majs, rostad
MALT, mältade RÅGFLINGOR, emulgeringsmedel
E472e, druvsocker, förtjockningsmedel E412, vegetabilisk
olja och fett (palm), socker. Kan innehålla spår av mjölk.
265 Yoghurtbröd Mini VETEMJÖL, vatten,
RÅGMJÖL, jäst, salt, SURDEGSPULVER MED
YOGHURT, amylas, VETEGLUTEN, MALTMJÖL,
mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra (E300), E472e.
Kan innehålla spår av soja, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
266 Stenugnsbakat Vallmobräck VETEMJÖL,
vatten, vallmofrö, glykos, salt, jäst, torkad surdeg
(RÅGMJÖL, surdegskultur), veg. olja, stärkelse,
dextros, MALTMJÖL, maltodextrin, MJÖLK, maltextrakt, förtjockningsmedel (E472e, E322 av soja),
mjölbehandlingsmedel E300.
267 Kraftbröd VETEMJÖL, SIKTAT RÅGMJÖL,
GRAHAMSMJÖL, vatten, RÅGGRITTS, solrosfrön,
jäst, VETEGLUTEN, MALTMJÖL, surdegspulver,
dextros, torrskållning, E472e, E482, vegetabilisk olja
(raps), E300, E920, enzym.
268 Antibes VETEMJÖL, vatten, färsk morot, fiber
av äpple, surdegspulver, jäst, salt, E300, E472e.
269 Fusette VETEMJÖL, vatten, SURDEG AV
VETE, GRAHAMSMJÖL (3,6 %), potatisflingor,
HAVREGRYN (2,2 %), salt, maltextrakt av KORN,
jäst och VETEGLUTEN.
270 Pyreneè Fralla VETEMJÖL, vatten, SURDEG
AV DURUMVETE, jäst, salt, mjölbehandlingsmedel,
askorbinsyra (E300), amylas.
271 Källarfranska VETEMJÖL, vatten, salt, s-500
(VETEGLUTEN, druvsocker, emulgeringsmedel E7
2e,VETEMJÖL,rapsolja,klumpförebyggande medel E
170,antioxidationsmedel E 300,enzym), jäst, KORNMALTEXTRAKT, vegetabilisk fett och olja (palm,
raps, shea), arom, emulgeringsmedel E 471, surhetsreglerande medel E 330.
272 Müslifralla RÅGMJÖL, VETEMJÖL,
KRUSKAKLI, jäst, salt, VETEFLINGOR, vatten,
linfrö, solrosfrö, russin, druvsocker, emulgeringsmedel,
E472e, enzym, mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra.
273 Ostfralla VETEMJÖL, vatten, salt, jäst, veg. olja
(raps), OST, E472e. Kan innehålla spår av soja, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
274 Pumpa & Solrosbröd VETEMJÖL, RÅGBAGUETTER			
MJÖL, vatten, pumpafrön, solrosfrön, jäst, salt, emulAlla våra baguetter kan innehålla spår av soja,
geringsmedel E472e, E322, förtjockningsmedel E412.
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
277 Croissant VETEMJÖL, vatten, SMÖR 22 %,
229 Pumpabaguette VETEMJÖL, vatten, pumpasocker, jäst, VETEGLUTEN, ÄGG, salt, emulgeringsfrön, solrosfrön, jäst, salt, potatisflingor, emulgeringsmedel: E472e, mjölbehandlingsmedel: E300, enzym.
medel E472e, E322. K
278 Kaiserbrötchen Vallmo VETEMJÖL, vatten,
230 Baguette Parisienne VETEMJÖL, vatten,
vallmofrö, jäst, salt, vegetabilisk olja (raps), emulgejäst, salt, VETEGLUTEN, inaktiv torkad jäst, mjölringsmedel E412, E341i, E263, E300.
behandlingsmedel E300. Kan innehålla spår av mjölk.
285 Levain fralla VETEMJÖL, RÅGMJÖL, vatten,
231 Normandie Baguette VETEMJÖL, vatten,
VETEGLUTEN, MALTMJÖL, VETESURDEGSSURDEG AV DURUMVETE, jäst, salt, mjölbehandPULVER, inaktiv jäst, jäst, E300, E472e.
lingsmedel, askorbinsyra E300, amylas, E427e.
28611 Vallmobräck med aprikoser VETE232 BAGUETTE VIT 175g VETEMJÖL, vatten,
MJÖL, vatten, SURDEG AV VETE, torkade
jäst, vetegluten, salt, inaktiv torkad jäst, mältat VETEaprikoser, aprikospurè (7,4%), solrosfrö (3,4%),
MJÖL, mjölbehandlingsmedel E300.
HASSELNÖTTER, vallmofrö, invertsocker, malt
233 Vitlöks Baguette 165 g. VETEMJÖL, vat- salt, jäst.
ten, SMÖR (6,0%), vegetabilisk olja och fett (palm,
raps), jäst, salt, vitlök, lök, jäst, persilja, förtjock- 659 Hasselnötsbräck VETEMJÖL, vatten, SURDEG
ningsmedel, socker, emulgeringsmedel (E472e, AV VETE, HASSELNÖTTER, russin, RÅGFLINGOR,
E471, E322), MALTEXTRAKT, dextros, salt, potatisflingor, honung, salt, VETEGLUTEN, jäst,
rapsolja.
VASSLEPULVER.
234 Demi Baguette VETEMJÖL, vatten, jäst, salt,
STÖRRE PORTIONSBRÖD
VETEGLUTEN, mjölbehandlingsmedel E300.
Samtliga bröd kan innehålla spår av soja,
237 Mini Baguette Vete VETEMJÖL, vatten, jäst,
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
salt, VETEGLUTEN, inaktiv torkad jäst, mjölbehand250 Ciabatta VETEMJÖL, salt socker, MALTlingsmedel E300.
MJÖL, mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra, enzym,
240 Baguette 110 g VETEMJÖL, vatten, jäst, vedruvsocker, olivolja, jäst, E472e.
tegluten, salt, inaktiv torkad jäst, mältat VETEMJÖL,
253 Ciabatta Twist RÅGMJÖL, VETEMJÖL,
mjölbehandlingsmedel E300.
MALTMJÖL, socker, salt, druvsocker, enzym, askor243 Fitness Baguette VETEMJÖL, vatten, FULLbinsyra, mjölbehandlingsmedel, olivolja.
KORNSRÅGMJÖL, FULLKORNSVETEMJÖL, RÅGMJÖL, solrosfrö, SOJABÖNOR, jäst, linfrö salt, brödförMINISORTIMENT
bättrare (E472e), E412, E341i, E263, enzym, E300, KORN,
Samtliga bröd kan innehålla spår av soja,
malt. Topping: HAVREGRYN, SESAMFRÖ, linfrö.
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
244 Losagne VETEMJÖL, vatten, stenmalet VETEPORTIONSBRÖD				
Alla våra portionsbröd kan innehålla spår av soja, MJÖL, salt, VETEGLUTEN, jäst, mjölbehandlingsmedel E300. Kan innehålla spår av sesamfrö och nötter.
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
264 STENUGNSBAKAD TREHÖRNING FLER- 248 Linfröbräck VETEMJÖL, RÅGMJÖL, SOKORNSMJÖL, (VETEMJÖL, FULLKORNSMJÖL av JABÖNOR, LINFRÖ, VETEKORN, VETEKLI,
30

MALTMJÖL, HAVREGRYN, jäst, socker, margarin
(delvis härdade vegetabiliska fetter och oljor (raps, shea,
palm), salt, MÖRK MALT, emulgator E472, mjölbehandlingsmedel E300. Kan innehålla spår av soja, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
339 Mini Vaniljspandauer VETEMJÖL, margarin
(vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, palmkärn), vatten,
socker, kärnmjölkspulver, ÄGG, druvsocker, jäst, salt,
VETEGLUTEN, konserveringsmedel E202, emulgeringsmedel E471 och E475, färgämnen E160a, aromämnen, modifierad potatisstärkelse E1412 och E1414,
citronsyra, förtjockningsmedel E401, aromer, dextros,
färgämnen E101, emulgeringsmedel E472, klumpförebyggande medel E170, antioxidationsmedel E300,
enzymer, arom, emulgeringsmedel E471, surhetsreglerande medel E330. Kan innehålla spår av soja, hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
KAFFEBRÖD – BAKA AV
Samtliga kaffebröd kan innehålla spår av soja,
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
319 Kanelbulle Premium VETEMJÖL, vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, kokos, palmkärn), vatten,
emulgeringsmedel (E471 av veg. fett), salt, arom, antioxidationsmedel (E330), färgämnen (E160a färgämne
(E160a), socker, MANDELMASSA, SMÖR 81 %
(grädde, salt 1,2 %, MJÖLKSYRAKULTUR), jäst, vatten, grönt äpplepurè (1,1 %), emulgeringsmedel (E471,
E472e), kanel, KASEIN, druvsocker, salt, invertsocker,
syra, citronsyra, askorbinsyra, surhetsreglerande medel
(E450, E500), LAKTOS, mjölbehandlingsmedel E300.
340 Vaniljspandauer VETEMJÖL, kokt vaniljkräm (vatten,socker,KÄRNMJÖLKSPULVER,veg
etabilisk fett och olja (kokos,palm,palmkärna,shea),
modifierad stärkelse E 1442,konserveringsmedel E
202,salt,aromer,färgämne E 160a,färgämne E 101), vatten, vegetabilisk fett och olja (palm,raps), socker, ÄGG,
salt, druvsocker, jäst, margarin (vegetabiliskt fett/olja
(palm, shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E475 av veg,fett), arom, antioxidationsmedel (E330), färgämne (E160a)), modifierad stärkelse,
stärkelse, potatisfiber, VETEGLUTEN, emulgeringsmedel E472e, solroslecitin, antioxidationsmedel (E
304,E 307), arom, emulgeringsmedel E 471, konserveringsmedel E202, mjölbehandlingsmedel E300, stabiliseringsmedel E401, surhetsreglerande medel E 330.
341 Kanelkam VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk
fett och olja (palm,raps), socker, fyllning (socker, vatten,
druvsocker, vegetabiliskt fett, stärkelse (potatis, vete),
modifierad potatisstärkelse, kanel (2,8 %), salt, förtjockningsmedel E401, citrusfiber, konserveringsmedel E202, naturlig arom, vanillin, arom), MANDEL,
ÄGG, salt, jäst, VETEGLUTEN, druvsocker, emulgeringsmedel E 472e, solroslecitin, antioxidationsmedel
(E 304,E 307), arom, emulgeringsmedel E 471, mjölbehandlingsmedel E 300, surhetsreglerande medel E 330.
343 Wiener-åtta med kräm Kokt vaniljkräm (va
tten,socker,KÄRNMJÖLKSPULVER,vegetabilisk
fett (kokos,palm,palmkärna,shea),modifierad stärkelse
E 1442,salt,arom,färgämne E 160a,färgämne E 101),
kokt vaniljkräm (vatten,socker,KÄRNMJÖLKSPUL
VER,vegetabilisk fett och olja (kokos,palm,palmkärn
a,shea),modifierad stärkelse E 1442,konserveringsmedel E 202,salt,aromer,färgämne E 160a,färgämne E
101), VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk fett och olja
(palm,raps), ÄGG, salt, jäst, socker, VETEGLUTEN,
druvsocker, emulgeringsmedel E 472e, solroslecitin,
antioxidationsmedel (E 304,E 307), arom, emulgeringsmedel E 471, mjölbehandlingsmedel E 300, surhetsreglerande medel E 330.
347 Karlsbaderkringla Ojäst VETEMJÖL, vatten, TORRMJÖLK, jäst, vanillinsocker, ÄGG, salt,
margarin (delvis härdade vegetabiliska fetter och oljor
(raps, shea, palm) SMÖR, emulgeringsmedel E472e,
enzym, mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra. E100.
Fyllning med mandelsmak: socker, vatten, vegetabiliskt margarin, (delvis härdade vegetabiliska fetter och
oljor (raps, shea, palm) emulgeringsmedel E475 (0,02
%), MJÖL (VETE, MAJS), stärkelsesirap, salt, konserveringsmedel E202 (0,2 %), vanillin.
348 Wienerlängd 55cm VETEMJÖL, margarin
(vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, palmkärn), ÄGG,
jäst, salt, emulgeringsmedel E472.
Pistagefyllning: socker, vatten, druvsocker, margarin
(vegetabiliskt fett delvis härdat, vatten, salt (1,5 %),
modifierad stärkelse, potatisflingor, konserveringsmedel E202, E211, förtjockningsmedel (alginat), salt,
färgämnen E100, E141, aromämnen.
349 Wienerpecan VETEMJÖL, olja (palm, raps,
kokos), vatten, socker, farinsocker, PEKANNÖTTER

(3%), modifierad
potatis stärkelse, emulgeringsmedel
(E322 av raps och solros, E471, E472e),salt, torrjäst arom,
MJÖLKPROTEIN, stabilisernigsmedel (E440,E412,
E401, E516, E450, VASSLEPULVER, VETEGLUTEN,
MJÖLKPULVER, glukossirap, färgämne (E170,E160a),
LAKTOS, antioxidationsmedel (E 300 och E330), Avitamin, glasyr av sirapskaraktär (glukossirap (innehåller
SVAVELDIOXID), socker, vatten, kanadensisk lönnsirap,
melass, arom, surhetsreglerandemedel (E500,E507).
351 Wienerkam VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk
fett och olja (palm,raps), socker, MANDEL, ÄGG, salt,
jäst, druvsocker, margarin (vegetabiliskt fett/olja (palm,
shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel
(E471, E475 av veg,fett), arom, antioxidationsmedel
(E330), färgämne (E160a)), modifierad stärkelse, stärkelse, VETEGLUTEN, potatisfiber, emulgeringsmedel E 472e, solroslecitin, antioxidationsmedel (E 304,E
307), arom, emulgeringsmedel E 471, konserveringsmedel E 202, mjölbehandlingsmedel E 300, stabiliseringsmedel E401, surhetsreglerande medel E 330.
352 Wienerlängd 250g VETEMJÖL, margarin
(vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, palmkärn), vatten, socker, ÄGG, jäst, salt, emulgeringsmedel E472.
Pistagefyllning: socker, vatten, druvsocker, margarin
(vegetabiliskt fett delvis härdat, vatten, salt (1,5 %),
modifierad stärkelse, potatisflingor, konserveringsmedel E202, E211, förtjockningsmedel (alginat), salt,
färgämnen E100, E141, aromämnen.
353 Wienerkrans VETEMJÖL, margarin (vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, palmkärn), vatten, socker,
ÄGG, jäst, druvsocker, VETEGLUTEN, salt, emulgeringsmedel E471 och E475, dextros, konserveringsmedel
E202, aromämnen, modifierad potatisstärkelse E1412
och E1414, modifierad stärkelse, färgämnen E160a, citronsyra, förtjockningsmedel E401, emulgeringsmedel
E472e, klumpförebyggande medel E170, antioxidationsmedel E300, enzymer, arom, emulgeringsmedel
E471, surhetsreglerande medel E330.
354 Wienerfisk med pistage och vaniljkräm VETEMJÖL, kokt vaniljkräm (vatten,socker,KÄRNMJÖL
KSPULVER,vegetabilisk fett och olja (kokos,palm,palm
kärna,shea),modifierad stärkelse E 1442,konserveringsmedel E 202,salt,aromer,färgämne E 160a,färgämne
E 101), vegetabilisk fett och olja (palm,raps), fyllning
(socker, vatten, druvsocker, margarin (vegetabiliskt fett/
olja (palm, shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E475 av veg,fett), arom, antioxidationsmedel (E330), färgämne (E160a)), modifierad stärkelse, stärkelse, potatisfiber, stabiliseringsmedel (E401),
konserveringsmedel (E202), arom, salt,färgämne (E141,
E100)), salt, vatten, socker, MANDEL, antioxidationsmedel (E 304,E 307), arom, emulgeringsmedel E 471,
surhetsreglerande medel E 330.
356 Spandau utan kräm VETEMJÖL, margarin
(vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, palmkärn), vatten,
socker, ÄGG, jäst, druvsocker, VETEGLUTEN, salt,
emulgeringsmedel E471 och E475, konserveringsmedel E202, aromämnen, dextros, modifierad potatisstärkelse E1412 och E1414, modifierad stärkelse, färgämnen
E160a, citronsyra, förtjockningsmedel E401, emulgeringsmedel E472e, klumpförebyggande medel E170,
antioxidationsmedel E300, enzymer, arom, emulgeringsmedel E471, surhetsreglerande medel E330.
357 Pistageknut VETEMJÖL, fyllning (socker, vatten, druvsocker, margarin (vegetabiliskt fett/olja (palm,
shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel
(E471, E475 av veg,fett), arom, antioxidationsmedel
(E330), färgämne (E160a)), modifierad stärkelse, stärkelse, potatisfiber, stabiliseringsmedel (E401), konserveringsmedel (E202), arom, salt,färgämne (E141,
E100)), vatten, invertsockersirap, SMÖR, vetebrödsmargarin, ÄGG, jäst, mjölk, s-500 (VETEGLUTEN
,druvsocker,emulgeringsmedel E 472e,VETEMJÖL,
rapsolja,klumpförebyggande medel E 170,antioxidationsmedel E 300,enzym), MJÖLKPROTEINER,
salt, socker, bakpulver E450, bakpulver E500, surhetsreglerande medel E450, surhetsreglerande medel E500,
modifierad VETESTÄRKELSE, potatisstärkelse, vanillin, LAKTOS, majsstärkelse
358 Kardemummaknut ojäst VETEMJÖL, fyllning (socker, vatten, APRIKOSKÄRNOR, margarin
(vegetabiliskt fett, vatten, emulgeringsmedel (E 471),
salt (1,3%), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämne), modifierad stärkelse, kardemumma (2%), glykos,
salt, aromämnen, konserveringsmedel (E 202), vatten,
socker, margarin (vegetabiliskt fett, vatten, emulgeringsmedel ( E 471), salt (1,3%), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämne), jäst, matolja (raps), kardemumma,
salt, emulgeringsmedel, E471, E472e, ättiksyra, E500.
359 Blåbärsknut ojäst VETEMJÖL, vatten, sylt

(blåbär (45%), socker, vatten, modifierad potatisstärkelse , förtjockningsmedel E401, konserveringsmedel
E202, arom), invertsocker, salt, SMÖR, vegetabilisk
fett och olja (palm, raps, shea), ÄGG, jäst, s-500 (vet
egluten,druvsocker,emulgeringsmedel E 472e, vetem
jöl,rapsolja,klumpförebyggande medel E 170, antioxidationsmedelE 300,enzym), MJÖLKPROTEINER,
socker, bakpulver E450, bakpulver E500, surhetsreglerande medel E450, surhetsreglerande medel E500,
modifierad VETESTÄRKELSE, potatisstärkelse, vanillin, arom, emulgeringsmedel E471, LAKTOS, majsstärkelse, surhetsreglerande medel E330.
KAFFEBRÖD – TINA & SERVERA
Samtliga kaffebröd kan innehålla spår av soja,
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
302 Kardemummaknut VETEMJÖL, fyllning
(socker, vatten, APRIKOSKÄRNOR, margarin (vegetabiliskt fett, vatten, emulgeringsmedel (E 471), salt
(1,3%), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämne), modifierad stärkelse, kardemumma (2%), glykos,
salt, aromämnen, konserveringsmedel (E 202), vatten,
socker, margarin (vegetabiliskt fett, vatten, emulgeringsmedel ( E 471), salt (1,3%), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämne), jäst, matolja (raps), kardemumma,
salt, emulgeringsmedel, E471, E472e, ättiksyra, E500.
305 Blåbärssnurra VETEMJÖL, vatten, sylt (blåbär (45%), socker, vatten, modifierad potatisstärkelse ,
förtjockningsmedel E401, konserveringsmedel E202,
arom), invertsocker, salt, SMÖR, vegetabilisk fett och
olja (palm, raps, shea), ÄGG, jäst, s-500 (vetegluten,dru
vsocker,emulgeringsmedel E 472e, vetemjöl,rapsolja,kl
umpförebyggande medel E 170, antioxidationsmedelE
300,enzym), MJÖLKPROTEINER, socker, bakpulver E450, bakpulver E500, surhetsreglerande medel
E450, surhetsreglerande medel E500, modifierad
VETESTÄRKELSE, potatisstärkelse, vanillin, arom,
emulgeringsmedel E471, LAKTOS, majsstärkelse,
surhetsreglerande medel E330.
324 Karlsbaderkringla VETEMJÖL, vatten,
TORRMJÖLK, jäst, vanillin-socker, ÄGG, salt, margarin (delvis härdade vegetabiliska fetter och oljor (raps,
shea, palm) SMÖR, emulgeringsmedel E472e, enzym,
mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra. E100. Fyllning
med mandelsmak: socker, vatten, vegetabiliskt margarin, (delvis härdade vegetabiliska fetter och oljor (raps,
shea, palm) emulgeringsmedel E475 (0,02 %), MJÖL
(VETE, MAJS), stärkelsesirap, salt, konserveringsmedel
E202 (0,2 %), vanillin.
326 Pistageknut VETEMJÖL, fyllning (socker, vatten, druvsocker, margarin (vegetabiliskt fett/olja (palm,
shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel
(E471, E475 av veg,fett), arom, antioxidationsmedel
(E330), färgämne (E160a)), modifierad stärkelse, stärkelse, potatisfiber, stabiliseringsmedel (E401), konserveringsmedel (E202), arom, salt,färgämne (E141,
E100)), vatten, invertsockersirap, SMÖR, vetebrödsmargarin, ÄGG, jäst, mjölk, s-500 (VETEGLUTEN
,druvsocker,emulgeringsmedel E 472e,VETEMJÖL,
rapsolja,klumpförebyggande medel E 170,antioxidationsmedel E 300,enzym), MJÖLKPROTEINER,
salt, socker, bakpulver E450, bakpulver E500, surhetsreglerande medel E450, surhetsreglerande medel E500,
modifierad VETESTÄRKELSE, potatisstärkelse, vanillin, LAKTOS, majsstärkelse.
332 Choklad & Mandelknyte VETEMJÖL, margarin (vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, palmkärn), vatten
salt emulgeringsmedel (E471, E475 av veg. fett), arom,
antioxidationsmedel (E330), färgämne (E160a), vatten,
(PASTÖRISERAD HELÄGGSMASSA, emulgeringsmedel E471, E475, konserveringsmedel E202, surhetsreglerande medel E330, salt), bakpulver E500, E450, jäst, socker,
salt, MANDEL, brödglans (MJÖLKPROTEIN), Fyllning med mandelsmak: socker, vatten, vegetabiliskt margarin (raps, shea, palm), emulgeringsmedel E475 (0,02%),
mjöl VETE, majs), stärkelsesirap, salt, konserveringsmedel
E202 (0,2%), vanillin, vegetabiliskt härdat fett (palm), kakaopulver, emulgeringsmedel sojalecitin, vanillin.
333 Rabarberknyte VETEMJÖL, vaniljkräm,
(SKUMMJÖLK, socker, vegetabilisk olja (raps), modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel E331, E407,
E460i, E466, emulgeringsmedel E471, salt, färgämne
E160a, vaniljarom), rabarbersylt (rabarber (60 %),
socker, vatten, modifierad stärkelse, citronsyra E330,
konserveringsmedel E202, margarin (vegetabiliskt fett
(palm, shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E475 av veg. fett), arom, antioxidationsmedel, (E330), färgämne (E160a), vatten, (PASTÖRISERAD HELÄGGSMASSA, emulgeringsmedel
E471, E475, konserveringsmedel E202, surhetsreglerande medel E330, salt), bakpulver E500, E450, jäst,
socker, salt, brödglans, (MJÖLKPROTEIN).
334 Äppleknyte VETEMJÖL, vaniljkräm (SKUMMJÖLK, socker, vegetabilisk olja (raps), modifierad
stärkelse, stabiliseringsmedel E331, E407, E460i, E466,
emulgeringsmedel E471, salt, färgämne E160a, vaniljarom), äppelsylt (äpple (70 %), socker, vatten, modifierad
stärkelse, citronsyra, konserveringsmedel, kaliumsorbat,

naturliga äpple, arom), margarin (vegetabiliskt fett (palm,
shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel
(E471, E475 av veg. fett), arom, antioxidationsmedel,
(E330), färgämne (E160a), vatten, (PASTÖRISERAD
HELÄGGSMASSA, emulgeringsmedel E471, E475,
konserveringsmedel E202, surhetsreglerande medel E330,
salt), kardemumma, bakpulver E500, E450, jäst, socker,
salt, brödglans, (MJÖLKPROTEIN).
301 Vaniljvallmo kringla VETEMJÖL, socker,
vatten, KÄRNMJÖLK, vallmofrö, jäst, vegetabiliskt
fett (kokos), druvsocker, vegetabiliskt fett och olja
(palm, shea, raps, palmkärn), salt, stärkelse, emulgeringsmedel (E471, E472e, E475) potatisfiber, arom,
surhetsreglerande medel E330, vitamin A och D,
konserveringsmedel E202, färgämne E160a, stabiliseringsmedel E401.		
3575 Wienertosca ofylld VETEMJÖL, margarin
(vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E475 av veg. fett),
arom, antioxidationsmedel (E330), färgämne (E160a),
vatten, MANDEL, ÄGG, socker, glukossirap, jäst,
vegetabiliskt fett, druvsocker, MJÖLKPULVER,
EMULGERINGSMEDEL E322, SOJA.Kan innehålla
spåra av soja, sesamfrö, hasselnötter, valnötter, mandel,
vallmofrö och solrosfrön.
366 Donut socker VETEMJÖL, vatten, vegetabiliskt fett (palm, raps), socker, druvsocker, SOJAMJÖL,
jäst, emulgeringsmedel (E471, E472e, E481, SOJALECITHIN), salt, bakpulver (E450, E500, E341), VASSLEPULVER, HELÄGGSPULVER.
367 Donut Choklad VETEMJÖL, vatten, vegetabiliskt fett (palm, raps, palmkärna, shea), socker,
kakaopulver (fettreducerat), druvsocker, VASSLEPULVER, SOJAMJÖL, jäst, emulgeringsmedel (E471,
E472, E481, SOJALECITHIN, E492), kakaosmör,
HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, salt, bakpulver
(E450, E500, E341), HELÄGGSPULVER, aromer,
surhetsreglerande medel (E330).
373 Berlinermunk Hallon VETEMJÖL, vatten,
ÄGG, socker, MJÖLK, vegetabilisk olja (raps), salt,
vaniljaromat, jäst, VASSLEPULVER, sirap, druvsocker,
E472e, hallonsylt, äpple.
372 Berlinermunk Vanilj VETEMJÖL, vatten, ÄGG,
socker, MJÖLK, vegetabilisk olja (raps), salt, vaniljaromat,
jäst, VASSLEPULVER, sirap, druvsocker E472e.
390 Croissant-DoNut Socker VETEMJÖL, VANILJKRÄM, (SKUMMJÖLK, socker, vegetabilisk
olja, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel E331,
E407, E460i, E466, emulgeringsmedel E471, salt,
färgämne E160A, vaniljarom), margarin (vegetabiliskt
fett (palm, shea, raps, palmkärn), vatten, salt, emulgeringsmedel, (E471, E475 av veg. fett) arom, antioxidationsmedel (E330), färgämne (E160a)), vatten, (Pastöriserad HELÄGGSMASSA, emulgeringsmedel E471,
E475, konserveringsmedel E202, surhetsreglerande
medel E330, salt), socker, jäst, salt.
241823 Croissant-DoNut Glasyr VETEMJÖL,
vaniljkräm (SKUMMJÖLK, socker, vegetabilisk
fett (kokos, palmkärna, palm, sheakärna), modifierad
stärkelse, stabiliseringsmedel E331, E407, E460i,
E466,emulgeringsmedel E471, salt, färgämne E160A,
vaniljarom), margarin (vegetabiliskt fett (palm, shea,
raps, palmkärn), vatten, salt, emulgerings-medel,
(E471, E475 av veg.fett), arom, antioxidationsmedel
(E330), färgämne (E160a), vatten, socker, (pastöriserad
HELÄGGSMASSA, emulgeringsmedel E471, E475,
konserveringsmedel E202, surhetsreglerande medel
E330, salt), jäst, maltodextrin, salt. Kan innehålla spår
av soja, hasselnötter, valnötter, mandel, sesamfrö.
241824 Croissant-Donut Choklad VETEMJÖL,
vaniljkräm(SKUMMJÖLK, socker, vegetabilisk fett
(kokos, palmkärna, palm, sheakärna), modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel E331, E407, E460i, E466,
emulgeringsmedel E471, salt, färgämne E160A,
vaniljarom), margarin (vegetabiliskt fett (palm, shea,
raps, palmkärn), vatten, salt,emulgeringsmedel,
(E471, E475 av veg.fett), arom, antioxidationsmedel
(E330), färgämne (E160a)), vatten, socker, (pastöriserad
HELÄGGSMASSA, emulgeringsmedel E471,E475,
konserveringsmedel E202, surhetsreglerande medel
E330, salt), vegetabiliskt härdat fett (palm), kakaopulver, jäst, salt, emulgeringsmedel SOJA-lecitin, vanillin.
Kan innehålla spår av hasselnötter, valnötter, mandel,
sesamfrö.
410 Karlsbaderlängd VETEMJÖL, vatten, socker,

invertsockersirap, KÄRNMJÖLK, SMÖR, ÄGG, jäst, vegetabiliskt fett (kokos), druvsocker, MJÖLK, vegetabiliskt fett
och olja (palm, shea,raps,palmkärn), VETEGLUTEN, modifierad stärkelse, MJÖLKPROTEINER, salt, stärkelse, bakpulver (E450,E500), emulgeringsmedel (E471,E472e,E475),
potatisfiber, arom, vitamin A och D, konserveringsmedel
E202, surhetsreglerande medel(E330,E450,E500) färgämne
E160a, potatisstärkelse, vanillin, LAKTOS, majsstärkelse, stabiliseringsmedel E401.

411 Kanellängd VETEMJÖL, vatten, socker, palmolja,
dextros, jäst, ÄGG, vegetabiliskt fett och olja (palm, shea,
raps), stärkelse, kardemumma, kanel, VETESTÄRKELSE,
salt, MJÖLKPROTEINER, bakpulver (E450,E500), arom,

emulgeringsmedel (E471,E472e), vitamin A och D, surhetsreglerande medel (E330,E450,E500), citrusfiber, förtjockningsmedel E401, konserveringsmedel E202, LAKTOS, majsstärkelse, vanillin.
415 Vaniljlängd med vallmo VETEMJÖL, vatten, KÄRNMJÖLK, socker, vallmofrö, jäst, vegetabiliskt fett och olja (palm,kokos,raps,shea),
kardemumma, salt, modifierad stärkelse, naturliga
aromämnen, arom, surhetsreglerande medel E330,
emulgeringsmedel(E471, E472e), vitamin A och D,
konserveringsmedel E202, färgämne E160a.
242719 Cruffin choklad VETEMJÖL, vegetabilisk fett och olja (palm,raps), vatten, socker, ÄGG,
solrosolja, HASSELNÖTSPASTA, kakaopulver, modifierad stärkelse, jäst, salt, emulgeringsmedel E471,
antioxidationsmedel (E304,E306), surhetsreglerande
medel E330, vitamin A och D, SOJALECITIN, naturliga aromämnen.
242720 Cruffin Vanilj VETEMJÖL, vatten, vegetabilisk olja (palm,raps), KÄRNMJÖLK, ÄGG,
socker, vegetabiliskt fett (kokos), jäst, salt, modifierad
stärkelse, emulgeringsmedel E471, arom, antioxidationsmedel (E304,E306), surhetsreglerande medel
E330, vitamin A och D, konserveringsmedel E202,
färgämne E160a.
KONDITORIBITAR
Samtliga konditoribitar kan innehålla spår av soja,
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
452 Dammsugare Marsipan (socker, MANDEL
(25%), sorbitol, glukossirap, vatten, sirap, färgämne
E133, E181B, stabiliseringsmedel E418, konserveringsmedel E202 invertas, arom) socker, HAVREGRYN (17,2%), SMÖR (81%) (GRÄDDE, salt
(1,2%), MJÖLKSYRAKULTUR), MANDEL (5,7%)
vegetabiliskt fett & vegetabiliskt härdat fett (palm),
kakao, vatten, glukossirap, arrakarom, konserveringsmedel E202, emulgeringsmedel, sojalecitin, vanillin,
färgämne E150a.
453 Hallongrotta VETEMJÖL, margarin (vegetabiliskt fett & olja, vatten, salt, emulgeringsmedel
E471, E475, surhetsreglerande medel E330, arom),
socker, fruktfyllning (hallon, socker, vatten, modifierad
stärkelse, färgämne hibiscus koncentrat, fläderextrakt,
surhetsreglerande medel citronsyra, konserveringsmedel E202, naturlig arom) (13,4%), modifierad stärkelse,
SKUMMJÖLKSPULVER, vegetabilisk olja, förtjockningsmedel E401, arom, salt, vanillin, bakpulverE450,
E500, färgämne E160a.
454 Chokladboll Pärlsocker HAVREGRYN
(41,4%), margarin, (vegetabiliskt fett (palm, raps,
kokos, palmkärnor), vatten, salt, emulgeringsmedel
E471 av veg. fett), arom, antioxidationsmedel (E330),
färgämne (E160a), socker, kakao, mockaarom, VETESTÄRKELSE, potatisstärkelse, vanillin.
455 Mandelform Vaniljkräm (KÄRNMJÖLK,
socker, härdat vegetabiliskt fett, modifierad majsstärkelse, konserveringsmedel E202, salt, aromämne,
färgämne E160A, E101), socker, MANDEL (19,9%),
(PASTORISERAD HELÄGGSMASSA, emulgeringsmedel E471, E475, konserveringsmedel E202, surhetsreglerande medel E330, salt), VETEMJÖL, vatten,
glukossirap, konserveringsmedel E202.
456 Mazarin Fondant (socker, glukossirap, vatten,
emulgeringsmedel E471, surhetsreglerande medel
E331), socker, PASTÖRISERAD HELÄGGSMASSA,
emulgeringsmedel E471, E475, konserveringsmedel
E202, surhetsreglerande medel E330, salt), margarin,
(vegetabiliskt fett (palm, shea, raps, palmkärnor),
vatten, salt, emulgeringsmedel (E471, E475 av vegetabiliskt fett), arom, antioxidationsmedel (E330), färgämne (E160a), MANDEL (16,1%), vatten, glukossirap,
VETEMJÖL, konserveringsmedel E202.
457 Sarah Bernhardt Socker, vegetabilisk olja &
vegetabiliskt fett delvis härdat, MANDEL (12,3 %),
kakao, PASTÖRISERAD ÄGGVITA, vegetabiliskt fett
& vegetabiliskt härdat fett (palm), vatten, vegetabiliskt
fett (palm, kokos), rapsolja, SKUMMJÖLK, glukossirap,
emulgeringsmedel (E475, sojalecitin), konserveringsmedel E202, E211), vanillin, surhetsreglerande medel
(E330, E331), salt, arom, stabiliseringsmedel E412.
458 Chokladbiskvi Socker, vegetabiliskt fett (palm,
kokos), rapsolja, MANDEL (10,3 %), vatten, vegetabiliskt fett & vegetabiliskt härdat fett (palm), PASTORISERAD ÄGGVITA, kakao, glukossirap, apelsinarom,
konserveringsmedel (E202, E211), salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN, E475), arom, surhetsreglerande
medel (E330, E331), vanillin, stabiliseringsmedel E412.
SÄSONG
Samtliga kaffebröd kan innehålla spår av soja,
hasselnötter, valnötter, mandel och sesamfrö.
388 Saffranslängd VETEMJÖL, socker, vatten,
APRIKOSKÄRNOR, glukossirap, modifierad stärkelse, vegetabiliskt fett och olja (palm, raps, kokos), antioxida-tionsmedel E330, färgämne E160a, MANDEL,
invertsocker, konserveringsmedel E202, salt, arom, sta-

biliseringsmedel E401, jäst, saffran, emulgerings-medel
(E471, E472e), rapsolja, mjölbehandlingsmedel E330.
142 Vörtbröd RÅGMJÖL, VETEMJÖL, vört, sirap,
salt, margarin (delvis härdade vegetabiliska fetter och
oljor (raps, shea, palm), jäst, pomerans, nejlikor, ingefära, kardemumma, vatten, E472e.
151 Stenungsbakad Surdegvört RÅGMJÖL,
VETEMJÖL, vatten, vört, sirap, vegetabilisk fett
och olja (raps, shea, palm), surdeg, salt, jäst, pommenrans, nejlikor, ingefära, kardemumma, kanel, E472e.
380 Vetekatt VETEMJÖL, MJÖLK, russin, vatten, socker, margarin, (vegetabiliskt fett (palm, shea,
raps, palmkärn). (vegetabiliskt fett delvis härdat, vatten, salt (1,5%), emulgeringsmedel E471, vitamin A,
D, färgämne E160a, aromämnen), jäst, kardemumma,
salt, emulgeringsmedel E471, E472e, E482, brödglans
(MJÖLKPROTEIN).
381 Saffranskatt VETEMJÖL, MJÖLK, vatten,
socker, margarin, (vegetabiliskt fett (palm, shea, raps,
palmkärn), (vegetabiliskt fett delvis härdat, vatten,
salt (1,5 %), emulgeringsmedel E471, vitamin A, D,
färgämne E160a, aromämnen), jäst, salt, emulgeringsmedel E471, E472e, E482, brödglans (MJÖLKPROTEIN), saffran.
386 Saffransknut VETEMJÖL, fyllning (socker,
vatten, APRIKOSKÄRNOR, glukossirap, modifierad stärkelse, margarin (vegetabiliskt fett, vatten, salt,
emulgeringsmedel E471, E475, arom antioxidationsmedel E330, färgämne E160a). MANDEL, invertsocker, konserveringsmedel E202, salt, arom, stabiliseringsmedel E401), vatten, margarin (vegetabiliskt fett
(palm, raps, kokos, palmkärn), vatten, emulgeringsmedel (E471 av veg. fett), salt, arom, antioxidationsmedel
(E330), färgämne (E160a)), socker, jäst, saffran, emulgeringsmedel (E471, E472e), rapsolja, mjölbehandlingsmedel E330.
743 Slät bulle VETEMJÖL, vatten, salt, MJÖLK,
socker, jäst, kardemumma, druvsocker, emulgeringsmedel E472e, enzym, mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra, SMÖR.
750 Fylld semla VETEMJÖL, MJÖLK, vatten,
socker, vegetabilsik fett och olja (palm, raps, shea),
jäst, kardemumma, salt, emulgeringsmedel E472e,
MANDEL, emulgeringsmedel E471, rapsolja, glukossirap, stärkelse, arom, emulgeringsmedel (E471),
konserveringsmedel E202, mjölbehandlingsmedel
E300, stabiliseringsmedel E401, surhetsreglerande
medel (E330).
751 Semlor VETEMJÖL, MJÖLK, vatten, socker,
vegetabilsik fett och olja (palm, raps, shea), jäst, kardemumma, salt, emulgeringsmedel E472e, MANDEL,
emulgeringsmedel E471, GRÄDDE, rapsolja, glukossirap, stärkelse, arom, emulgeringsmedel (E471),
konserveringsmedel E202, mjölbehandlingsmedel
E300, stabiliseringsmedel E401, surhetsreglerande
medel (E330.
242641 Saffranssemla VETEMJÖL, MJÖLK,
vatten, socker, jäst, vegetabiliskt fett och olja (raps,
shea, palm), saffran, salt, GRÄDDE, emulgeringsmedel (E471, E472e), MANDEL, arom, surhetsreglerande medel E330, vitamin A och D, mjölbehandlingsmedel E300.
242640 Chokladsemla VETEMJÖL, socker,
MJÖLK, solrosolja, vatten, vegetabiliskt fett och olja
(raps, shea, palm), jäst, HASSELNÖTSPASTA, kakaopulver, modiferad stärkelse, kardemumma, salt,
GRÄDDE, emulgeringsmedel (E471, E472e), potatisstärkelse, surhetsreglerande medel E330, vitamin A
och D, emulgeringsmedel SOJALECITIN, naturliga
aromämnen, mjölbehandlingsmedel E300.
242639 Vaniljsemla VETEMJÖL, KÄRNMJÖLK, socker, MJÖLK, vatten, vegetabiliskt
fett och olja (kokos, palm, raps, shea), jäst, kardemumma, salt, GRÄDDE, modifierad stärkelse,
naturliga aromämnen, emulgeringsmedel (E471,
E472e), potatisstärkelse, konserveringsmedel
E202, arom, surhetsreglerande medel E330, färgämne E160a, vitamin A och D, rapsolja, mjölbehandlingsmedel E300.
241493 Cruffinsemla VETEMJÖL, GRÄDDE,
vatten, vegetabilisk olja (palm,raps), socker, ÄGG,
MANDEL, glukossirap, rapsolja, stärkelse, jäst, salt,
emulgeringsmedel (E471), arom, antioxidationsmedel
E304, antioxidationsmedel E306, surhetsreglerande
medel E330, vitamin A och D, konserveringsmedel
(E202), stabiliseringsmedel E401. Kan innehålla spår
av soja, hasselnötter, valnötter och sesamfrö
241502 Laktosfri Semla Laktosfri GRÄDDE,
VETEMJÖL, socker, vatten, laktosfri MJÖLK , MANDEL, palmolja, jäst, rapsolja, glukossirap, stärkelse,
vegetabiliskt fett (raps,shea), kardemumma, salt, emulgeringsmedel (E472e,E471), potatisstärkelse, arom,
surhetsreglerande medel E330, vitamin A och D, konserveringsmedel (E202), mjölbehandlingsmedel E300,
stabiliseringsmedel E401. Kan innehålla spår av soja,
hasselnötter, valnötter och sesamfrö.
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