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SITRUUNA- 
VANILJA

Suosikiksi muodostunut 
vegaaninen juustokakku 

eli vuustokakku! Rapeasta 
keksipohjasta, raikkaasta 
sitruunasta ja pehmeästä 

vaniljasta valmistettu kakku 
maistuu ympäri vuoden.

Ainesosat: Kasvilevite (sis. kaura), vispautuva kaura 
kasvirasvavalmiste, kaurakeksi (sis. kaura, vehnä, ohra), 
tomusokeri, margariini, sitruuna, vanilja. 

VUUSTO- 
KAKUT



MUSTIKKA

Suosikkituotteen 
kesäinen versio 

mustikkatahnalla ja 
tuoreilla mustikoilla.

Ainesosat: Kasvilevite (sis. kaura), vispautuva kaura 
kasvirasvavalmiste, mustikka, kaurakeksi (sis. kaura, vehnä, 
ohra), tomusokeri, margariini, sitruuna.

VUUSTO- 
KAKUT



TUPLA- 
SUKLAA

Voiko suklaata olla 
liikaa? Ei ainakaan 
meidän mielestä! 

Suklaapohja, kaksi 
suklaamoussea ja 
suklaaganache. 

Ei muuta.

Ainesosat: Vispautuva kaura kasvirasvavalmiste, tumma suklaa, 
suklaa, sokeri, kaurajuoma, vehnäjauho, kaakaojauhe, rypsiöljy, 
omenaviinietikka, natriumbikarbonaatti, agar agar. 

MOUSSE- 
KAKUT



VADELMA- 
SUKLAA

Tyylikäs yhdistelmä 
vadelmasuklaa- 

moussea ja marjaisaa 
vadelmatahnaa 

tummalla pohjalla.

Ainesosat: Vispautuva kaura kasvirasvavalmiste, tumma suklaa, 
vadelma, sokeri, kaurajuoma, vehnäjauho, kaakaojauhe, 
rypsiöljy, margariini, omenaviinietikka, natriumbikarbonaatti, 
agar agar. 

MOUSSE- 
KAKUT



MUSTAHERUKKA- 
VALKOSUKLAA

Samettinen valkosuklaa- 
mousse yhditettynä 

maukkaaseen musta- 
herukkaan ja rapeaan 

keksipohjaan.

Ainesosat: Vispautuva kaura kasvirasvavalmiste, valkokaakao, 
kaurajuoma, kasvilevite (sis. kaura), mustaherukka, 
vehnäjauho, sokeri, margariini, siirappi, leivinjauhe, 
natriumbikarbonaatti, agar agar, suola, vanilja-aromi.

MOUSSE- 
KAKUT



KUNINGATAR

Kesäisessä täytekakussa 
yhdistyvät sitruunainen 
vaalea pohja, hempeä 

vaniljakerma ja raikkaat 
marjat.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kaurajuoma, vispautuva kaura 
kasvirasvavalmiste, rypsiöljy, kotimainen marja (esim. mansikka/
vadelma/mustikka), sitruuna, vaniljasokeri, tomusokeri, 
natriumbikarbonaatti, suola. 

TÄYTE- 
KAKUT



SUKLAA

Hurmaavan samettinen 
ja täyteläinen suklaa- 

kakku tummalla pohjalla 
ja suklaakermalla.

Ainekset: Vehnäjauho, sokeri, vesi, vispautuva kaura 
kasvirasvavalmiste, rypsiöljy, kaakaojauhe, suklaa, 
omenaviinietikka, vanilja-aromi, natriumbikarbonaatti, suola. 

TÄYTE- 
KAKUT



SCHWARZWALDIN- 
KAKKU

Pehmeä vaniljakerma 
yhdistettynä suussa- 
sulavaan tummaan 
pohjaan, kirpeään 
kirsikkatahnaan ja 

tuoreisiin kirsikoihin.

Ainekset: Vehnäjauho, sokeri, vesi, vispautuva kaura 
kasvirasvavalmiste, rypsiöljy, kaakaojauhe, suklaa, 
omenaviinietikka, kirsikka, vanilja-aromi, natriumbikarbonaatti, 
suola. 

TÄYTE- 
KAKUT



SACHER

Elegantti klassikko 
aikuiseen makuun. 

Suklaakakkua 
ja aprikoosihilloa 

suklaakuorrutteella.

Ainesosat: Vesi, vehnäjauho, suklaa, sokeri, aprikoosimarmeladi 
(sis. rikkioksidi), rypsiöljy, kaurajuoma, siirappi, kaakao, 
natriumbikarbonaatti, omenaviinietikka, vanilja-aromi, suola.

Kuvassa erikoiskoristelu.

TÄYTE- 
KAKUT



Kesäpäivien 
perinteikkäässä 

piirakassa yhdistyvät 
pehmeä vaalea pohja, 
kirpsakat omenat ja 
mausteinen kaneli.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kaurajuoma, rypsiöljy, omena, 
margariini, fariinisokeri, omenaviinietikka, natriumbikarbonaatti, 
kaneli, suola, vanilja-aromi.

KAKUTOMENA- 
KEIKAUS



PORKKANA- 
KAKKU

Suosikkituote 
porkkanalla, kanelilla 

ja neilikalla sopii 
jokaiseen kahvi- 

pöytään.

Ainesosat: Porkkana, sokeri, omenasose, vehnäjauho, margariini, 
vesi, kasvilevite (kaura), tomusokeri, pellavansiemen, sitruuna, 
leivinjauhe, natriumbikarbonaatti, kaneli, neilikka, vanilja-aromi. 

KAKUT



SUKLAA

Tumma leivos 
valloittavan samettisella 

suklaakermalla.

Ainekset: Vehnäjauho, sokeri, vesi, vispautuva kaura 
kasvirasvavalmiste, suklaa, rypsiöljy, kaurajuoma, kaakaojauhe, 
omenaviinietikka, natriumbikarbonaatti, suola, vanilja-aromi.

KUPPI- 
KAKUT



VADELMA- 
SUKLAA

Tumman mehevä 
suklaaleivos kirpsakalla 

vadelma-suklaa- 
kermalla. 

Ainekset: Vehnäjauho, sokeri, vesi, vispautuva kaura 
kasvirasvavalmiste, rypsiöljy, kaakaojauhe, vadelma, suklaa, 
omenaviinietikka, natriumbikarbonaatti, suola, vanilja-aromi.

KUPPI- 
KAKUT



MUSTIKKA- 
VANILJA

Kesäinen mustikka- 
leivos hempeällä 

vaniljakuorrutteella.

Ainekset: Vehnäjauho, sokeri, kaurajuoma, vispautuva kaura 
kasvirasvavalmiste, rypsiöljy, mustikka, omenaviinietikka, 
natriumbikarbonaatti, suola, vanilja. 

KUPPI- 
KAKUT



OMENA- 
KANELI

Klassikkoyhdistelmä 
kosteassa muffinissa 

kuuluu jokaisen 
kesään.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kaurajuoma, rypsiöljy, omena, 
margariini, fariinisokeri, omenaviinietikka, natriumbikarbonaatti, 
kaneli, suola, vanilja-aromi.

MUFFINIT



VADELMA

Valloittavan 
vadelmainen muffini 
sopii päivään kuin 

päivään.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kaurajuoma, rypsiöljy, vadelma, 
margariini, fariinisokeri, vaniljasokeri, omenaviinietikka, 
natriumbikarbonaatti, suola.

MUFFINIT



MUSTAHERUKKA- 
KARDEMUMMA

Tämä vaalea muffini 
kätkee sisäänsä 

mummonmehun 
makua parhaan 

pullamausteen kanssa.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kaurajuoma, rypsiöljy, 
mustaherukka, kardemumma, margariini, fariinisokeri, 
vaniljasokeri, omenaviinietikka, natriumbikarbonaatti, suola.

MUFFINIT



TRIPLA- 
SUKLAA

Kolmea eri suklaata, 
tarvitseeko muuta 

sanoa?

Ainekset: Vehnäjauho, sokeri, vesi, rypsiöljy, tumma suklaa, 
suklaa, valkokaakao, kaakaojauhe, omenaviinietikka, 
natriumbikarbonaatti, suola, vanilja-aromi.

MUFFINIT



BROWNIE

Perinteinen mehevä 
suklaaleivos vie kielen 

mennessään.

Ainesosat: Sokeri, kaurajuoma, vehnäjauho, rypsiöljy, 
kaakaojauhe, suklaa, banaani, natriumbikarbonaatti, 
omenaviinietikka, suola, vanilja-aromi. 

SUUPALAT



KEKSITKAURA

Perinteinen kaurakeksi 
on päältä rapea ja 

sisältä mehevä.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, kaurajauho, kaurahiutale, 
margariini, leivinjauhe, natriumbikarbonaatti, suola, vanilja-
aromi. 



MUSTIKKA- 
VANILJA

Vaalea keksi 
kotimaisilla kuivatuilla 
mustikoilla tuo kesän 

maun huulille.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, margariini, kuivattu mustikka, 
leivinjauhe, natriumbikarbonaatti, suola, vanilja. 

KEKSIT



SUKLAA- 
PISARA

KEKSIT

Maukas vaalea 
keksi suklaapaloilla 

on legenda jo 
syntyessään.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, margariini, suklaa, siirappi, 
leivinjauhe, natriumbikarbonaatti, suola, vanilja-aromi. 


