
Makuja Aineosiat
Energiasisältö 

kJ/kcal
Rasvat

/ joista 

tyydyttyneet 

rasvat

Hiilihydraatit
/ joista 

sokereita
Proteiinit Suola

Mansikka

Ainesosat : MAITO, KERMAVOI, mansikkalisuke 11% (sokeri, mansikat 25%, vesi, 

fruktoosi, luonnollinen aroomiaineet, maissitärkkelys, väriaine: antosyaani, beetakarotteeni; 

antioksydantti: askorbiinihappo, happoregulaattori: sodium sitraatti), sokeri, 

MAITOJAHUE, glukoosisiirappi, stabilisointiaineet (emulgaattori, rasvahappojen mono- ja 

diglyseridit, stabilisaattori, guarkumi, tarakumi, modifioitu tärkkelys, ksantaanikumi, 

karrageeni, dekstroosi), luonnolliset haju- ja mausteaineet.

TUOTE VOI SISÄLTÄÄ MYÖS GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA 

PÄHKINÖITÄ.

858 kJ / 205 

kcal
12,2 g 8,0 g 20,2 g 18,8 g 3,8 g 0,13 g

Suklaa

Ainesosat: MAITO, KERMAVOI, sokeri, MAITOJAHUE, kaakaojauhe 1,8%, 

stabilisointiaineet (emulgaattori, rasvahappojen mono- ja digilyseridit, stabilisaattori, 

guarkumi, tarakumi, modifioitu tärkkelys, ksantaanikumi, karrageeni, dekstroosi), haju- ja 

mausteaine: vanilja, luonnollinen aroomiaine. TUOTE VOI SISÄLTÄÄ MYÖS 

GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA PÄHKINÖITÄ.

895 kJ / 215 

kcal
14,4 g 9,5 g 17 g 15 g 4,3 g 0,15 g

Vanilja

Ainesosat: MAITO, KERMAVOI, sokeri, MAITOJAHUE, glykoosisiirappi, stabilisaattorit 

(emulgaattori, rasvahappojen mono- ja diglyseridit, stabilisaattori: guarkumi, taragumi, 

modifoitu tärkkelys, ksantaanikumi, karrageeni, dekstroosi), haju- ja mausteaineet: vanilja, 

väriaine: beetakaroteeni, luonnolliset aroomiaineet.

TUOTE VOI SISÄLTÄÄ MYÖS GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA 

PÄHKINÖITÄ.

932 kJ / 223 

kcal
14,2 g 9,3 g 19,2 g 17,7 g 4,6 g 0,15 g

Hattara

Ainesosat: MAITO, KERMAVOI, sokerinmausteinen siirappi 11% (vesi, sokeri 40%, 

fruktoosi, luonnolliset aroomiaineet (GLUTEENI, MAITO) happo: maitohappo), sokeri, 

MAITOJAHUE, glykoosisiirappi, stabilisointiaineet (emulgaattori, rasvahappojen mono- ja 

diglyseridit, stabilisaattori, guarkumi, tarakumi, modifioitu tärkkelys, ksantaanikumi, 

karrageeni, dekstroosi), väriaine: antosyaani, punajuurimehun konsentraatti; luonnolliset 

haju- ja mausteaineet.

TUOTE VOI SISÄLTÄÄ MYÖS GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA 

PÄHKINÖITÄ.

926 kJ / 221 

kcal
12,2 g 8 g 23,4 g 21,8 g 4,4 g 0,15 g

Bubble Gum

Ainesosat: MAITO, KERMAVOI, sokeri, MAITOJAHUE, glukoosisiirappi, 

stabilisointiaineet (emulgaattori, rasvahappojen mono- ja diglyseridit, stabilisaattori, 

guarkumi, tarakumi, modifioitu tärkkelys, ksantaanikumi, karrageeni, dekstroosi), haju- ja 

mausteaine: bubble gum (purukumi), väriaine: kupariklorofylliini, antosyaani, 

punajuurimehun konsentraatti, beetakarotteeni, luonnollinen aroomiaine. TUOTE VOI 

SISÄLTÄÄ MYÖS GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA PÄHKINÖITÄ.

887 kJ / 212 

kcal
12,2 g 8 g 21,6 g 19,8 g 4,0 g 0,14 g

100g tuotteen ravinto- ja energiasisältö



Sitruuna-lime 

sorbetti

Ainesosat: vesi, sitruunalisuke 5,5% (sokeri, vesi, glykoosi-fruktoosisiirappi, sitruunamehun 

konsentraatti 4,6%, maissitärkkelys, happo: sitruunahappo, luonnollinen aroomiaine), 

limelisuke 5,5% (sokeri, vesi, glykoosi-fruktoosisiirappi, limemehun konsentraatti 3%, 

maissitärkkelys, väriaine: kupariklorofylliini; luomu aroomiaine, happo: sitruunahappo), 

sokeri, glykoosisiirappi, fruktoosi, happo: sitruunahappo, stabilisaattori (maltodekstriini, 

dekstroosi, stabilisaattori: guarkumi, pektiini, ksantaanikumi, modifoitu tärkkelys), 

luonnolliset haju- ja mausteaineet.

269 kJ / 63 kcal 0,0 g 0,0 g 15,8 g 13,6 g 0,0 g 0,02 g

Mango sorbetti

Ainesosat : vesi, mangolisuke 16% (sokeri, vesi, mango 35%, glykoosi - fruktoosisiirappi, 

suuruste: modifoitu tärkkelys, luonnolliset aroomiaineet, happoregulaattorit: 

askorbiinihappo, sodiumsitraatti, väriaine: paprika ekstrakti, eri luomu karoteenit), sokeri, 

glykoosisiirappi, fruktoosi, stabilisaattorit (maltodekstriini, dekstroosi, stabilisaattori: 

guarkumi, pektiini, ksantaanikumi, modifoitu tärkkelys), happo: sitruunahappo, luonnolliset 

haju- ja mausteaineet.

327 kJ /      77 

kcal
0,0 g 0,0 g 19,1 g 17,1 g 0,1 g 0,01 g

Cookies & Cream

Jäätelön ainesosat 89%: MAITO, KERMAVOI, sokeri, MAITOJAHUE, glykoosisiirappi, 

stabilisaattorit (emulgaattori, rasvahappojen mono- ja diglyseridit, stabilisaattori: guarkumi, 

taragumi, modifoitu tärkkelys, ksantaanikumi, karrageeni, dekstroosi), haju- ja 

mausteaineet: vanilja ja luonnolliset haju- ja mausteaineet.

Kaakao keksien ainesosat 11%: VEHNÄJAUHO, sokeri, hydrogeenivapaa palmuöljy, 

vähärasvainen kaakaojauhe, kohotusaineet: ammoniumkarbonaatti, nitraatti vetykarbonaatti, 

kaliumkarbonaatti, suola. TUOTE VOI SISÄLTÄÄ MYÖS GLUTEENIA, MUNAA, 

SOIJAA JA MUITA PÄHKINÖITÄ.

1032 kJ / 247 

kcal
14,5 g 9,3 g 24,2 g 19,5 g 4,9 g 0,18 g

Mustikka

Ainesosat : MAITO, KERMAVOI, mustikkalisuke 11% (mustikkat 35%, sokeri, vesi, 

glykoosi-fruktoosisiirappi, modifoitu tärkkelys, luonnollinen aroomiaineet, happo: 

askorbiinihappo, happoregulaattori: sitruunahappo, musta porkkana konsentraatti), sokeri, 

MAITOJAHUE, glukoosisiirappi, värviaine: vihannes hiili, emulgaattori: rasvahappojen 

mono- ja diglyseridit, stabilisaattori: guarkumi, tarakumi, modifioitu tärkkelys, 

ksantaanikumi, karrageeni, dekstroosi, luonnolliset haju- ja mausteaineet. TUOTE VOI 

SISÄLTÄÄ MYÖS GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA PÄHKINÖITÄ.

848 kJ / 203 

kcal
12,1 g 7,9 g 20,0 g 18,1 g 3,5 g 0,12 g

Banana Split

Ainesosat: MAITO, KERMAVOI, sokeri, MAITOJAHUE, mansikkalisuke (sokeri, mansikat 

25%, vesi, fruktoosi, luonnolliset aromiaineet, maissitärkkelys, väriaine: antosyaani, 

beetakaroteeni; antioksydantti: askorbiinihappo, happoregulaatori: sodium sitraatti), 

banaanilisuke 3% (sokeri, vesi, banaani 20%, aroomiaineet, maissitärkkelys, antioksydantti: 

askorbiinihappo, happo: sitruunahappo, paprikaekstrakti), glykoosisiirappi, kaakaojauhe, 

stabilisointiaineet (emulgaattori, rasvahappojen mono- ja diglyseridit, stabilisaattori: 

guarkumi, tarakumi, modifioitu tärkkelys, ksantaanikumi, karrageeni, dekstroosi), haju - ja 

mausteaineet: vanilja ja luonnolliset aroomiaineet. TUOTE VOI SISÄLTÄÄ MYÖS 

GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA PÄHKINÖITÄ.

888 kJ / 213 

kcal
13,3 g 8,7 g 19,2 g 17,6 g 4,2 g 0,15 g



Happomarja & 

vaahtokarkit

Jäätelön ainesosat 95%: MAITO, sokeri, KERMAVOI, MAITOJAHUE, glykoosisiirappi, 

punajuurimehun konsentraatti, emulgaattori: rasvahappojen mono- ja diglyseridit; 

stabilisaattori: guarkumi, taragumi, ksantaanikumi, karrageeni, modifoitu tärkkelys, 

dekstroosi; väriaine: beetakarotteeni, mausteaineet: happomarjapensas; luonnolliset haju- ja 

mausteaineet. Vaahtokarkit ainesosat 5%: glykoosi-fruktoosisiirappi, sokeri, gelatiini, 

paakkuuntumisenestoaine: MAISSI tärkkelys, väriaine: punajuuri, luonnolliset mausteaineet. 

TUOTE VOI SISÄLTÄÄ MYÖS GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA 

PÄHKINÖITÄ.

923 kJ / 221 

kcal
11,6 g 7,6 g 24,8 g 22,4 g 4,3 g 0,15 g

Minttusuklaa

Ainesosat: MAITO, KERMA VOI, sokeri, MAITOJAUHE, glukoosisiirappi, kaakaojauhe 

1%, emulgaattori: rasvahappojen mono- ja digilyseridit, stabilisaattori: guarkumi, tarakumi, 

ksantaanikumi, karrageeni, modifioitu tärkkelys, dekstroosi, haju- ja mausteaine: vanilja; 

väri: klorofylylien ja klorofylliinien kuparikompleksit; luonnollinen aroomiaine (minttu). 

TUOTE VOI SISÄLTÄÄ MYÖS GLUTEENIA, MUNAA, SOIJAA JA MUITA 

PÄHKINÖITÄ.

881 kJ / 211 

kcal
13,2 g 8,7 g 19,1 g 17,4 g 3,9 g 0,13 g


