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07156 HELMI VADELMAJUUSTOKAKKU 550 g

Ainesosat: Laktoositon kerma, laktoositon tuorejuusto (15%) (pastöroidusta 
maidosta), vesi, sokeri, kaura (hiutale, jauho), kovetettu kasvirasva (palmu, 
auringonkukka), kasviöljy (shea, rypsi, kookos), vadelma (4 %), laktoositon voi, 
dekstroosi, kananmuna, laktoositon maitojauhe, liivate (nauta), maitoproteiini, 
tärkkelyssiirappi, muunnettu tärkkelys, emulgointiaineet (E472e, E475), 
ruokosokerimelassi, sakeuttamisaineet (E440, E463), kosteudensäilyttäjä (E422), 
nostatusaine (E500), suola, happamuudensäätöaine (E330), säilöntäaine (E202),  
värit (E120, E160a) ja aromit (mm. vanilliini). 

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1364 kJ / 328 kcal, Rasvaa 26 g - josta 
tyyd. rasvahappoja 16 g, Hiilihydraatteja  21  g - josta sokereita 17 g, 
Kuitua 0,8 g, Proteiinia 2,8 g, Suolaa 0,3 g.              Laktoosia <0,01 g.

LAKTOOSITON • SAATTAA SIS. PIENEN MÄÄRÄN VEHNÄÄ

  10
07152 HELMI MUSTIKKAINEN JUUSTOKAKKU 550 g
LAKTOOSITON • SAATTAA SISÄLTÄÄ PIENEN MÄÄRÄN VEHNÄÄ

Helmi-juustokakku syntyi vahvasta visiosta kehittää suomalaisista raaka-aineista jotain ennennäkemät-
tömän hyvää. Kondiittorimestarimme valitsi kakkuun vain parhaat kotimaiset raaka-aineet; suomalaista 

tuorejuustoa ja suomalaisten metsiemme kultaa eli  ihania suomalaisia mustikoita. Näistä raaka-
aineista syntyi sinivalkoista Suomeamme kunnioittava ja niin herkullisen ihana kakku, että aloimme 

kutsua sitä Elosen Helmeksi. Helmen laatulupauksemme on aina: 

• Juhlavan herkkä koristelu   

• Sama täyteläisen kermainen rakenne

• Oman leipomon 100 % kaurakeksipohja

• Suomaista tuorejuustoa 

• Suomalaista kermaa 

• Suomalaista voita

• 100% suomalaista työtä

Ainesosat: Laktoositon kerma, laktoositon tuorejuusto (14 %) 
(pastöroidusta maidosta), vesi, sokeri, kaura (hiutale, jauho), kovetettu 
kasvirasva (palmu, auringonkukka, kookos), kasviöljy (shea, rypsi), 
kaakaojauhe, laktoositon voi, glukoosisiirappi, kananmuna, laktoositon 
maitojauhe, kaakaomassa, kaakaovoi, liivate (nauta), maitoproteiini, 
emulgointiaineet (E472e, E475, soijalesitiini), ruokosokerimelassi, 
sakeuttamisaineet (E440, E463), kosteudensäilyttäjä (E422), nostatusaine 
(E500), suola, happamuudensäätöaineet (E330, E575), säilöntäaine (E202), 
väri (E160a) ja aromit (mm. vanilja, vanilliini). Sisältää 2 % tummaa suklaata. 

07154 HELMI SUKLAAJUUSTOKAKKU 550 g

LAKTOOSITON • SAATTAA SIS. PIENIÄ MÄÄRÄN VEHNÄÄ JA PÄHKINÄÄ

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1380 kJ / 332 kcal, Rasvaa 26 g,  josta tyyd. 
rasvahappoja 16 g, Hiilihydraatteja 20 g, josta sokereita 15  g, Kuitua 1,6 g, 
Proteiinia 3,6 g, Suolaa 0,30 g.                                         Laktoosia <0,01 g.

Ainesosat: Laktoositon kerma, laktoositon tuorejuusto (14%) (pastöroidusta 
maidosta), vesi, sokeri, kaura (hiutale, jauho), kovetettu kasvirasva (palmu, 
auringonkukka), kasviöljy (shea, rypsi, kookos), laktoositon voi, dekstroosi, 
glukoosi-fruktoosisiirappi, mustikka, kananmuna, laktoositon maitojauhe,  
liivate (nauta), maitoproteiini, muunnettu maissitärkkelys, emulgointiaine 
(E472e, E475), ruokosokerimelassi, sakeuttamisaineet (E440, E406, E463), 
nostatusaine (E500), suola, happamuudensäätöaineet (E330, E331, E333), 
säilöntäaine (E202), kosteudensäilyttäjä (E422), väri (E160a) ja aromit (mm. 
vanilja, vanilliini, sitruuna). Sisältää 9 % mustikkatäytettä. 

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1323 kJ / 319 kcal, Rasvaa 24 g - 
josta tyyd. rasvahappoja 15 g, Hiilihydraatteja  23 g - josta sokereita 
18 g, Kuitua 0,8 g, Proteiinia 3,6 g, Suolaa 0,3 g.                Laktoosia <0,01 g.

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

14,95€

14,95€

14,95€

PVÄ10

PVÄ10

PVÄ10



07446 VADELMA-JOGURTTIKAKKU 450 g

Ainesosat: Laktoositon kerma, vehnäjauho, sokeri, vesi, 
laktoositon maitorahka, kananmuna, rypsiöljy, dekstroosi, vadelma 
3,5%, jogurttijauhe 2% (maito), emulgointiaineet (E471, E477, E481), 
sakeuttamisaineet (E415, E440, E1414, E1442 maissista), ravintokuitu 
(polydekstroosi), tärkkelyssiirappi, nostatusaineet (E450, E500), liivate 
(nauta), kaakaojauhe, kahvijauhe, suola, happamuudensäätöaine (E330), 
kosteudensäilyttäjä (E422), aromi, väri (E120), koristeet [sis.mm. kaakaovoi, 
maitojauhe, soijalesitiini, värit (E171, E172)].

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1246 kJ / 301 kcal, Rasvaa 19 g -  josta 
tyyd. rasvahappoja 8,5 g, Hiilihydraatteja  28 g - josta sokereita 21 g, 
Kuitua 0,8 g, Proteiinia 4,7 g, Suolaa 0,3 g.          Laktoosia    0,18 g.

VÄHÄLAKTOOSINEN

07433 MANGO-PASSIONKAKKU 440 g

Ainesosat: Laktoositon kerma, sokeri, vehnäjauho, kananmuna, 
vesi, laktoositon maitorahka, rypsiöljy, passionhedelmä (2 %), 
glukoosi-fruktoosisiirappi, dekstroosi, mangojauhe (0,9 %), 
muunnettu maissitärkkelys, omenasose, liivate, hyytelöimisaineet 
(E440, E460, E466, E415), happamuudensäätöaineet (E330, E331),  
emulgointiaineet (E471, E475), nostatusaineet (E450, E500), jodioitu 
suola, säilöntäaine (E202),  väri (E160a) ja luontaiset aromit.

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1061 kJ / 256 kcal, Rasvaa 16 g - josta 
tyyd. rasvahappoja 8,4 g, Hiilihydraatteja  23 g - josta sokereita 16 g, 
Kuitua 0,5 g, Proteiinia 4,0 g, Suolaa 0,23 g.                  Laktoosia <0,01 g.

LAKTOOSITON
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06120  MOUSSE LAKUKAKKU 450 g

Ainesosat:  Laktoositon kerma, vehnäjauho, sokeri, vesi, 
kananmuna, kasviöljy (rypsi, auringonkukka), kovetettu kasvirasva 
(palmu MB), glukoosi (maissi/vehnä), lakritsi (uute, jauhe), salmiakki 
(ammoniumkloridi), emulgointiaineet (E471, E477, E481, E472e, E322 
auringonkukasta), sakeuttamisaineet (E415, E1442 maissista), ravintokuitu 
(polydekstroosi), nostatusaineet (E450, E500), stabilointiaineet (E420ii, 
E463), maitoproteiini, kaakaojauhe, pikakahvijauhe, liivate (nauta), 
suola, värit (kasviuute, lääkehiili, E160a), happamuudensäätöaine (E330), 
säilöntäaine (E202). 
Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1369 kJ / 331 kcal, Rasvaa 21 g - josta 
tyyd. rasvahappoja 11 g, Hiilihydraatteja 31 g - josta sokereita 23  g, 
Kuitua 0,7 g, Proteiinia 3,7  g, Suolaa 0,5 g.              Laktoosia <0,01 g.

LAKTOOSITON
SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

12,95€

12,95€

12,95€

PVÄ10

PVÄ10

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

PVÄ10



Ainesosat: Sokeri, vehnäjauho, 
rypsiöljy, vesi, kaakaojauhe, aprikoosi, 
kananmuna, kovetettu kookosrasva, 
kaakaomassa, kaakaovoi, tärkkelys 
(vehnä, peruna), glukoosisiirappi, konjakki, 
nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet 
(E472e, E471, auringonkukkalesitiini), 
sakeuttamis-aineet (E440, E452), 
happamuudensäätöaineet (E330, E333), 
säilöntäaine (E202), väri (E160a), suola ja 
aromit (mm. vanilja). 

08261 SACHERKAKKU 1000 g 10 hlö

LAKTOOSITON • SAATTAA SIS. PIENIÄ MÄÄRIÄ PÄHKINÄÄ JA MAITOA

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1596 kJ / 382 kcal, Rasvaa 21 g,  josta tyyd. 
rasvahappoja 5,0 g, Hiilihydraatteja 44 g, josta sokereita 32  g, Kuitua 1,6 g, 
Proteiinia 3,4 g, Suolaa 0,12 g.                                   Laktoosia <0,01 g.

PVÄ14

Sacherkakku on yksi rakastetuimpia tuotteitamme. Se leivotaan käsityönä kondiittorimestarin 
salaisella reseptillä parhaita raaka-aineita käyttäen. Maista ja ihastu!

Elosen Sacher-kakut

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA 

19,95€

Ainesosat: Sokeri, rypsiöljy, vesi, veh-
näjauho, kananmuna, aprikoosi, kove-
tettu kasvirasva (kookos), kaakaojauhe, 
kaakaomassa, kaakaovoi, nostatusaineet 
(E450, E500), inverttisokerisiirappi, kon-
jakki, emulgointiaineet (E471, E475, au-
ringonkukka- ja soijalesitiini), jodioitu 
suola, sakeuttamisaineet (E1442 peruna, 
E440, E452), happamuudensäätöaineet 
(E330, E333), väri (E160a), säilöntäaine 
(E202) ja aromit (mm. vanilja). 

08265 PIKKU SACHER 500 g, 4-5 hlö

LAKTOOSITON • SAATTAA SIS. PIENEN MÄÄRIÄ PÄHKINÄÄ JA MAITOA

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1244 kJ / 382 kcal, Rasvaa 20 g, josta 
tyydyttyneitä rasvahappoja 4,8 g, Hiilihydraatteja 46 g, josta sokereita 38 g, 
Ravintokuitua 2,1 g, Proteiinia 3,4 g, Suolaa 0,5 g.                Laktoosia <0,01 g.

PVÄ14SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA 

14,95€



SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

PVÄ10

Ainesosat:  Laktoositon kerma, kananmuna, laktoositon maitorahka, 
vesi, vehnäjauho, sokeri,  kaakaojauhe, kaakaomassa, rypsiöljy, glukoosi-
fruktoosisiirappi (maissi), liivate (nauta), emulgointiaineet (E471, E475, 
soijalesitiini), dekstroosi, hyytelöimisaine (E440), nostatusaineet (E450, E500), 
jodioitu suola, happamuudensäätöaineet (E330, E331), kosteudensäilyttäjä 
(E422), säilöntäaine (E202), konjakki, aromit (mm. vanilliini). 

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1115 kJ / 268 kcal, Rasvaa 16 g - josta 
tyyd. rasvahappoja 8,4 g, Hiilihydraatteja 25 g - josta sokereita 17  g, 
Kuitua 1,5 g, Proteiinia 5,0  g, Suolaa 0,3 g.              Laktoosia <0,01 g.

07105 SUKLAAMARMORIKAKKU 600 g

LAKTOOSITON • SAATTAA SISÄLTÄÄ PIENEN 
MÄÄRÄN PÄHKINÄÄ.

Ainesosat:  Laktoositon kerma, sokeri, 
vehnäjauho, kananmuna, vesi,  laktoositon 
maitorahka, rypsiöljy, vadelma (4 %), 
glukoosi-fruktoosisiirappi, dekstroosi, 
liivate, sakeuttamisaineet (E440, E422), 
muunnettu maissitärkkelys, emulgointiaineet 
(E471, E475), nostatusaineet (E450, E500), 
happamuudensäätöaine (E330, E331), jodioitu 
suola, säilöntäaine (E202), väri (E120) ja aromit.

07035 VADELMAMARMORIKAKKU 600 g 

LAKTOOSITON

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1127 kJ / 271 kcal, Rasvaa 15 g,  josta tyyd. 
rasvahappoja 7,6 g, Hiilihydraatteja 29 g, josta sokereita 21  g, Kuitua 0,7 g, 
Proteiinia 4,4 g, Suolaa 0,27 g.                                                        Laktoosia <0,01 g.

PVÄ10SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

13,95€

Ainesosat:  Laktoositon kerma, sokeri, vesi, 
vehnäjauho, laktoositon voi, kovetettu 
kasvirasva (palmu, auringonkukka), rypsiöljy, 
inverttisokerisiirappi, muunnettu maissitärkkelys, 
maitoproteiini,  glukoosisiirappi, liivate, dekstroosi, 
emulgointiaineet (E472e, E473), sakeuttamisaineet 
(E440, E466), happamuudensäätöaineet (E330, 
E331, E334), säilöntäaine (E202), nostatusaine 
(E500), jodioitu suola ja aromit (mm. kinuski, 
vanilja), (suklaakoriste). 

LAKTOOSITON • SAATTAA SISÄLTÄÄ PIENEN MÄÄRÄN KANANMUNAA

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1465 kJ / 352 kcal, Rasvaa 25 g,  josta tyyd. 
rasvahappoja 15 g, Hiilihydraatteja 29 g, josta sokereita 18  g, Kuitua 0,5 g, 
Proteiinia 2,7 g, Suolaa 0,60 g.                                  Laktoosia <0,01 g.

PVÄ10SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

13,95€

07037  SALTY CARAMEL 
-MARMORIKAKKU 650 g

13,95€

Kauniit marmorikakkumme sopivat joka tilanteeseen. Kokeile ihanaa 
Mansikkamarmorikakkua tai herkuttele kehutulla Salty Caramel -marmorikakullamme.

Marmorisiin hetkiin

Ainesosat: Laktoositon kerma, vesi, sokeri, 
kananmuna, vehnäjauho, kasvirasvat ja 
öljyt (rypsi, palmu, auringonkukka), glukoosi-
fruktoosisiirappi (maissi), mansikka (2,5%), 
kaakaojauhe, dekstroosi, sakeuttamisaineet 
(maissitärkkelys, E440), happamuudensäätöaineet 
(E330, E331), emulgointiaineet (E472e, E471, E481, 
auringonkukkalesitiini), nostatusaineet (E450, E500),  
kosteudensäilyttäjä (E422), liivate (nauta), jodioitu 
suola, aromit, punajuuriväri.

07035 MANSIKKAMARMORIKAKKU 600 g 

LAKTOOSITON

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1151 kJ / 277 kcal, Rasvaa 16 g,  josta tyyd. 
rasvahappoja 10 g, Hiilihydraatteja 28 g, josta sokereita 21  g, Kuitua 0,9 g, 
Proteiinia 3,6 g, Suolaa 0,3 g.               Laktoosia <0,01 g.

PVÄ10SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

13,95€



Ainesosat: Kakkupohja [kananmuna, vehnäjauho, sokeri, rypsiöljy, emulgointiaineet (E471, 
E475), nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaine (E202), suola], kasvirasvasekoite (26 %) 
[rypsiöljy, kasvirasvat (palmu, kookos), sokeri, vesi, suola, emulgointiaine (E475), aromi, värit 
(E150a, E160a)], ananas-aprikoositäyte [sokeri, vesi, ananas, aprikoosi, hyytelöimis-aineet 
(E1442, E440), happamuudensäätöaineet (E330, E333), aromit], kinuski (13 %) (maito, voi, 
sokeri, tärkkelyssiirappi), vesi ja krokantti (sokeri, riisi, kaura).

0781 KINUSKIKAKKU 800 g, 10 hlö

VÄHÄLAKTOOSINEN

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1603 kJ / 384 kcal, Rasvaa 24 g,  josta 
tyyd. rasvahappoja 8,9 g, Hiilihydraatteja 38 g, josta sokereita 29  g, 
kuitua 0,5 g, Proteiinia 3,7 g, Suolaa 0,3 g.                     Laktoosia 0,6 g

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, mansikka (12 %), kananmuna, laktoositon kerma, 
tärkkelyssiirappi, rypsiöljy, emulgointiaineet (E471, E475), kovetettu kasvirasva (palmu, kookos), 
maitojauhe, maitoproteiini, muunnettu maissitärkkelys, nostatusaineet (E450, E500), 
stabilointiaineet (E263, E340), sakeuttamisaineet (E440, E401, E463), happamuudensäätöaine 
(E330), suola, säilöntäaine (E202), väri (E120) ja aromit. 

0854 MANSIKKATÄYTEKAKKU 800 g, 10 hlö

VÄHÄLAKTOOSINEN

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1035 kJ / 247 kcal, Rasvaa 8,3 g,  josta 
tyyd. rasvahappoja 3,5 g, Hiilihydraatteja 39  g, josta sokereita 28 g, Kuitua 
1,2 g, Proteiinia 3,6 g, Suolaa 0,4 g.                                                              Laktoosia 0,3 g

12PVÄ
SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA 

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 10PVÄ

Ainesosat: Vesi, osittain kovetettu kasviöljy (palmu), sokeri, vehnäjauho, 
tapiokatärkkelys, rypsiöljy, vehnägluteeni, dekstroosi, glukoosi-fruktoosisiirappi 
(maissi), kosteudensäilyttäjä (E422), sakeuttamisaine (E440), tärkkelys (peruna), 
kaurauute, suola, nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet (E471, E481), 
stabilointiaineet (E404, E339, E464, E418), happamuudensäätöaineet (E339, E331, 
E330), väri (E160a), luontaiset aromit ja bourbon vaniljauute.  

07439  TOFFEEKAKKU 550 g, 4-5 hlö

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1205 kJ / 287 kcal, Rasvaa 16 g, josta 
tyydyttyneitä rasvahappoja 11  g, Hiilihydraatteja 34 g, josta sokereita 21 g, 
Ravintokuitua 0,9 g, Proteiinia 2,0 g, Suolaa 0,5 g.                         Laktoosia <0,01 g.

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

PVÄ10
VEGAANINEN • LAKTOOSITON • MAIDOTON • SAATTAA SIS. PIENEN MÄÄRÄN KANAN-

MUNAA, SOIJAA, MAITOA JA PÄHKINÖITÄ. 

07423 MUSTAHERUKKAKAKKU 450g, 4-5 hlö

LAKTOOSITON • VEGAANINEN • SAATTAA SIS. PIENEN MÄÄRÄN 

KANANMUNAA, MAITOA JA PÄHKINÄÄ

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1178 kJ / 281 kcal, Rasvaa 14 g,  josta 
tyyd. rasvahappoja 8,8 g, Hiilihydraatteja  35 g, josta sokereita 25 g, 
Kuitua 1,5 g, Proteiinia 2,3 g, Suolaa 0,42 g.                Laktoosia <0,01 g.

Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, rypsiöljy, mustaherukka (10 %), 
tärkkelys (tapioka, maissi, peruna), kaura, kovetettu palmurasva, glukoosi-
fruktoosisiirappi, vehnägluteeni, sakeuttamisaineet (E440, E464, E418), 
happamuudensäätöaineet (E330, E331), dekstroosi, suola, nostatusaineet (E450, 
E500), emulgointiaineet (E471, E481), stabilointiaineet (E404, E339, E422), 
säilöntäaine (E202), jauhonparanne (askorbiinihappo), väri (E160a), vaniljauute. 

10PVÄ
SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

19,80€

19,80€

12,95€

12,95€

Meiltä saat herkulliset vegaaniset kakut, jotka erotat kaupan hyllystä Vege-tuoteperheen 
logosta.  Kakut voi tarjoilla sellaisenaan, tai päälle voi astetella syötäviä kukkia tai 

esimerkiksi marjoja ja hedelmiä sekä vegaanisia karkkeja. Valikoimistamme löydät myös
 perinteisimmät kakkuherkut! 

Elosen vegaaniset sekä 
perinteiset kakut
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Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1040 kJ / 249 kcal, Rasvaa 13 g,  josta tyyd. 
rasvahappoja 7,6 g, Hiilihydraatteja 31 g, josta sokereita 20  g, Kuitua 1,1 g, 
Proteiinia 2,1 g, Suolaa 0,13 g.                                               Laktoosia <0,01 g.

08421 OMENAUNELMAKAKKU 940 g 8-10 hlö

LAKTOOSITON

Ainesosat: Laktoositon  kerma, omena (27 %), sokeri, vesi, vehnäjauho, laktoositon 
voi, kananmuna, glukoosi-fruktoosisiirappi, muunnettu maissitärkkelys, liivate, 
sakeuttamisaineet (E440, E466), suola, kaneli, happamuudensäätöaine (E330, E331, E334), 
säilöntäaine (E202), kosteudensäilyttäjä (E422), emulgointiaine (E471), nostatusaine 
(E503ii), värit (E160a, E131, E104, E171),  aromit (mm. vanilja) ja koristeet (mm. kaakaovoi, 
kaakaojauhe, kookosrasva, värit (E100, E141)). 

PVÄ4SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

Ainesosat: Vadelmahillo (sokeri, vadelma, vesi, hyytelöimisaineet [E440, E1442], happ.
säätöaineet [E330, E333], säilöntäaine [E202]), leivospohja (kananmuna, vehnäjauho, sokeri, 
nostatusaineet [E450, E500], emulgointiaineet [E471, E475], suola, säilöntäaine [E202], aromi), 
kerma, kasvirasvasekoite [vesi, kovetettu kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi, auringonkukka, 
maissi, soija), sokeri, stabilointiaineet (E420, E463), maitoproteiini, emulgointiaineet (E472e,b, 
soijalesitini), suola, aromit, väri (E160a)], vesi, krokantti (sokeri, riisi, kaura), sokeri ja liivate.

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1035 kJ / 249 kcal, Rasvaa 9,0 g,  josta tyyd. 
rasvahappoja 6,9 g, Hiilihydraatteja 39 g, josta sokereita 29 g, Kuitua 0,9 g, 
Proteiinia 2,6 g, Suolaa 0,2 g.                                        Laktoosia <0,01 g.

07891 KERMA-VADELMARAITA 2250 g, 25 hlö

LAKTOOSITON

PVÄ4SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

LAKTOOSITON
PVÄ4

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1038 kJ / 249 kcal, Rasvaa 13 g,  josta 
tyyd. rasvahappoja 6,6 g, Hiilihydraatteja 30 g, josta sokereita 22  g, 
Kuitua 0,8 g, Proteiinia 3,3 g, Suolaa 0,3 g.                                Laktoosia <0,01 g.

Ainesosat: Kakkupohja [kananmuna, vehnäjauho, sokeri, rypsiöljy, 
emulgointiaineet (E471, E475), nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaine (E202), 
suola], vadelmahillo [sokeri, vadelma, tärkkelyssiirappi, vesi, hyytelöimisaineet 
(E440), glyseroli, väri (E120), säilöntäaine (E202)], kerma (18%), mansikka (13%), 
kasvirasvasekoite (vesi, kovetettu kasvirasva ja –öljy (palmu, rapsi, auringonkukka, 
maissi, soija), sokeri, stabilointiaineet (E420, E463), maitoproteiini, emulgointiaineet 
(E472e,b, soijalesitiini), suola, aromit, väri (E160a)], vesi, hyytelö (vesi, sokeri, 
hyytelöimisaineet (E440, E401, E1422), happamuudensäätöaineet (E330, E331), 
säilöntäaine (E202), aromi], liivate ja krokantti (sokeri, riisi, kaura).

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA 

PVÄ10

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1219 kJ / 297 kcal, Rasvaa 13 g,  josta 
tyyd. rasvahappoja 5,5 g, Hiilihydraatteja 42 g, josta sokereita 34  g, 
Kuitua 0,8 g, Proteiinia 2,4 g, Suolaa 0,3 g.                     Laktoosia <0,01 g.

Ainesosat:  Kakkupohja (kananmuna, vehnäjauho, sokeri, kaakaojauhe, 
nostatusaineet [E450, E500], emulgointiaineet [E471, E475], suola, säilöntäaine [E202], 
aromi), marsipaani (24 %)(sokeri, manteli, glukoosisiirappi, makeutusaine [E420], 
värit [E160a, E120, E150c, E153], säilöntäaine [E202]), kasvirasvasekoite (kasvirasva 
ja -öljy (rypsi, palmu, kookos), sokeri, vesi, suola, emulgointiaine [E475], aromit, 
happamuudensäätöaine [E330]), vadelmahillo (sokeri, vadelma, vesi, hyytelöimisaineet 
[E440, E1422], happamuudensäätöaineet [E330, E333], säilöntäaine [E202]), vesi ja 
sokeri.

0809 KÄPYKAKKU 750 g, 10 hlö

LAKTOOSITON • MAIDOTON

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA 

08773 KERMAMANSIKKAKAKKU 900 g, 10 hlö

07108  MANSIKKAHYVE 375 g

Ainesosat:  Sokeri, vehnäjauho, vesi, laktoositon kerma, kananmuna, kasviöljy 
(rypsi, shea) mansikka (5%), omena, kovetettu kasvirasva (palmu, auringonkukka), 
muunnettu maissitärkkelys, sakeuttamisaineet (E440, E415, E463), emulgointiaineet 
(E472e, E471, E477, E481), kaurajauho, ruokosokerimelassi, maitoproteiini, laktoositon 
maitojauhe, ravintokuitu (polydekstroosi), dekstroosi, glukoosi-fruktoosisiirappi, 
happamuudensäätöaineet (E330, E331, E333), nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaineet 
(E202, E211), kosteudensäilyttäjä (E422), liivate (nauta), suola, värit (E160a, E120, E150c, 
punajuuriväri) ja aromit (mm. sitruuna, vanilliini). 

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa  1359 kJ / 326 kcal, Rasvaa 16 g - josta 
tyyd. rasvahappoja 7,2 g, Hiilihydraatteja 40 g - josta sokereita 30  g, 
Kuitua 1,4 g, Proteiinia 3,7  g, Suolaa 0,4 g.              Laktoosia <0,01 g.

LAKTOOSITON

UU
TU
US PVÄ10

7,95€

15,95€

24,95€

24,95€

73,40€



Myyntiedustaja
Olli Hokkanen

Puh. 040 515 0886

olli.hokkanen@elonen.fi

KESKI-SUOMI

Aluemyyntipäällikkö
Henry Nyberg

Puh. 040 766 2158

henry.nyberg@elonen.fi

KESKI-SUOMI - TAMPERE - 
PORI - HÄMEENLINNA   

Elonen Oy Leipomo 
Myynti • myynti@elonen.fi
Patalahdenkatu 1, 42100 Jämsä

Puhelinmyynti
Teija Heinonen

Puh. 020 7070 214

teija.heinonen@elonen.fi

Puhelinmyynti
Outi Oinonen

Puh. 020 7070 215

outi.oinonen@elonen.fi

Kakkutilauksen voit tehdä:  
• Myymälässä suoraan Elosen kahvilan tai Elonen Artessa -myymäläleipomon 

henkilökunnalle. 
• Soittamalla myynnin numeroomme 020 7070 200 (ark. klo 8.00-15.30) 
• Soittamalla suoraan myyntiedustajallemme (ark. klo 8.00-15.30)
• Tai lähettämällä tilauksesi sähköpostilla myynti@elonen.fi  
• Mainitse tilausta tehdessäsi, mistä toimipisteestä noudat kakun. Varmista 

tilausta tehdessäsi noutoaika. Toimipisteiden aukioloajat vaihtelevat.

Tilaukset viimeistään klo 12.00 noutoa edeltävänä arkipäivänä.  

Myymäläleipomot:
• Elonen Artessa Keljo, Jyväskylä
• Elonen Artessa Seppälä, Jyväskylä
• Elonen Artessa Palokka, Jyväskylä
• Elonen Artessa Turtola, Tampere
• Elonen Artessa Lielahti, Tampere
• Elonen Artessa Elo, Ylöjärvi
• Elonen Artessa Karisma, Lahti

Kahvilat: 
• Elo, Jyväskylä
• Kahvila ja Ravintola Elonen, Jämsä
• Kahvila Elonen, Jämsä
• Mummin Pullapuoti, Seppälä, Jyväskylä

Puh. 020 7070 200
www.elonen.fi


