Ka taimetoitlased armastavad maiustada!
VERTIGO Vegan kihiline
šokolaadikook

VERTIGO Vegan šokolaadikook
„Sweet brunette“
Koostis: NISUJAHU, vesi, suhkur, margariin (taimne õli
ja rafineeritud rasv, (palmiõli ja selle fraktsioonid), vesi,
emulgaatorid (E433, E471, SOJALETSITIIN), sool, happesuse
regulaator (E330), looduslähedane lõhna- ja maitseaine
(või), toiduvärv (Е160а)), marmelaad (suhkur, vesi,
glükoosi-fruktoosisiirup, stabilisaator (E440), happesuse
regulaatorid (E330, E331), rapsiseemneõli, toiduvärvid
(E140, E120, E160b), lõhna- ja maitseaine, säilitusaine
(E202), looduslik apelsini lõhna- ja maitseaine), kookospiim
(kookospiimaekstrakt 75%, vesi), tume šokolaad (suhkur,
kakaomass, kakaovõi, emulgaator (SOJALETSITIIN), vanilli
lõhna- ja maitseaine), kakaopulber, KREEKA PÄHKLID,

Koostis: vesi, tume šokolaad 25% (kakaomass,
suhkur, kakaovõi, emulgaator (sojaletsitiin),
nisujahu, suhkur, mustad kuivatatud ploomid,
rapsiseemneõli, Mojito siirup (laim, suhkrusiirup),
kakao, õunaäädikas, kergitusaine (E500), rummi
lõhna- ja maitseaine.

Tootekood
550099

Kaal
1820 gr

Lõike

Lõigu kaal

Lõigu hind

14

130 gr

1.70

Tordi hind
23.80 €

kergitusaine (E500), pihlakas (suhkur, glükoosifruktoosisiirup, happesuse regulaator (E330), lõhna- ja
maitseained, säilitusaine (E202), vanilli lõhna- ja maitseaine.

Tootekood
550199

Kaal
1820 gr

Lõike

Lõigu kaal

Lõigu hind

Tordi hind

14

130 gr

1.70

23.80 €

Sulatada külmikus temperatuuril +2...+6C 10 tundi. Sulanud toode säilib külmikus +2…+6 C 15 päeva. Säilivusaeg temperatuuril -18 C 300 päeva. Hinnad ei sisalda käibemaksu

VERTIGO Vegetarian
Toorjuustukook

VERTIGO Vegetarian
Meekook

Ei sisalda muna ega želatiini.

Ei sisalda muna ega želatiini.

Koostis: rõõsk koor, tume šokolaad (kakaomass,
suhkur, kakaovõi, emulgaator (sojaletsitiin),
vanilli lõhna- ja maitseaine), biskviit (magustatud
kondenspiim, keefir, nisujahu, kakao,
õunaäädikas, rapsiseemneõli, kergitusaine
(E500)), toorjuust 13%, tuhksuhkur, Mojito siirup
(laim, suhkrusiirup).

Koostis: hapukoor, nisujahu, või, magustatud
kondenspiim, mesi 7%, tuhksuhkur, Kreeka pähkel,
suhkur, kartulitärklis, kergitusaine (E500).

Tootekood

Kaal

Lõike

Lõigu kaal

Lõigu hind

Tordi hind

Tootekood

Kaal

Lõike

Lõigu kaal

Lõigu hind

Tordi hind

550299

1820 gr

14

130 gr

1.70

23.80 €

550399

1820 gr

14

130 gr

1.70

23.80 €

Sulatada külmikus temperatuuril +2...+6C 10 tundi. Sulanud toode säilib külmikus +2…+6 C 15 päeva. Säilivusaeg temperatuuril -18 C 300 päeva. Hinnad ei sisalda käibemaksu

VERTIGO Vegan Sidruni
plaadikook “Lemon
Blondie”

Koostis: NISUJAHU, suhkur, TOFUJUUST
(vesi, SOJAOAD, isoleeritud SOJAVALGUD
(SOJASISALDUS 12,6%), happesuse regulaator
(E575), tardaine (E509)), rapsiseemneõli, sidrun,
sidrunisukaad, joogivesi, kurkum, looduslik sidruni
lõhna- ja maitseaine.

Tootekood
550499

Kaal

Lõike

Lõigu kaal

Lõigu hind

Tordi hind

1440 gr

16

90 gr

1.45

23.20 €

telli.jungent.ee

Sulatada külmikus temperatuuril +2...+6C 10 tundi. Sulanud toode säilib külmikus +2…+6 C 15 päeva. Säilivusaeg temperatuuril -18 C 300 päeva. Hinnad ei sisalda käibemaksu
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