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TUOTTEEN NIMI FI:  Kanelipuusti 16 x 90g 
SV:  Bulle med kanelfyllning 16 x 90g 

 
TUOTETIEDOT / VÄHITTÄISTUOTE 
 

Perustiedot  
Tuotenumero 
 

90036 

EAN-koodi 
 

6407790900369 

Tuotepaino (g) 
 

90 g 
 

Kappalepaino (g) 90 g 
 

Säilyvyysaika 
 

parasta ennen 300 pv (10kk) 

Säilytys lämpötila (°C) 
 
 
 
Förvaring 

-18 °C:ssa tai kylmemmässä.  
Tuote säilyy pakastettuna parasta ennen -
päiväykseen. Sulanutta tuotetta ei saa 
jäädyttää uudelleen. 
under - 18°C eller kallare. 
Produkten håller i frystemperatur till den dag 
som anges på förpackningen. Tinad produkt 
får ej frysas på nytt. 

Käyttöohje 
 
Bruksanvisning 

Sulata ja tarjoile: Pullat sulatetaan 
huoneenlämmössä noin 2 tuntia. 
 
Tina och Servera: Låt bullarna tina upp ca. 
2 timme i rumstemperatur. 

 
 

Pakkaustiedot 
 
Bruttopaino (tuotteen paino 
pakkauksen kanssa) 

91 g 

Pakkaustyyppi- ja materiaali polypropeenikalvo: 1g 

 
 

Ainesosaluettelo ja mahdolliset varoitusmerkinnät 
 
Suomi 
 

Vehnäjauho (Suomi), kanelitäyte (Suomi) 15,6 % (voi, sokeri, kaneli, suola), sokeri, vesi, 
voi, hiiva, kiille (vesi, auringonkukkaöljy, kasviproteiini, dekstroosi, maltodekstriini, tärkkelys), 
vehnägluteeni, suola, kardemumma, emulgointiaineet (E481, E471), jauhonparanne 
(askorbiinihappo).  
Sisältää voita 15,1 % ja kanelia 0,3 %. Saattaa sisältää kananmunaa ja mantelia.  
 

Ruotsi 
 

Vetemjöl (Finland), kanelfyllning (Finland) 15,6 % (smör, socker, kanel, salt), socker, vatten, 
smör, jäst, glasyr (vatten, solrosolja, vegetabiliskt protein, dextros, maltodextrin, stärkelse), 
vetegluten, salt, kardemumma, emulgeringsmedel (E481, E471), mjölbehandlingsmedel 
(askorbinsyra). 
Innehåller smör 15,1 % och kanel 0,3%. Kan innehålla ägg och mandel.  
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Englanti 
 

Wheat flour (Finland), cinnamon filling (Finland) 15,6 % (butter, socker, cinnamon, salt), 
sugar, water, butter, yeast, glaze (water, sunflower oil, vegetable protein, dextrose, 
maltodextrin, starch), wheat gluten, salt, cardamom, emulsifiers (E481, E471), flour 
treatment agent (ascorbic acid). 
Including butter 15,1 % and cinnamon 0,3 %. May include egg and almond.  

E-koodi-
luettelo 

E481, E471, E300 

 
Ravintosisältö / Näringsinnehåll / 100 g RI / Annos      

90    g 
% / 2000 kcal 
tarve 

Energiaa / Energi 1555 kJ 1400  
368 kcal 332 17 

Rasvaa / Fett 13,7 g 12,3 18 
josta tyydyttyneitä rasvahappoja / 
varav mättade fettsyror 

7,5 g 6,8 34 

Hiilihydraatteja / Kolhydrater 52,5 g 47,9 18 
josta sokereita / varav socker 18,5 g 17,5 19 
Ravintokuitua / Näringsfiber 3,0 g 2,7 11 
Proteiinia / Protein 6,7 g 6,1 12 
Suolaa/ Salt 0,5 g 0,5 8 
     
100 g tuotetta sisältää laktoosia / 
100 g av produkt innehåller laktos 

0,1 g   

 
Tuote on vähälaktoosinen. 
 
 

Allergisoivat aineosat:  
 
S = sisältää,  
M = mahdollisesti 

S M S = sisältää,  
M = mahdollisesti 

S M 

gluteenia x  rikkidioksidi tai sulfiitti 
 (>10 mg/kg) 

  
äyriäiset, nilviäiset   
kananmuna  x Ei allergeenilistalla   
kala   aspartaami (fenyylialaniini)   
maapähkinä   atsovärit   
soija   suklaa ja kaakao   
maito (ml. laktoosi) x  hunaja   
pähkinät   liha   
mantelit  x    
selleri      
sinappi      
seesaminsiemen      
lupiini      

 
HUOM! Kilo tuotetta sisältää 7,92 mg kumariinia*  
* Perinteisille tai kausittaisin nautittaville leivonnaisille suurin sallittava kumariinipitoisuus on 50 milligrammaa 
kilossa elintarviketta. Ajatuksena on, ettei niitä syödä kovin usein, eikä altistus nouse yli riskirajan.  
Jälkiruokia koskee tiukempi viiden milligramman enimmäispitoisuus. Kansallisesti tulee päätettäväksi, mitkä 
kanelilla maustetut ruuat kuuluvat mihinkin kategoriaan. Esimerkiksi korvapuustit ovat Suomessa pulmallisia, 
koska ne ovat perinteisiä leivonnaisia, joita kuitenkin syödään ympäri vuoden, osa kuluttajista hyvinkin tiheästi. 
(Ruokatieto)  
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TUOTETIEDOT / MYYNTIERÄ 
 

Perus- / pakkaustiedot  
Tuotenumero 
 

75086 

EAN-koodi 
 

6407790750865 

Tuotteita myyntierässä (kpl) 16 kpl 
 

Myyntierän nettopaino  1440 g 
 

Myyntierän bruttopaino  1702 g 
 

Kuljetuslaatikon mitat (mm) 
                      pituus/syvyys 
                      leveys 
                      korkeus 

 
475 mm              
330 mm              
80 mm                

Pakkaustyyppi- ja materiaali pahvilaatikko: 245g 
laatikkotarra: 1g 

 
LAVATIEDOT  
 

Lavatyyppi EUR –lava (1200x800mm) 
 

Lavautuvuus 
                 laatikoita lavalla 
                 tuotteita lavalla 
                 kerroksia lavalla   
 

 
 80 ltk/lava 
 1296 kpl/lava 
 5 ltk/kerros, 16 kerrosta/lava 

Lavan korkeus (mm) 
(laatikot + lavan korkeus 150 mm) 

1110 mm 

Lavan bruttopaino (g) 
(tuotteet+lavan paino (23 000g) 

159160g 
 

 


