
Maitse Koostisosad

Energia-

sisaldus 

kJ/kcal

Rasvad

/ millest 

küllastunud 

rasvhapped

Süsivesikud
/ millest 

suhkrud
Valgud Sool

Maasikas

Koostisosad: PIIM, RÕÕSAKOOREVÕI, maasikalisand 11% (suhkur, maasikad 25%, vesi, 

fruktoos, looduslikud aroomained, tärklis (maisi), värvaine: antotsüaanid, beetakaroteen; 

antioksüdant: askorbiinhape, happesuse regulaator: soodiumtsitraat), suhkur, 

LÕSSIPULBER, glükoosisiirup, stabilisaatorid (emulgaator: rasvhapete mono- ja 

diglütseriidid, stabilisaator: guarkummi, taragummi, modifitseeritud tärklis, ksantaankummi, 

karrageen; dekstroos), looduslikud lõhna- ja maitseained. TOODE VÕIB SISALDADA 

GLUTEENI, MUNA, SOJA JA TEISTE PÄHKLITE OSAKESI.

858 kJ / 205 

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

Šokolaad

Koostisosad: PIIM, RÕÕSAKOOREVÕI, suhkur, LÕSSIPULBER, glükoosisiirup, 

kakaopulber 1,8%, stabilisaatorid (emulgaator: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, 

stabilisaator: guarkummi, taragummi, modifitseeritud tärklis, ksantaankummi, karrageen; 

dekstroos), lõhna- ja maitseaine: vanilje, looduslik aroomaine. TOODE VÕIB SISALDADA 

GLUTEENI, MUNA, SOJA JA TEISTE PÄHKLITE OSAKESI.

895 kJ / 215 

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

Vanilje

Koostisosad: PIIM, RÕÕSAKOOREVÕI, suhkur, LÕSSIPULBER, glükoosisiirup, 

stabilisaatorid (emulgaator: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, stabilisaator: guarkummi, 

taragummi, modifitseeritud tärklis, ksantaankummi, karrageen; dekstroos), lõhna- ja 

maitseained: vanilje, värvaine: beetakaroteen, looduslikud aroomained. TOODE VÕIB 

SISALDADA GLUTEENI, MUNA, SOJA JA TEISTE PÄHKLITE OSAKESI.

932 kJ / 223 

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

Suhkruvatt

Koostisosad: PIIM, RÕÕSAKOOREVÕI, suhkrumaitseline siirup 11% (vesi, suhkur 40%, 

fruktoos, looduslikud aroomained (GLUTEEN, PIIM), hape: piimhape), suhkur, 

LÕSSIPULBER, glükoosisiirup, stabilisaatorid (emulgaator: rasvhapete mono- ja 

diglütseriidid, stabilisaator: guarkummi, taragummi, modifitseeritud tärklis, ksantaankummi, 

karrageen; dekstroos); värvaine: antotsüaan, peedimahla kontsentraat; looduslikud lõhna- ja 

maitseained. TOODE VÕIB SISALDADA GLUTEENI, MUNA, SOJA JA TEISTE 

PÄHKLITE OSAKESI.

926 kJ / 221 

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

Mullinäts

Koostisosad: PIIM, suhkur, RÕÕSAKOOREVÕI, LÕSSIPULBER, glükoosisiirup, 

stabilisaatorid (emulgaator: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, stabilisaator: guarkummi, 

taragummi, modifitseeritud tärklis, ksantaankummi, karrageen; dekstroos), lõhna- ja 

maitseaine: bubble gum (mullinäts), värvaine: vaskklorofülliin, antotsüaan, peedimahla 

kontsentraat, beetakaroteen, looduslik aroomiaine. TOODE VÕIB SISALDADA GLUTEENI, 

MUNA, SOJA JA TEISTE PÄHKLITE OSAKESI.

887 kJ / 212 

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

Toitumisalane teave 100g kohta



Sidruni-laimi 

sorbett

Koostisosad: vesi, sidrunilisand 5,5% (suhkur, vesi, glükoosi-fruktoosisiirup, sidrunimahla 

kontsentraat 4,6%, tärklis (maisi), hape: sidrunhape, looduslik aroomaine), laimilisand 5,5% 

(suhkur, vesi, glükoosi-fruktoosisiirup, laimimahla kontsentraat 3%, tärklis (maisi), värvaine: 

naatrium vask klorofülliin, looduslik aroomaine, hape: sidrunhape), suhkur, glükoosisiirup, 

fruktoos, hape: sidrunhape, stabilisaator (maltodekstriin, dekstroos, stabilisaator: guarkummi, 

pektiin, ksantaankummi, modifitseeritud tärklis), looduslikud lõhna- ja maitseained.

269 kJ / 63 

kcal
0,0 g 0,0 g 15,8 g 13,6 g 0,0 g 0,02 g

Mango sorbett

Koostisosad: vesi, mango lisand 16% (suhkur, vesi, mangod 35%, glükoosi-fruktoosisiirup, 

paksendaja: modifitseeritud tärklis, looduslikud aroomained, happesuse regulaatorid: 

askorbiinhape, soodiumtsitraat; värvaine: paprikaekstrakt, looduslikud erinevad karoteenid), 

suhkur, glükoosisiirup, fruktoos, stabilisaatorid (maltodekstriin, dekstroos, stabilisaator: 

guarkummi, pektiin, ksantaankummi, modifitseeritud tärklis), hape: sidrunhape; looduslikud 

lõhna- ja maitseained.

327 kJ /      77 

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

Küpsised ja kreem

Jäätise koostisosad 89%: PIIM, RÕÕSAKOOREVÕI, suhkur, LÕSSIPULBER, 

glükoosisiirup, stabilisaatorid (emulgaator: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, stabilisaator: 

guarkummi, taragummi, modifitseeritud tärklis, ksantaankummi, karrageen; dekstroos), lõhna- 

ja maitseained: vanilje ja looduslikud lõhna- ja maitseained. Kakaoküpsiste koostisosad 

11%: NISUJAHU, suhkur, hüdrogeenimata palmiõli, vähendatud rasvasisaldusega 

kakaopulber, kergitusained: ammooniumbikarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat, 

kaaliumkarbonaat; sool. TOODE VÕIB SISALDADA GLUTEENI, MUNA, SOJA JA 

TEISTE PÄHKLITE OSAKESI.

1032 kJ / 247 

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

Mustikas

Koostisosad: PIIM, RÕÕSAKOOREVÕI, mustikalisand 11% (mustikad 35%, suhkur, vesi, 

glükoosi-fruktoosisiirup, modifitseeritud tärklis, looduslikud aroomained, hape: 

askorbiinhape, happesuse regulaator: sidrunhape, musta porgandi kontsentraat), suhkur, 

LÕSSIPULBER, glükoosisiirup, värvaine: köögiviljasüsi, emulgaator: rasvhapete mono- ja 

diglütseriidid, stabilisaator: guarkummi, taragummi, ksantaankummi, karrageen, 

modifitseeritud tärklis, dekstroos, looduslikud lõhna- ja maitseained. TOODE VÕIB 

SISALDADA GLUTEENI, MUNA, SOJA JA TEISTE PÄHKLITE OSAKESI.

848 kJ / 203 

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

Banana split

Koostisosad: PIIM, RÕÕSAKOOREVÕI, suhkur, LÕSSIPULBER, maasikalisand (suhkur, 

maasikad 25%, vesi, fruktoos, looduslikud aroomained, tärklis (maisi), värvaine: 

antotsüaanid, beetakaroteen; antioksüdant: askorbiinhape, happesuse regulaator: 

soodiumtsitraat), banaanilisand 3% (suhkur, vesi, banaan 20%, looduslikud aroomained, 

tärklis (maisi), antioksüdant: askorbiinhape, hape: sidrunhape, paprikaekstrakt), 

glükoosisiirup, kakaopulber, stabilisaatorid (emulgaator: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, 

stabilisaator: guarkummi, taragummi, modifitseeritud tärklis, ksantaankummi, karrageen; 

dekstroos), lõhna- ja maitseained: vanilje ja looduslikud lõhna- ja maitseained. TOODE 

VÕIB SISALDADA GLUTEENI, MUNA, SOJA JA TEISTE PÄHKLITE OSAKESI.

888 kJ / 213 

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



Barbariss 

vahukommidega

Koostisosad: barbarissimaitseline jäätis 95% (PIIM, suhkru, RÕÕSAKOOREVÕI, 

LÕSSIPULBER, glükoosisiirup, peedimahla kontsentraat, emulgaator: rasvhapete mono- ja 

diglütseriidid, stabilisaatorid: guarkummi, taragummi, ksantaankummi, karrageen, 

modifitseeritud tärklis, dekstroos, värvaine: beeta karoteen; maitseaine: barbariss; 

looduslikud lõhna- ja maitseained), vahukommid 5% (glükoosi-fruktoosisiirup, suhkur, 

želatiin, paakumisvastane aine: MAISI tärklis, värvaine: peet, naturaalne maitseaine). 

TOODE VÕIB SISALDADA GLUTEENI, MUNA, 

SOJA JA TEISTE PÄHKLITE OSAKESI

923 kJ / 221 

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

Piparmünt & 

šokolaad

Koostisosad: PIIM, KOOREVÕI, suhkur, LÕSSIPULBER, glükoosisiirup, kakaopulber 1%, 

emulgaatorid: rasvhapete mono- ja diglütseriidid; stabilisaatorid: guarkummi, tarakummi, 

ksantaankummi, karragenaan; modifitseeritud tärklis, dekstroos, vanilje maitseaine, värving: 

klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid; naturaalsed lõhna- ja maitseained (piparmünt).

TOODE VÕIB SISALDADA NISUGLUTEENI, MUNA, SOJA JA PÄHKLITE OSAKESI: 

881 kJ / 211 

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

Mango 

sorbetipallid

Koostisosad: vesi, suhkur, mangomahla kontsentraat 10%, glükoosisiirup, emulgaatorid: 

rasvhapete mono- ja diglütseriidid, rasvhapete suhkruestrid; stabilisaatorid: guarkummi, 

jaanileivapuukummi, ksantaankummi, karragenaan; dekstroos, rafineeriutd kookosõli, hape: 

sidrunhape; looduslikud lõhna- ja maitseained; värvaine: luteiin.

466 kJ / 110 

kcal
0,4 g 0,4 g 26,5 g 23,7 g 0,1 g 0 g

Kiivi sorbetipallid
Koostisosad: vesi, suhkur, kiivimahla kontsentraat 8%, glükoosisiirup, emulgaatorid: 

rasvhapete mono- ja diglütseriidid, rasvhapete suhkruestrid; stabilisaatorid: guarkummi, 

jaanileivapuukimmi, ksantaankummi, karragenaan; dekstroos,  hape: sidrunhape; rafineeritud 

kookosõli, värvaine: klorofülli vasekompleksid, luteiin; looduslikud lõhna- ja maitseained.

447 kJ / 105 

kcal
0,4 g 0,4 g 25,2 g 21,4 g 0,2 g 0 g

Kirsi sorbetipallid
Koostisosad: vesi, suhkur, hapukirsimahla kontsentraat 10%, glükoosisiirup, emulgaatorid: 

rasvhapete mono- ja diglütseriidid, rasvhapete suhkruestrid; stabilisaatorid: guarkummi, 

jaanileivapuukimmi, ksantaankummi, karragenaan; dekstroos, hape: sidrunhape; looduslikud 

lõhna- ja maitseained, leedrimarjamahla kontsentraat, rafineeriud kookosõli.

464 kJ / 109 

kcal
0,4 g 0,4 g 26,3 g 21,8 g 0,2 g 0,01 g


