TUDNIVALÓK A PALEOLIT SÜTEMÉNYEKRŐL
-GLUTÉN MENTES (liszt érzékenyek fogyaszthatják)
-TEJ MENTES (tej érzékenyek fogyaszthatják)
-CUKOR MENTES (cukorbetegek fogyaszthatják)
A lisztet mandulaliszt, a tejet kókusztej, a cukrot természetes cukorhelyettesítők (eritritol,
xilit és stevia) helyettesíti.
FONTOS TUDNI AZONBAN, HOGY NYOMOKBAN TARTALMAZHAT LISZTET,
TEJET, CUKROT.
Ez azt jelenti, hogy olyan eszközökkel, gépekkel készül, amelyekkel egyéb más termékeket
is készítünk.
TEHÁT CSAK OLYAN VENDÉGEKNEK AJÁNLJUK FOGYASZTÁSUKAT,
AKIKNEK A SZERVEZETE EZEKET AZ ANYAGOKAT NAGYON KIS
MENNYISÉGBEN ELVISELI ÉS A BOLTI KÉSZ TERMÉKEK KÖZÜL IS
FOGYASZTJA AZOKAT, AMELYEK „nyomokban tartalmazhatnak” ILYEN
ANYAGOKAT.
Termékeink nyomokban tartalmazhatnak bármiféle olyan allergént és egyéb más
anyagot, amelyeket üzemeinkben felhasználunk:
glutént, tojást, mogyorót, szóját, tejet, diót, mandulát, pisztáciát, szezámmagot, kéndioxiodot.
ALLERGIÁS VAGY EGYÉB MÁS BETEGSÉGGEL ÉLŐ KEDVES VENDÉGEINKET
KÉRJÜK, HOGY TERMÉKEINKET
CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÜKRE FOGYASSZÁK.

Paleolit sütemények, tortaszeletek, torták
összetevői ízek szerint
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PALEO BOUNTY SZELET
torta: 8,16,20 szeletes
kakaós paleo piskóta: kakaós piskótamix (mandulaliszt, kakaópor 10%, kakaó extract, rozmaring
kivonat),
tojás, xylitol
paleo kókuszos töltelék: cukorhelyettesítő 1:1( édesítőszer: erytritol, stevia, sucralose),
paleo kókuszzsír(100%), paleo kókusztej por (kókusztej por, maltodextrin)
paleo étcsokimáz : étcsokoládé ( 54% min. kakaótartalom, 36 % total FAT, kakaómassza,
édesítő: Maltit, kakaóvaj, emulgeálószer: szójalecitin, vanília aroma), víz, Paleo kókusztej por
(kókusztej por, maltodextrin)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO KÁROLYI SZELET
torta: 8,16,20 szeletes
kakaós és világos paleo piskóta: kakaós piskótamix (mandulaliszt, kakaópor 10 extract,
rozmaring kivonat),,natúr piskótamix ( mandulaliszt, kókuszliszt, rozmaring kivonat)
tojás, xylitol
meggy töltelék( meggy 50%, gyümölcsből kivont természetes cukor, inulin, víz, sütőanyag:
módosított kukorica keményítő, pektin, aroma, színezék: carminvörös szőlőmagkivonat)
csoki krém( gyümölcsből kivont természetes szirup, növényi olaj (kókusz, napraforgó), teljes
tojás, kakaómassza, zsírszegény kakaópor, kakaóvaj, emulgeálószer: napraforgólecitin)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO ALMÁS-MÁKOS KOCKA
torta: A4-es méretben, 15 db kocka
tészta: reszelt alma, darált mák, fahéj, citromhéj,tojás, xilit, sütőpor, őrölt fahéj ,a lapok között
paleo vanília krém : tojássárgája, cukorhelyettesítő 1:1 (édesítőszer: erytritol, stevia, sucralose,
zselatin (marha, lefőzve), víz, vanília rúd,
paleo kókusztej por( kókusztej por, maltodextrin)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO ALMÁS-DIÓS KOCKA
torta: A4-es méretben, 15 db kocka
tészta: kókuszliszt, reszelt alma, durvára darált dió, xilit v. eritrit, fahéj, ciromlé
paleo vanília krém : tojássárgája, cukorhelyettesítő 1:1 (édesítőszer: erytritol, stevia, sucralose,
zselatin (marha, lefőzve), víz, vanília rúd,
paleo kókusztej por( kókusztej por, maltodextrin)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PALEO EPRES-KÓKUSZOS SZELET
torta: 8,16,20 szeletes
kókuszlapok: tojásfehérje, xylitol, kókuszreszelék,
paleo natúr piskótamix (mandulaliszt, kókuszliszt, rozmaring kivonat)
eper lekvár ( gyümölcsvelő;eper 50%, inulin, tömegnövelőszer, polidextróz, édesítőszer: maltitol,
fruktóz, sürítőanyag:pektin, étkezési sav: citromsav, aromák, tartósítószer: kálium-szorbát,
színezék: E124,E104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO ESZTERHÁZY SZELET
diós lapok: tojásfehérje, darált dió, xylitol, paleo natúr piskótamix ( mandulaliszt, kókuszliszt,
rozmaring kivonat)
diós vaníliakrém: kókusztejszín ( kókuszkrém, víz, xantán gumi),
darált dió, eritritol, zselatin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO FEKETEERDŐ KOCKA
torta: 8,16,20 szeletes
kakaós paleo piskóta: kakaós piskótamix (mandulaliszt, kakaópor 10%, kakaó extract, rozmaring
kivonat),
tojás, xylitol
barna krém: kókusztejszín ( kókuszkrém, víz, xantán gumi),kakaópor 20-22 %-os, zselatin
fehér krém: kókusztejszín ( kókuszkrém, víz, xantán gumi), zselatin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO MÁLNA KOCKA
kakaós paleo piskóta: kakaós piskótamix (mandulaliszt, kakaópor 10%, kakaó extract, rozmaring
kivonat),
tojás, xylitol
paleo vanília krém : tojássárgája, cukorhelyettesítő 1:1 (édesítőszer: erytritol, stevia, sucralose,
zselatin (marha, lefőzve), víz, vanília rúd,
paleo kókusztej por( kókusztej por, maltodextrin)
tetején: mirelit málna, xilit, zselatin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PALEO NARANCSOS-MÁKOS ROLÁD
tészta: tojásfehérje, almacukor, hőkezelt darált mák,
paleo narancslekvár: gyümölcsvelő (naracs 30%, (narancshús, kandírozott narancshéj),
őszibarackvelő), sűrítőanyag: pektin, szőlőmagkivonat
paleo diós krém: gyümölcsből kivont természetes szirup, növényi olaj (kókusz, napraforgó), teljes
tojás, kakaómassza, zsírszegény kakópor, kakaóvaj, emulgeálószer: napraforgólecitin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO NARANCSOS CSOKI MOUSSE TORTASZELET
torta:8,14 szeletes
paleo kakaós piskóta: mandulaliszt, eritritol,
kakaó 20-22 %-os,vaníliarúd kikapart belseje, tojás
krém: paleo étcsoki (54% min. kakaótartalom, 36 % total FAT, kakaómassza, édesítő: Maltit,
kakaóvaj, emulgeálószer: szójalecitin, vanília aroma),
kókusztejszín( kókuszkrém, víz, xantán gumi),
eritrit, reszelt narancshéj, vanília, kis fahéj, lefőzött zselatin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO MÁLNA MOUSSE TORTASZELET
torta:8,14 szeletes
paleo kakaós piskóta: mandulaliszt, eritrit,
kakaó 20-22 %-os,vaníliarúd kikapart belseje, tojás
krém: málna,kókusztejszín( kókuszkrém, víz, xantán gumi) xylitol, zselatin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO GESZTENYÉS TORTASZELET
torta: 9,18 szeletes
paleo kakaós piskóta: mandulaliszt, eritrit, kakaó
20-22 %-os,vaníliarúd kikapart belseje, tojás
meggy töltelék( meggy 50%, gyümölcsből kivont természetes cukor, inulin, víz, sütőanyag:
módosított kukorica keményítő, pektin, aroma, színezék: carminvörös szőlőmagkivonat)
krém: kókusztejszín( kókuszkrém, víz, xantán gumi), eritritol, gesztenye (mirelit, natúr), zselatin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fagylaltszalon Cukrászda
9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 28.
+36-20/439-33-00
www.fagylaltszalon.hu
info@fagylaltszalon.hu

PALEO EPRES TORTASZELET
torta: 18 szeletes
paleo kakaós piskóta: mandulaliszt, eritrit, kakaó
20-22 %-os,vaníliarúd kikapart belseje, tojás
eper lekvár ( gyümölcsvelő;eper 50%, inulin, tömegnövelőszer, polidextróz, édesítőszer: maltitol,
fruktóz, sürítőanyag:pektin, étkezési sav: citromsav, aromák, tartósítószer: kálium-szorbát,
színezék: E124,E104)
krém: kókusztejszín( kókuszkrém, víz, xantán gumi), friss eper, zselatin
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