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5109 Selecta Whitener 
 

Glukoosisiirappi, kovetettu kasvirasva (kookos), maitoproteiini, stabilointiaineet  E340, 
paakkuuntumisen estoaineet E341, emulgointiaineet  E471/E472c, elintarvikevärit  E160a. 

5031 Caprimo Whitener Glukoosisiirappi, täysin hydrogenoitu kasvirasva (kookos), maitoproteiini, stabilointiaineet E340, 
E452, emulgointiaine  E471, paakkuuntumisenestoaine E551. 

5113 Caprimo 100% aitomaitojauhe 
         organic milk 

100% rasvaton luomu maitojauhe. 

5110 Selecta Toppofino Topping 
 

Glukoosisiirappi, kovetettu kasvirasva (kookos), rasvaton maitojauhe, maitoproteiini, , 
paakkuuntumisenestoaine E341, stabilointiaine E340, emulgointiaineet  E471,E472c, 
elintarvikeväri E160a. 

5108 Selecta Chocofino Herajauhe, sokeri, vähärasvainen kaakaojauhe(13%), glukoosisiirappi, kovetettu kasvirasva 
(kookos), maltodekstriini, maitoproteiini, suola, paakkuuntumisenestoaine E341, stabilointiaine 
E340, emulgointiaine E471, arominvahvenne, makeutusaine E954 sakariini. 

5030 Caprimo Choco Lila Sokeri, vähärasvainen kaakaojauhe (14,5%), rasvaton maitojauhe, herajauhe (maito), laktoosi, 
glykoosisiirappi, hydrattu kasvisrasva, paakkuuntumisenestoaine (E341), suola, stabilointiaineet 
E340, E342, maitoproteiini, emulgointiaineet  E471, aromi. 

5107 Van Houten FT kaakao Sokeri, herajauhe (maito), vähärasvainen kaakaojauhe (12 %), rasvaton maitojauhe, laktoosi, 
paakkuuntumisen-estoaine E341, suola, aromi. Sokerin ja kaakaon (yht. 75%) kaupankäynnissä 
on noudatettu Reilun kaupan kriteerejä. 

5042 Selecta Earl Grey Instant Maltodekstriini, teeuute, paakkuuntumisenestoaine E551, aromi.  

5044 Ekströms Sitruunatee Sokeri, happo (sitruunahappo), teeuute, maltodekstriini, aromi, kuivattu 
mustaviinimarjatuoremehu, paakkuuntumisenestoaine E551. 

5160 Ekströms Mustaherukkajuoma Sokeri, happamuudensäätöaineet  sitruunahappo ja E331, aromi, väriaine E163, kookos-ja 
palmuöljy, paakkuuntumisen estoaine E551. 

5046 Ekströms Mustikkakeitto Sokeri, muunneltu perunatärkkelys, mustikkajauhe, hapettumisen estoaine askorbiinihappo. 

5146 Selecta Vanilla Cappuccino Sokeri, rasvaton maitojauhe, herajauhe, glukoosisiirappi,vähärasvainen kaakaojauhe (7%), 
kovetettu kasvirasva (kookos), liukoinen kahvi (6%), maitoproteiini, arominvahvenne, 
stabilointiaineet E340, suola, paakkuuntumisen estoaineet E341, emulgointiaineet E471, E322. 
 

5047 Cappuccino Choco Mint Sokeri, rasvaton maitojauhe, täysin hydrogenoitu kasvirasva (kookos), glukoosisiirappi, 
vähärasvainen kaakaojauhe (6%), pikakahvi ( 4%), maitoproteiini, %),stabilointiaineet: E340, 
E452, laktoosi (maito), suola, paakkuuntumisenestoaine E341, E551, emulgointiaineet: E471, 
E472e, aromi. 

5048 Cappuccino Caramel Sokeri, glukoosisiirappi, täysin hydrogenoitu kasvirasva (kookos), rasvaton maitojauhe, 
pikakahvi (4%),vähärasvainen kaakaojauhe (3%), stabilointiaineet: E340, E452, suola, 
maitoproteiini, aromi, paakkuuntumisenestoaine E341, emulgointiaineE471. 

  

• Whitener-jauheesta valmistetut juomat sisältävät maitoproteiinia ja ovat 
laktoosittomia. 

• Toppofino Topping-jauheesta valmistetut juomat sisältävät maitoproteiinia ja ovat 
vähälaktoosisia. 

• Aitomaitojauhe sisältää laktoosia ja maitoproteiinia. 

• Kaakaojauheet sisältävät maitoproteiinia ja laktoosia. 
• Vanilja Cappuccino- , Cappuccino Choco Mint- ja Caramel Cappuccino jauheet 

sisältävät maitoproteiinia ja laktoosia. 
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