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Püsiklientidele kogu tootevalik -5%.

Sünnipäevadel -10%. 

Registreeru tasuta püsikliendiks ID

kaardiga



KAERAKÜPSISTE JAHU,  
GLUTEENIVABA, 
 2X200G / 3,87 € 

   Gluteenivaba kaeraküpsisesegu,  
2x200 grammi 

 
     Valmista maitsvad kaeraküpsised kiiresti ja lihtsalt   

 

MAISI PANEERIMISJAHU,  
GLUTEENIVABA 200G  

 2,99 € 
Sobib ideaalselt liha, 

 kala ja juurviljatoitude paneerimiseks. 
 

Koostis: 99% maisipuru-jahu, meresool 

MAISITÄRKLIS,  
GLUTEENIVABA 250G   

2,35 € 
Registreeritud Saksamaa Tsöliaakiaseltsis. 

 
Annab dessertidele konsistentsi  

ja seob kastmeid ja suppe. 
 

VALMISTAMINE: 
Sega tärklis külma veega  

ja vala keevasse vedelikku. 
 Lasta korraks keema tõusta. 
 1 liitri vedeliku kohta läheb  

 tärklist vastavalt: kastmetele ja suppidele 40g,  
kreemidele 60g, 

 pudingutele ja kissellidele 90g 

PIZZAPÕHJA SEGU,  
GLUTEENIVABA, 350G  

3,33 € 
Gluteenivaba pizzapõhja jahusegu.  

Lisa ainult vett ja õli- valmistamine 5min, 
 küpsetamine 25min. 

Koostis: täistera riisijahu*, Maisitärklis*, 
 Riisijahu*, kergitusaine (Natriumhydrogencarbonat),  

hapendaja ( Monokaliumtartrat, maisitärklis*),  
paksendusaine guarkummijahu,  

Quinoa-haputaignapulber* 
meresool, pärm, toor-roosuhkur*, Xanthan.

3-VILJA VAHVLIJAHU,  
GLUTEENIVABA, 200G  

2,22 € 
 Maitsvad gluteenivabad vahvlid vaid paari minutiga !  

Serveeri tuhksuhrku, puuvilja, jäätise või siirupiga. 
 

Koostis: riisijahu * , toor-roosuhkur *,  
maisijahu, * tatrajahu, hirsijahu, kergitusaine,  

meresool, bourbon vanilje *. 

KAERAHELBED,  
GLUTEENIVABAD, 475G   

3,84 € 
"Puhas" kaer ei sisalda gluteeni.  

Ometi ei märgistata enamikes maades puhtast kaerast  
tehtud tooteid läbikriipsutatud viljapeaga. 

 Lihtsalt pannakse pakile märge "gluteenivaba".  
Seda seetõttu, et kaera lisamine 

 tsöliaakiahaige menüüsse  
tuleb teha järk-järgult ja kõigile ei pruugi see sobida.  

Haigel tasub nõu pidada arstiga. 

BROWNIES SEGU,  
GLUTEENIVABA, 400G  

5,31 € 
 šokolaaditükkidega tume tainas. 

 Selle taignaga valmistatud koogid on  
suus sulavad ja taevalikult maitsvad. 

 Ideaalne segu alati õnnestuvate 
 kookide tegemiseks  

ootamatutele külalistele või peolauale. 
  

FALAFELISEGU,  
GLUTEENIVABA, 160G   

2,27 € 
Falafel on Lähis-Idast pärit suupiste, 
 mida valmistatakse kikerhernestest 

  ja erinevatest vürtsidest.  
Seda võib serveerida koos riisiga,  

pitaleivaga, külmade kastmete 
 ja erinevate salatitega. 

Koostisosad: 
 kikerherned*, kikerhernejahu*, meresool,  
köömned*, petersell*, küüslaugupulber*,  

koriander*, valge pipar* 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 



FALAFELISEGU VÜRTSIDEGA,  
GLUTEENIVABA, 160G  

 2,43 € 
Koostis: purustatud kikerherned*, 

 kikerhernejahu*, paprikatükid* 6%, 
 sool, riisijahu* 

 vürtsköömen*, tšillipulber* 0,8%, koriander*, 
 küüslaugupulber*, pastinaak*, sibul*,  

oliiviõli*, porgand*, kurkum* 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 

JAHUSEGU, UNIVERSAALNE, 
GLUTEENIVABA, 800G 

 5,79 € 
Saksamaa Tsöliaakia Liidu tunnustusega jahusegu

 sobib pannkookide, vahvlite,  
klimpide ning saiakeste valmistamiseks. 

 
Koostisosad: maisitärklis*, täistera riisijahu*,  

täistera hirsijahu*, paksendaja: guarkummi* 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 

JAHUSEGU KOOKIDELE,  
GLUTEENIVABA, 800G 

6,54 € 
Saksamaa Tsöliaakia Liidu tunnustusega jahusegu 

 sobib kookide, pirukate, küpsiste,  
muffinite ning biskviittaigna valmistamiseks. 

 
Koostisosad: maisitärklis*, riisijahu*, 

 täistera hirsijahu*, paksendaja:  
kaarobijahu*, täistera riisijahu* 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

KAERALEIVASEGU,  
GLUTEENIVABA, 500G  

5.49€ 
Koostis: täistera kaerahelbed* 70%,  

täistera riisijahu*,  
tatrajuuretis* (tatrajahu*, kinoajahu*,  

starterkultuurid),  
meresool, paksendaja: guarkummi* 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

KAERAMÜSLI ŠOKOLAADIGA, 
 GLUTEENIVABA, 425G 

6,03 € 
Koostis: täistera kaerahelbed* 62%, 

 šokolaad* 12% (toorroosuhkur*, kakaomass*, 
 kakaovõi*, emulgaator: päevalilleletsitiin), 
 riisijahu*, maisimanna*, toorroosuhkur*,  

kakaopulber*, meresool 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 

KAERAPUDER ŠOKOLAADIGA,
GLUTEENIVABA, 400G 

Koostisosad: gluteenivabad kaerahelbed* 83%, 
 mõrušokolaadi laastud* 12% (roosuhkur*,  

kakaomass*, kakaovõi*,  
emulgaator: päevalilleletsitiin*),  
kakaonibsid*, paisutatud kinoa*,  

paisutatud amarant* 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 



KAERAPUDER,  
GLUTEENIVABA, 400G  

3,57 € 
Koostisosad: gluteenivabad kaerahelbed  

kontrollitud mahepõllumajandusest 

KASTANIJAHU,  
GLUTEENIVABA, 350G 

4,79 € 
Koostis: 100% kastanijahu* 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

 
Valmistatud Saksamaal. 

KASTMEPAKSENDAJA, 
 GLUTEENIVABA, 250G  

2,39 € 
Kastmepaksendaja sobib kasutamiseks nisujahu asemel 

 kastmete paksendamiseks 
 ning püreesuppide valmistamisel. 

 Neutraalse maitsega, muudab lõpptulemuse kreemjaks. 
 

Koostisosad: täistera riisijahu*, 
 tapiokitärklis*, maisitärklis* 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

KIIRLEIVA SEGU SEEMNETEGA
GLUTEENIVABA, 500G 

5,95 € 
Gluteenivaba seemneleib  

valmib kõigest 60 minutiga. 

KOOGI- JA MUFFINISEGU, 
 GLUTEENIVABA, 2X200G 

4,65 € 
Koostis: maisitärklis*, toorroosuhkur*, 

 riisijahu*, küpsetuspulber 
 (kergitav aine: naatriumvesinikkarbonaat, 
 happesuse regulaator: kaaliumtartraat),  

paksendaja jaanikaunaseemnetest*, 
 täistera hirsijahu*, 

 meresool, bourbon vanill* 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 
 

Toode võib sisaldada sinepi,  
pähklite, seesami ja soja jääke. 

 

KRÕBE 3-VILJA MÜSLI, 
 GLUTEENIVABA, 225G 

3,95 € 
Krõbe müsli gluteenivabadest teraviljadest: 

 riis, mais,quinoa, amarant ja tatar.  
Maitsestatud meresoola ja roosuhkruga.  

Sega müsli piima, jogurti, puuviljade,  
pähklite või shokolaaditükkidega.  

Sobib ka maitsvate küpsiste valmistamiseks. 
Registreeritud Saksamaa tsöliaakia seltsis. 



MAISIJAHU,  
GLUTEENIVABA, 500G  

3,60 € 
Registreeritud Saksamaa tsöliaakia seltsis. 

Jahvatatud eraldi gluteenivabade  
jahude osakonnas, 

 et vältida kokkupuudet teiste toiduainetega. 
Bio-sertifikaadid: EG-Bio, Demeter, IFS, Bio&Fair 

Koostis: 100% orgaaniline maisijahu 

ÕUNA-KANEELI KAERAPUDER,
GLUTEENIVABA, 400G 

 
Gluteenivabad kaerahelbed* 85%,  

õunad* 15% (kuivatatud ja viilutatud õunad*, 
 kuivatatud õunad*, õunajahu*), kaneel* 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

PAISUTATUD KAER,  
GLUTEENIVABA, 150G 

2,92 € 
Koostis: täistera kaer* 83%, mesi* 17% 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

PUUVILJAMÜSLI,  
GLUTEENIVABA, 325G  

5,95 € 
Gluteenivaba hommikusöök: krõbe müsli  

puuvilja ja päevalilleseemnetega. 
Krõbe müsli kuivatatud mahe-puuviljadest,  

päevalilleseemnetest ja gluteenivabadest 
 teraviljadest: 

 riis, mais, amarant ja tatar. 
 Maitsestatud meresoola ja roosuhkruga.  

Sega müsli piima, jogurti, puuviljade, 
 pähklite või shokolaaditükkidega. 

 Sobib ka maitsvaks suupisteks õhtul. 

ŠOKOLAADIMÜSLI,  
GLUTEENIVABA, 300G 

5,94 € 
Gluteenivaba hommikusöök: krõbedad maisihelbed ja  

shokolaadi-maisihelbed. 
Krõbe ja tervislik hommikusöök 

 kontrollitud gluteenivabast maisist ja 
 mõrushokolaadist, 

 Sega piima, jogurti, puuviljade,  
pähklite või shokolaaditükkidega. 

 Sobib ka maitsvaks suupisteks õhtul. 

TÄISTERA KAERAJAHU,  
GLUTEENIVABA, 350G  

2,82 € 
Täistera kaerahelvestest jahu 

 kontrollitud mahepõllumajandusest 



TÄISTERA RIISIJAHU,  
GLUTEENIVABA, 500G 

3,60 € 
Registreeritud Saksamaa tsöliaakia seltsis. 

Jahvatatud eraldi gluteenivabade jahude osakonnas,  
et vältida kokkupuudet teiste toiduainetega. 

Bio-sertifikaadid: EG-Bio, Demeter, IFS, Bio&Fair 
Koostis: 100% orgaaniline täistera riisijahu 

TEFF JAHU,  
GLUTEENIVABA, 400G 

8,84 € 
Teff on üks hirsi alamliike, 

 nimetatakse ka abessiinia lembehein.  
Sisaldab kiudaineid, kaltsiumi,  

rauda, tsinki ja kaaliumi enam kui teised teraviljad
 Ideaalne sportlastele, kaalulangetajatele 

 ja diabeetikutele- annab pideva energia juurdevool
 ja vabastab suhkrut aeglaselt. 

TOMATIBURGERITE JAHU,  
GLUTEENIVABA, 140G 

2,58 € 
Koostisosad: riisihelbed*, hirsihelbed*, riisijahu*,  

maisijahu*, maisiekstrakt* (täistera riisijahu*,  
maisijahu*, palmirasvapulber*, meresool),  

kuivatatud tomatitükid*, tomatihelbed* 
 (kuivatatud tomatikontsentraat*, maisitärklis*), 

 sool, basiilik*, porrulauk*, porgand*, sibul*,  
kurkum*, valge pipar*, muskaatpähkel*,  
leeskputk*, kartulitärklis*, pärmiekstrakt 

TUMEDA LEIVA SEGU,  
GLUTEENIVABA, 500G  

5,25 € 
Koostis: täistera riisijahu* 36%, päevalilleseemned*

maisitärklis*, jahvatatud linaseemned*,  
linaseemned*, tatrajuuretis* (tatrajahu*, kinoajahu*

 starterkultuurid), meresool, 
 riisisiirupipulber*, karamellipulber*, 

 maltodekstriin*, paksendaja: guarkummi* 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 

VALGURIKAS PUDRUSEGU,  
GLUTEENIVABA, 400G 

6,12 €  
Koostisosad: gluteenivabad kaerahelbed* 55%,  

sojahelbed*, kuivatatud puuviljad* 19%  
(rosinad*, banaanilaastud*, õunajahu*, 

 õunatükid*, vaarikatükid*), 
 riisiproteiin*, paisutatud kinoa*, 

 kuldsed linaseemned*,  
paisutatud amarant*, chia seemned* 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

3-VILJA KOTLETID,  
GLUTEENIVABAD, 160G 

2,16 € 
Koostisosad: täistera riisihelbed* (30%),  

täistera tatrajahu*, 
 täistera hirsihelbed* (20%),  

maisijahu* (20%), kivisool, riisijahu*,  
kuivatatud aedviljasegu* 

 (pastinaak*, sibul*, porgand*), 
 maitsetaimed* (rosmariin*, 

 basiilik*, aed-piparrohi*, 
 majoraan*, oregano*, 

 tüümian*, kurkum*), oliiviõli* 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 

GLUTEENIVABAD  
MAISIHELBED, 325G 

5,73 € 
Saksamaa Tsöliaakia Liidu tunnustusega 
 gluteenivabad magustatud maisihelbed. 

 
Koostisosad: mais** (90%),  

toor-roosuhkur**, riisisiirup*, meresool 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 
 

**biodünaamilisest põllumajandusest 
 

Võib sisaldada soja jääke. 

TERAVILJAPALLID 
 ŠOKOLAADIGA,  

GLUTEENIVABAD, 300G 
6,54 € 

Maitsvad pallikesed maisi, riisi ja quinoa-jahuga,  
osaliselt kaetud kakao ja tumeshokolaadiga. 

 Suurepärased jogurti, piima, kohupiima,  
mahla või hapukoorega.  

Registreeritud Saksamaa tsöliaakia seltsis. 



KÜPSETUSPULBER,  
GLUTEENIVABA, 3X18G  

2,32 € 
Küpsetuspulber magusate küpsetiste valmistamiseks.  

Ühest kotikesest piisab 500g jahule. 
 

Koostisosad: maisitärklis mahepõllumajandusest,  
viinamarjadest pärinev viinhape, sooda 

LAHUSTUV 
 KAKAOJOOK, 300G 

4,99 €  
Gluteenivaba. 

 
Koostisosad: roosuhkur* (73,4%),  

vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber* (26%),  
emulgaator: sojaletsitiin*, sool 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

 
Võib sisaldada piima jääke. 

 
Valmistamine: võta 3 supilusikatäit pulbrit tassi kohta, 

 vala sellele peale külm või kuum piim ning sega. 

GLUTEENIVABA  
KAERAJOOK, 1L 

2,75 € 
Orgaaniline gluteeni- ja laktoosivaba  

vegan kaerajook sobib ideaalselt smuutidesse,  
müsli peale või hommikuse pudru valmistamiseks.  

Sobib kasutamiseks kohvi peale. 
 

Koostisosad: allikavesi, gluteenivaba kaer*(14%),  
päevalilleõli*, saflooriõli*, meresool. 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

MANDLIJOOK, 1L 
3,84 € 

Gluteenivaba mandlijook Itaalia mandlipastast. 
 Sobib hommikusöögihelvestega, vahepalaks, 

 kasutamiseks kookides,  
magustoitudes ja kastmetes. 

 
Koostis: vesi, Itaalia mandlipasta* (8%), roosuhkur 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

VEGAN KOHVIJOOK, 200ML 
1,60 € 

Gluteenivaba riisijook mandli ja kohviga. 
 

Koostisosad: allikavesi, Itaalia riis* (14%), 
 Itaalia mandlipasta* (1,5%), päevalilleõli*, 

 lahustuv kohv* (0,6%), emulgaator:  
päevalille letsitiin*, paksendaja: 

 kaarobijahu*, merevetikad 
(Lithothamnium calcareum),  

meresool*. 
 

*kontrollitud mahepõllumajandusest 

RIISIJOOK MANDLIGA, 1L 
2,62 € 

Gluteenivaba Itaalia riisist jook mandlipastaga.  
Sobib hommikusöögihelvestega, vahepalaks,  

kasutamiseks kookides, magustoitudes ja kastmetes.
Sisaldab ainult looduslikult esinevaid suhkruid. 

 
Koostis: allikavesi, Itaalia riis* (17%), 

 päevalilleõli*, mandlipasta* (1%),  
safloorõli*, meresool 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

SOJAJOOK VANILLIGA, 1L 
2,51 € 

Gluteenivaba veganitele sobiv jook. 
 

Koostisosad: vesi, kooritud Itaalia sojaoad* (8%),  
roosuhkur*, looduslik vanilli lõhna- ja maitseaine*,  
teised looduslikud lõhna- ja maitseained, meresool 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

SUHKRUVABA 
 MANDLIJOOK 6%, 1L 

4,56 € 
Gluteenivaba mandlijook. 

 
Koostisosad: allikavesi,  

Itaalia mandlipasta* (6%). 
 

* kontrollitud mahepõllumajandusest. 



VEGAN MAJONEES, 230G 
4,95 € 

Muna- ja gluteenivaba majonees päevalilleõlist. 
 

Koostis: päevalilleõli* 52,5%, vesi, veiniäädikas*, 
 roosuhkur*, sinep*, sidrunimahl*, meresool,  

päevalilleproteiin*, 
 paksendaja: guarkummi* 

 
*kontrollitud mahepõllumajandusest 

 
Võib sisaldada soja jääke. 

BIOCROC PIZZA,  
GLUTEENIVABA, 50G 

1,70 € 
Maitsev ja kosutav suupiste. Meeldiva pizza maitsega. 

 
Biocroc pizza krõpsud on gluteenivabad, 

 registreeritud Tsöliaakia seltsis 
  ja sobivad gluteenitalumatuse korral.  

Koostis: bio-mais 78%, bio-päevalilleõli,  
segu orgaanilistest maitsetaimedest 7%  

( tomat, meresool, basiilik, sibul), 
 extra virgin oliiviõli. 

MAISI FUSILLI,  
GLUTEENIVABA, 500G 

3,98 € 
Koostisosad: maisijahu, 

 vesi ( 100% Itaalia mais, mahepõllundusest). 
 

Keetmisaeg 6/ 8 min. 
 

Heaks kiidetud Itaalia Tsöliaakia seltsi 
  ja Tervishoiu ministeeriumi poolt.  

Koostisained 100% mahepõllundusest. 

MAISI PENNE,  
GLUTEENIVABA, 500G 

4,18 € 
Koostis: maisijahu,  

vesi ( 100% Itaalia mais, mahepõllundusest). 
 

Keetmisaeg 6/ 8 min. 
 

Heaks kiidetud Itaalia Tsöliaakia seltsi  
ja Tervishoiu ministeeriumi poolt.  

Koostisained 100% mahepõllundusest. 

3-VILJA SPAGETID,  
GLUTEENIVABAD 500G 

4,98 € 
Koostisosad: maisijahu* 60%,  

riisijahu* 35%, täistera tatrajahu* 5%. 
 

Portsjoni suurus u. 80g. Keetmisaeg 11 minutit. 
 

Võib sisaldada lupiini ja soja jääke. 

MAISI LASANJEPLAADID,  
GLUTEENIVABAD, 250G  

3,98 € 
Gluteenivabad lasanjeplaadid  

mahepõllumajandusest  
pärinevast maisijahust.  

 
Võib sisaldada muna ja soja jääke 

MAISIGALETID,  
GLUTEENIVABAD, 110G 

1,75 € 
Maitsev ja kosutav krõbe suupiste.  

Ideaalne leiva asendaja. 
 

Gluteenivaba, heaks kiidetud 
 ja registreeritud Itaalia Tsöliaakia Seltsis. 

 
Ei ole praetud ega friteeritud. 

 Sobivad dieedi korral, 
 eriti madala rasvasisaldusega (alla 3g/100g).  

Hoida jahedas ja kuivas. 
Ingredienti : mais 99,7%, sool 

 

ÕHUKESED MAISIGALETID,  
GLUTEENIVABAD, 100G 

1,75 € 
Maitsev ja kosutav krõbe suupiste.  

Ideaalne leiva asendaja. 
 

Gluteenivaba, heaks kiidetud 
 ja registreeritud Itaalia Tsöliaakia Seltsis. 

 
Ei ole praetud ega friteeritud.  

Sobivad dieedi korral, 
 eriti madala rasvasisaldusega (alla 3g/100g).  

Hoida jahedas ja kuivas. 
Ingredienti : bio mais 99%, meresool, bio maisiõli 



TATRASPAGETID,  
GLUTEENIVABAD, 250G 

2,99 € 
Koostis: tatrajahu, vesi 

 
Heaks kiidetud Itaalia Tsöliaakia seltsi 

  ja Tervishoiu ministeeriumi poolt.  
Koostisained 100% mahepõllundusest. 

FUSILLID KINOAGA,  
GLUTEENIVABAD, 250G  

4,45 € 
Koostis: kinoajahu* 20%,  
täistera maisijahu* 20%, 

 maisijahu* 20%, riisijahu* 20%, 
 riisitärklis* 20%  

(*kontrollitud mahepõllumajandusest).  
Keetmisaeg 8-11 minutit.  

Võib sisaldada lupeeni ja soja jääke. 

KIKERHERNE  
FUSILLID, 250G 

4,35 € 
Gluteenivabad. 

 
Koostisosad: kikerhernejahu.  

Keetmisaeg 5 minutit. 
 

Valmistatud Itaalias 

MUSTADEST LÄÄTSEDEST 
 FUSILLID, 250G  

4,80 € 
Gluteenivabad. Koostisosad: mustadest läätsedest  

jahu kontrollitud mahepõllumajandusest. 
 Keetmisaeg: 3 minutit. 

 
PUNASTEST LÄÄTSEDEST 

 FUSILLID, 250G 
4,35 €  

Gluteenivabad. 
 

Koostisosad: punastest läätsedest jahu.  
Keetmisaeg 5 minutit. 

 
Valmistatud Itaalias.

TAPIOKI PULBER, 250G 
4,65 € 

Tapiokki kasutatakse kastmete ja suppide 
 paksendamiseks, küpsetiste magustamiseks jne.  

Äärmiselt pehme, kannatab hästi sügavkülmutamist,  
ei lase küpsetistel laiali pudiseda  

ja annab ilusa heleda värvi.  
Loomulikult gluteenivaba,  

sobib asendama nii jahu kui tärklist. 
 
 
 

Koostis: 100% kuivatatatud bio cassava juure siirup. 


