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-
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-
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Alen Oy
Järvenpääntie 49
03600 KARKKILA

p. +358 9 3434 3180
e-mail: info@alen.fi
ALV.rek.kr.nro 720.082

www.facebook.com/AlenLtd
www.kauppa.alen.fi
www.alen.fi

ESIMERKKI TOTEUTUNEESTA KAMPANJASTA

Tuotteiden tilauslomake on kaksiosainen. Siitä täytetään sekä yläosa, että alaosa
samanlaisina. Tuotteiden tilaaja jättää itselleen toisen osan tilauslomakkeesta ja toinen
osa toimitetaan Vinhaan tanssiopettajalle tuntien yhteydessä, tai sähköpostilla
(xxxxx@vinha.net) tai Auralle (aura.tegelberg@alen.fi). Lomakkeen viimeinen
palautuspäivä on torstai 30.11.2017
Tilatut pakasteet noudetaan maanantaina 11.12.2017:
klo 17.45 - 18.00 Vihdin kirkonkylän torilta tai
klo 18.30 - 19.00 Karkkilan torilta
Tilaaja maksaa tuotteet noutaessaan tilaustaan ja saa tilaamansa tuotteet
tilauslomakkeensa osaa vastaan. Tuotteet voi maksaa käteisellä, pankkikortilla tai
yleisimmillä luottokorteilla.
Yhteyshenkilönä leipomopakastemyynnissä toimii Alenin puolelta Aura Tegelberg, 0400
804 127, aura.tegelberg@alen.fi ja Vinhan puolelta xxxxxx Lisää lomakkeita voi
tarvittaessa tulostaa osoitteessa: www.alen.fi/vinha

ESIMERKKI TOTEUTUNEESTA KAMPANJASTA

PAKASTETUOTEVALIKOIMA
Tilaajan nimi:___________________________Puh.__________________________

Karjalanpiirakka 65g, paistovalmis
Stadin Lihis 240g, kypsä
Kinkkujuustokolmio 120g, paistovalmis
Croissant voi 60g, paistovalmis
Pizzapohja 160g, raaka
Puolipatonki 115g, esipaistettu
Pieni moniviljapatonki 140g, esipaistettu
Ciabatta sämpylä 100g, kypsä
Possumunkki 110g, kypsä
Valkosuklaa-vadelma muffins 120g, kypsä
Tuplasuklaa muffins 120g, kypsä
Suklaa fudge brownie 1000g, kypsä
Mud Cake 1000g, kypsä
Softy Brownie gluteeniton 500g, kypsä
Suomi kakku gluteeniton 500g, kypsä
Joulutorttu 65g, paistovalmis
Tähtitorttu 70g, paistovalmis
Piparitaikina 500g, raaka

á hinta
0,36 €
2,00 €
0,50 €
0,50 €
0,70 €
0,60 €
0,90 €
0,55 €
0,90 €
1,40 €
1,40 €
12,00 €
15,00 €
6,50 €
8,00 €
0,65 €
0,75 €
2,50 €

kpl/ltk
45 kpl
2x10 kpl
50 kpl
40 kpl
40 kpl
32 kpl
25 kpl
30 kpl
20 kpl
20 kpl
20 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
20 kpl
20 kpl
4 kpl
Yht.

ltk hinta
16,00 €
40,00 €
25,00 €
20,00 €
28,00 €
19,20 €
22,50 €
16,50 €
18,00 €
28,00 €
28,00 €
12,00 €
15,00 €
6,50 €
8,00 €
13,00 €
15,00 €
10,00 €

ltk määrä

hinta yht.

NOUTO MA 11.12.17:
(ympyröi yksi vaihtoehto)

17.45-18 Vihti kk (tori)

18.30-19 Karkkila (tori)

PIDÄ TÄMÄ OSA
ITSELLÄSI JA
OTA MUKAAN
NOUTAESSASI
TILAUSTA

Palauta lomake viimeistään to 30.11.2017 mennessä.
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ESIMERKKI TOTEUTUNEESTA KAMPANJASTA

TUOTETIEDOT
KARJALANPIIRAKKA 65G, paistovalmis
Ainekset: Vesi, riisi (19%), RUISJAUHO, VEJNÄJAUHO, täysjyväRUISJAUHO, kasviöljy, porkkana, sokeri,
suola (0,8%), kasvirasva, glukoosi, VEHNÄGLUTEENI, MAITOPROTEIINI, RUISMALLAS, aromit ja väri
(E160a). Soijaton, kananmunaton, laktoositon.
Käyttöohje: Kiertoilmauunissa +230 °C 20-25 min. Paistoarvot ohjeellisia. Alkuperämaa: Suomi
STADIN LIHIS 240G, kypsä
Ainekset: VEHNÄJAUHO, vesi, riisi, lihatäyte (5 %) (naudanliha), SOIJAPROTEIINI, margariini [kasviöljy
ja -rasva, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaine (E330), aromit], sokeri, hiiva, kasviöljy, säilöntäaine
(E202), happamuudensäätöaine (E330, E322), emulgointiaine (E484, E472e), mausteet, suola (0,8 %).
Laktoositon.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä n. 3 tuntia, jääkaappilämpötilassa n. 12 tuntia. Molemmissa tapauksissa pussin on hyvä olla
avattuna. Sulatus uunissa +200 °C:ssa 8-12 minuuttia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen.
Alkuperämaa: Suomi
KINKKU-JUUSTOKOLMIO 120G, paistovalmis
Ainekset: VEHNÄJAUHO, JUUSTOtäyte (26 %) [vesi, JUUSTO (E1442), HERAjauhe, MAITOjauhe,
JUUSTOjauhe, kasvirasva, stabilointiaine (E450a), suola, valkopippuri], margariini (21 %) [osittain kovetetut
kasviöljyt ja -rasvat, vesi, emulgointiaineet (E322 soijalesitiini, E471), suola, happamuudensäätöaine (e330),
aromit, säilöntäaine (E202), väriaine (E160a), hapettumisenestoaineet (E306, E304)], lihatäyte (7 %)
(porsaanliha, vesi, perunatärkkelys, suola, laktoosi, rypälesokeri, SOIJAPROTEIINI, stabilointiaineet (difosfaatti, E410), aromit,
arominvahvenne (E621), hapettumisenestoaineet (E331, E361), säilöntäaine (E250), väriaine (E120)], vesi, sokeri, hiiva, suola,
KANANMUNA, MAITOjauhe, VEHNÄGLUTEENI, emulgointiaine (E472e), kasviöljy, jauhonparanne (E300), entsyymit, aromi.
Käyttöohje: Sulata paistopellillä 15–30 min. ja voitele kananmunalla. Paista +180C noin 20 min. Paistoarvot ohjeellisia.
Alkuperämaa: Espanja.
CROISSANT VOI 60G, paistovalmis
Ainekset: VEHNÄJAUHO, VOI (22.9 %), vesi, hiiva, sokeri, VEHNÄGLUTEENI, jodioitu suola,
KANANMUNA, VEHNÄMALLASJAUHO, stabilointiaine (E341), jauhonparanteet (E300, E920). Saattaa
sisältää pieniä määriä pähkinää, seesamia ja soijaa.
Käyttöohje: Sulatus n. 30 min. Paisto +170 °C 22–26 minuuttia. Paistoarvot ohjeellisia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen.
Alkuperämaa: Luxemburg
PIZZAPOHJA 160G, raaka
Ainekset: VEHNÄJAUHO, vesi, DURUMVEHNÄJAUHO, oliiviöljy, hiiva, suola.
Käyttöohje: Tuote on raakapakaste. Sulatus huoneenlämmössä 30-60 minuuttia. Muotoile pizzataikina haluamallasi
tavalla ja lisää täytteet. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Laktoositon. Maidoton. Alkuperämaa: Suomi
PUOLIPATONKI 115G, esipaistettu
Ainekset: VEHNÄJAUHO, vesi, hiiva, suola (1,2 %), VEHNÄGLUTEENI, hapettumisen estoaine (E300),
entsyymit. Laktoositon. Maidoton.
Käyttöohje: Paisto jäisenä tai sulatettuna +200 °C n 15 minuuttia. Paistoarvot ohjeellisia. Tuote säilytetään
pakastelämpötilassa -18C. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudestaan. Alkuperämaa: Ranska
PIENI MONIVILJAPATONKI 140G, esipaistettu
Ainekset: Vesi, VEHNÄJAUHO, HIIVALEIPÄJAUHO, pellavansiemen, MAISSIROUHE,
auringonkukansiemen, RUISJAUHO, TÄYSJYVÄRUISROUHE, HIRSSI, KAURAHIUTALE,
VEHNÄGLUTEENI, emulgointiaineet (E472e), VEHNÄMALLAS, margariini [kasvirasva ja – öljy (palmu- ja
rapsiöljy), vesi, suola, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaine (E270), aromi, väriaine (E160a)], hiiva,
suola, emulgointiaine (E481), happamuudensäätöaineet (E170, E341), sokeri, RUISMALLASJAUHO,
SEESAMINSIEMEN, entsyymit. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa, maitoa ja laktoosia. Laktoositon.
Maidoton.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä noin 30 minuuttia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Alkuperämaa: Suomi
CIABATTA SÄMPYLÄ 100G, kypsä
Ainekset: VEHNÄJAUHO, vesi, VEHNÄGLUTEENI, oliiviöljy, merisuola (1,3%), hiiva. Saattaa sisältää pieniä
määriä ruista. Suolapitoisuus 1,3 %, voimakassuolainen. Laktoositon, maidoton.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä noin 30 minuuttia. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen.
Alkuperämaa: Suomi
POSSUMUNKKI 110G, kypsä
Ainekset: VEHNÄJAUHO, vesi, omenamarmeladi [vesi, sokeri, omenapala (kuivattu), omenasosetiiviste,
muunneltu tärkkelys, hyytelöimisaine (E440), happamuudensäätöaine (E330, E333), säilöntäaine (E202)], sokeri,
margariini [kasvirasva ja –öljy (palmu- ja rapsiöljy), vesi, suola, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaine
(E270), aromi, väriaine (E160a)], KANANMUNA, hiiva, kardemumma, suola, emulgointiaine (E472e). Laktoositon,
maidoton.
Käyttöohje: Sulatus ja sokerointi. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Alkuperämaa: Suomi
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VALKOSUKLAA-VADELMA MUFFINS 120G, kypsä
Ainekset: VEHNÄJAUHO, sokeri, margariini [kasvirasva ja -öljy, vesi, sokerisiirappi, emulgointiaine (E471, E475),
happamuudensäätöaine (E330, E331), A- ja D-vitamiini, säilöntäaine (E202), aromi, väriaine (E160a)], vesi,
KANANMUNA, vadelma 5 %, valkosuklaa 5 % [kaakaovoi, MAITOjauhe, emulgointiaine (E322
SOIJALESITIINI], vanilliinisokeri, MAITOjauhe, leivinjauhe, sooda, suola, luontaiset aromit.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä 2 h ennen tarjoilua. Säilyvyys sulamisen jälkeen, huoneenlämmössä 5 vrk, jääkaapissa 10 vrk.
Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudestaan. Alkuperämaa: Suomi
TUPLASUKLAA MUFFINS 120G, kypsä
Ainekset: Sokeri, VEHNÄJAUHO, margariini [kasvirasva ja –öljy (palmu- ja rapsiöljy), vesi, suola, emulgointiaine
(E471), happamuudensäätöaine (E270), aromi, väriaine (E160a)], vesi, KANANMUNA, suklaa 5 % [sokeri,
kaakaomassa, kaakaojauhe (vähärasvainen), kaakaovoi, dekstroosi (maissi), emulgointiaine (E322
auringonkukkalesitiini)], suklaakuorrute 5 % [sokeri, kasvirasva (kokonaan kovetettu, kookos, palmu), kaakaojauhe
(vähärasvainen), kasvirasva (kookos, palmu), emulgointiaine (E322 SOIJALESITIINI), luontainen vanilja-aromi], kaakaojauhe,
leivinjauhe, sooda, suola, luontaiset aromit. Laktoositon, maidoton.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä 2 h ennen tarjoilua. Säilyvyys sulamisen jälkeen, huoneenlämmössä 5 vrk, jääkaapissa 10 vrk.
Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Alkuperämaa: Suomi
SUKLAA FUDGE BROWNIE 1000G, kypsä
Ainekset: Sokeri, margariini (rapsiöljy, emulgointiaine (E472d), aromi, väri (E160a)), tumma suklaa (17 %)
(sokeri, kaakaomassa, kaakaojauhe (vähärasvainen), kaakaovoi, dekstroosi (maissi), emulgointiaine (E322
SOIJALESITIINI)), KANANMUNA, VEHNÄJAUHO, kaakaojauhe, vanilliinisokeri, suola. Laktoositon,
maidoton.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä 2-3h tai viileässä n. 12 h. Tarjoillaan huoneenlämpöisenä. Säilyvyys viileässä n. 14 vrk
sulamisen jälkeen. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Alkuperämaa: Suomi
MUDCAKE 1000G, kypsä
Ainekset: Sokeri, margariini (rapsiöljy, emulgointiaine (E472d), aromi, väri (E160a)), KANANMUNA,
suklaarouhe (kaakaomassa, kaakaovoi, emulgointiaine (E322 SOIJALESITIINI)), kaakaojauhe, VEHNÄJAUHO,
laktoositon ranskanKERMA (pastöroitu KERMA, muunneltu tärkkelys, sakeuttamisaineet (E412, E410, E440),
HAPATE), siirappi, vanilliinisokeri, kahvijauhe, leivinjauhe, suola. Laktoositon.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä 2-3 h tai viileässä n. 12 h. Tarjoillaan huoneenlämpöisenä tai viileänä. Säilyvyys viileässä 14
vrk sulatuksen jälkeen. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Alkuperämaa: Suomi
SOFTY BROWNIE GLUTEENITON 500G, kypsä
Ainekset: Riisijauho, perunajauho, tapiokatärkkelys, sokeri, vesi, kaakaojauhe, margariini (rapsiöljy, emulgointiaine
(E472e), aromi, väri (E160a)), vanilliinisokeri, muunneltu tärkkelys (E412), nostatusaine (E500), suola. Gluteeniton,
maidoton, kananmunaton, laktoositon.
Käyttöohje: Sulatus viileässä yön yli. Tarjoillaan huoneenlämpöisenä tai viileänä. Säilyvyys viileässä n. 1 vko
sulamisen jälkeen. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Alkuperämaa: Suomi
SUOMI KAKKU GLUTEENITON 500G, kypsä
Ainekset: Riisijauho, perunajauho, laktoositon TUOREJUUSTO (15 %), laktoositon MAITORAHKA,
tapiokatärkkelys, sokeri, vesi, kaakaojauhe, KANANMUNA, margariini (rapsiöljy, emulgointiaine (E472e), aromi,
väri (E160a)), vanilliinisokeri, muunneltu tärkkelys (E412), nostatusaine (E500), suola. Gluteeniton, laktoositon.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä 1-2h tai viileässä n. 8 h. Tarjoillaan huoneenlämpöisenä. Säilyvyys viileässä n.
14 vrk sulamisen jälkeen. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Alkuperämaa: Suomi
JOULUTORTTU 65G, raaka
Ainekset: VEHNÄJAUHO, VOI, vesi, sokeri, luumu, tärkkelyssiirappi, suola, hyytelöimisaine (E401, E440),
happamuudensäätöaine (E330, E333), säilöntäaine (E202). Vähälaktoosinen.
Käyttöohje: Sulatus n. 60 minuuttia huoneenlämmössä tai yön yli kylmiössä. Halutessasi voitele tortut
kananmunalla ja paista uunissa 230 – 250 °C 13-15 minuuttia. Paistoarvot ovat ohjeellisia. Sulanutta tuotetta ei
saa pakastaa uudestaan. Alkuperämaa: Suomi
PIPARITAIKINA 1000G, raaka
Ainekset: VEHNÄJAUHO, margariini [kasvirasva ja –öljy (palmu- ja rapsiöljy), vesi, suola, emulgointiaine
(E471), happamuudensäätöaine (E270), aromi, väriaine (E160a)], sokeri, KANANMUNA (emulgointiaine (E471,
E475), säilöntäaine (E202), happamuudensäätöaine (E330), suola), sokerisiirappi, nostatusaine (E500), mausteet
(kaneli, neilikka). Laktoositon. Maidoton.
Käyttöohje: Sulatus huoneenlämmössä noin 30 minuuttia. Kauli taikina noin 2-3 mm. vahvuiseksi levyksi. Painele esim.
piparimuotilla kuvioita taikinaan ja paista piparit uunissa 200°C n. 5-9 minuuttia. Pipareiden säilyvyys paistamisen jälkeen
huoneenlämmössä 30 vrk. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudestaan. Alkuperämaa: Suomi
k sulamisen jälkeen. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. Alkuperämaa: Suomi

