
Gluteenitonta fodmappaajille ja vegaaneille?  
Vuonna 1955 leipomomme perustanut Saimi Moilanen olisi  
ihmeissään Moilas Free Fromista. Mutta onhan siinä järkeä:

Suomen suurin gluteeniton leipomo
moilas.fi

1. Moneen ruokavalioon. Tuttu ja luotettu Moilas Gluten-Free löytyy jatkossakin pu-
naisessa paketissa, gluteenittomasta hyllystä. Mutta keliaakikkojen ja allergikkojen lisäksi 
muutkin kaipaavat sopivaa syötävää.

2. Tiedämme, että gluteenin suhteen ei voi ottaa riskejä. Sekä Moilas Free From että  
Gluten-Free leivotaan omissa gluteenittomissa leipomoissamme Pieksämäellä. Pakkaus 
on niin tiivis, että kauppa voi laittaa sen tavalliseen pakastehyllyyn.

3. Herkullista vaihtelua ei ole koskaan liikaa. Lisää Moilas Free From -uutuuksia tulee 
pian, ja ne kaikki ovat luonnostaan vehnättömiä ja gluteenittomia. 

Ihan uutta ihanuutta



Riisipiirakka
Voilla leivottu laktoositon

BBQ-Vegepiirakka
Vegaanista Härkiksestä

Tuotenumero 164003

Moilas Free From Riisipiirakka
Runsaasti voihin keitettyä riisipuurotäytettä ja ohut kuori. 
Nauti sulatettuna tai lämmitä!
6 kpl/402 g. Kypsä pakaste.

AINESOSAT: Vesi, riisi (23 %), tattarijauho, laktoositon VOI (5,4 %),  
maissitärkkelys, riisijauho, laktoositon MAITOjauhe, rypsiöljy, 
täysjyväriisijauho, peruna hiutale, suola, perunakuitu, psyllium, kui-
vattu riisihapantaikinajuuri, melassi, sakeuttamisaine (ksantaani), 
emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit).

Tuotenumero 354001

Moilas Free From BBQ-Vegepiirakka
Maistuu niin vegaaneille kuin muillekin!  
Mehevä BBQ-täyte: Härkis® Original, riisi & kasvis. 
2 kpl/200 g. Kypsä pakaste. 

AINESOSAT:  Riisi, vesi, maissitärkkelys, Härkis® Original (10 %) 
[härkäpapu (52 %), vesi, herneproteiini, rypsiöljy, muunnettu mais-
sitärkkelys, jodioitu suola, melassi, kasviuute (sipuli), sokerikulööri, 
stabilointiaineet (selluloosajauhe, metyyliselluloosa), kasvikuitu 
(herne), mustapippuri], rypsiöljy, riisijauho, tapiokatärkkelys, paprika 
(5 %), riisihapatejauho, sipuli (2 %), kuivattu glukoosisiirappi (maissi), 
kosteudensäilyttäjä (glyseroli), sokeri, täysjyväriisijauho, mausteet 
(savustettu paprika, sipuli, mustapippuri, inkivääri, chili, valkosipuli, 
persilja, korianteri, juustokumina, rosepippuri), suola, hiiva, peruna-
kuitu, psyllium, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, ksan-
taani), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit). Saattaa 
sisältää pieniä määriä sinapinsiementä.

Tuotenumero 164211 (pussi)  
Tuotenumero 164210 (laatikko)

Moilas Free From  
Cocktailriisipiirakka
Laktoositon pikkupiirakka arjen ja  
juhlan herkkuhetkiin. Paista ja nauti!
15 kpl/600 g ja n. 30 kpl/1200 g. Paistovalmis raakapakaste.

AINESOSAT:  Vesi, riisi (18 %), tattarijauho, laktoositon VOI 
(4 %), riisijauho, maissitärkkelys, laktoositon MAITOJAUHE, 
täysjyväriisijauho, rypsiöljy, perunahiutale, suola, perunakuitu, 
psyllium, riisihapanjauhe, melassi, sakeuttamisaine (ksantaani), 
emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit).
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Moilas Oy, Hietatie 1, 76850 Naarajärvi, Suomi  
Puh. 015 785 1200 info@moilas.com, www.moilas.fi

Tilaukset ja kuluttajapalvelu (ark. klo 9-15) puh. 044 761 4411, info@moilas.com


