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FRI FRÅN GLUTEN – 
MASSOR AV SMAK

På Schnitzer har vi gjort till vår uppgift/mission att 
förse våra kunder med produkter som inte bara
smakar extra gott, men också förenklar i vardagen 
och gör livet så smakrikt och enkelt som möjligt.
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till 5 december
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På Schnitzer har vi gjort till vår uppgift/mission att 

smakar extra gott, men också förenklar i vardagen 
och gör livet så smakrikt och enkelt som möjligt.

City Gross | Matrebellerna | Tempo | O.M. Glutenfritt.se

Ica Kvantum Focus Göteborg | 

SCHNITZER 

FRAMGÅNGSFAKTORER    

• bred portfölj av högkvalitativt, 

 välsmakande bröd och 

 bakverk

• omfattande hygien standard –

 certi� erad av IFS FOOD

• mer än 50 år av expertis 

 inom näring och kost



Ingredienser: naturlig bovetesurdeg* (full-
kornsbovete*, vatten), vatten, majsmjöl*, 
sojamjöl*, fullkornsbovete*, solrosfrön*, 
fullkorn hirs*, rismjöl*, havssalt, äppelkli*,
emulgeringsmedel: sojalecitiner*

buchweizen schnitten

 360 g

Ingredienser: vatten, 28% majsstärkelse*, 
naturlig rissurdeg* (rismjöl*, vatten), hirsfl in-
gor*, linfrömjöl*, solrosolja*, 3% majsmjöl*, 
rismjöl*, psylliumfrö, skal*, ärtprotein*, dex-
tros*, havssalt, jäst*, förtjockningsmedel: 
guargummi*, xantangummi; kryddor*

baguette classic

• 100 % glutenfritt

• från certi� erad ekologisk produktion

• alla produkter med detaljerad 

allergenmärkning

• stort utbud av laktos- och 

 palmoljefria produkter 

• veganska specialiteter 

• Inga konserveringsmedel, 

 inga konst gjorda tillsatser, 

 ingen smakförstärkare, GMO fri, 

 inget raf� nerat socker.

Gjort på solmoget bovete,
fi berrik, smakrikt.

muffins + dark chocolate

 140 g

Ingredienser: rörsocker*, ägg* margarin* (pal-
molja*, vatten, solrosolja*, emulgeringsmedel: 
lecitiner från solroskärnor*, salt, koncentrerad 
citronsaft*), rismjöl*, 10% mörk choklad* (kakao-
massa*, rörsocker*, kakaosmör*, emulgerings-
medel: lecitiner från solroskärnor*), 4% kakao*, 
majsstärkelse*, förtjockningsmedel: guarnkärn-
mjöl*, havssalt, vinstensbakpulver* (majsstär-
kelse*, surhetsreglerande medel: kaliumtartrat, 
jäsningsmedel: natriumvätekarbonat). 

Upptäck din mörka sida 
Mörka chokladbitar I 
kombination med en 
saftig kakaoblandning. 
Vilken söt frestelse - Njut

En glutenfri version av den 
franska klassikern. Mild 
och välsmakande när som 
helst på dagen.

Ingredienser: vatten, 24% majsstärkelse*, 
naturlig ris surdeg* (rismjöl*, vatten), 4% 
linfrömjöl*, äppelkli*, solros olja*, risfl ingor*, 
2% majsmjöl*, psyllium fröskal*, ärtprotein*, 
havssalt, jäst*, förtjockningsmedel: guar-
gummi*, xantangummi; ris mjöl*, kryddor*

baguettini rustic
Ingredienser: vatten, 27% majsstärkelse*, 
naturlig rissurdeg* (rismjöl*, vatten), 6% 
hirsfl ingor*, linfrömjöl*, solrosolja*, rismjöl*, 
2 % majsmjöl*, psylliumfrö skal*, ärtpro-
tein*, dextros*, havssalt, jäst*, förtjock-
ningsmedel: guargummi*, xantangummi; 
kryddor*

baguettini bianco

 200 g

Denna minibaguette med 
linfrömjöl och har mycket 
smak. Smakar gott till var-
je måltid och när som helst 
på dagen.

Den fi nt milda smaken av 
denna minibaguette kan 
kombineras med såväl 
smak och krydda som 
aromatisk sötma. Funge-
rar bra även som ett litet 
mellanmål.

 200 g

 250 g

Gjort på solmoget bovete,
fi berrik, smakrikt.

Ingredienser: 29% majsstärkelse*, vat-
ten, naturlig rissurdeg* (rismjöl*, vatten), 
ris mjöl*, 5% sesam*, hela ägg*, tapioka 
stärkelse*, rörsocker*, glukossirap*, sol-
ros olja*, psylliumfröskal*, ärtprotein, jäst*, 
havssalt, förtjockningsmedel: guargummi*, 
xantangummi; kryddor*

hamburger buns
Ingredienser: 34% majsstärkelse*, vatten, 
15% majsmjöl*, surdeg av ris* (rismjöl*, vat-
ten), solrosolja*, rismjöl*, psylliumfröskal*, 
ärtprotein, linfrömjöl*, dextros* (från majs), 
havssalt, vinstensbakpulver* (majsstärkel-
se*, bakpulver (dikaliumtartrat, natriumvä-
tekarbonat)), äppelfi ber*, förtjockningsme-
del: guarkärnmjöl*, xantangummi, kryddor*, 
naturlig arom

pizza base
Var kreativ och njut av Glu-
tenfria val av burgare.
Oavsett om du väljer med
kött - eller vegetarisk vari-
ant, toppa det fl uffi  ga ham-
burgerbrödet med fräscha 
och saftiga tillbehör – valet 
är upp till dig.

Toppa pizzabotten med 
färska ingredienser, baka 
den i ugnen och njut av 
fantastiska italienska sma-
ker.

 250 g  100 g

Ingredienser: vatten, 28% majsstärkel-
se*, naturlig rissurdeg* (rismjöl*, vatten), 
rismjöl*, 6% hirsfl ingor*, 3% majsmjöl*, 
solrosolja*, psylliumfröskal*, ärter protein*, 
dextros*, havssalt, cidervinäger*, jäst*, fört-
jockningsmedel: guargummi*, xantangum-
mi; kryddor*, naturlig arom

bread’n toast white 
Brödskivorna är klara att 
äta som de är. Bread‘n 
Toast vitt smakar också 
mycket bra som rostat.

 400 g

Ingredienser: vatten, 29% majsstärkelse*, 
naturlig rissurdeg* (rismjöl*, vatten), ris-
mjöl*, hirsmjöl*, 3 % majsmjöl*, solrosolja*, 
hirsfl ingor*, psylliumfrö skal*, ärtprotein*, 
kornmaltextrakt*°, dextros*, havssalt, ci-
dervinäger*, förtjockningsmedel: guargum-
mi*, xantangummi; jäst*, kryddor*, naturlig 
arom*. °glutenfri

bread’n toast dark 
De ekologiska brödskivor-
na, redo att äta smakar 
gott till varje måltid och 
kan toppas med önskat 
pålägg.

 430 g

Ingredienser: vatten, 25 % majsstärkelse*, 
naturlig rissurdeg* (rismjöl*, vatten), ris 
mjöl*, hirsmjöl*, 3% linfrö*, 3% solros frön*, 
3 % majsmjöl*, solrosolja*, psylliumfröskal*, 
ärtprotein*, cider vinäger*, 1% chiafrön* (sal-
via hispanica), dextros*, havssalt, kornmal-
textrakt*°, förtjockningsmedel: guargummi*, 
xantangummi, jäst*, kryddor*, naturlig arom

bread’n toast grainy 
Detta skivade bröd är 
med chiafrön, linfrön och 
solros frön. Balanserad 
kornig och nötig smak, 
redo att ätas.

 430 g

Ingredienser: 69% potatisstärkelse*, maj-
smjöl*, solrosolja*, 4% sesamfrön*, so-
jamöl*, dextros*, havssalt, förtjocknings-
medel: guarkärnmjöl*, vinstensbakpulver* 
(majsstärkelse*, bakpulver: dikaliumtartrat, 
natriumvätebikarbonat), emulgeringsme-
del: sojalecitin

grissini sesame
En miniversion av de tra-
ditionella italienska de-
likatesserna smaksatta 
med sesam. Perfekt att 
servera i trevligt umgän-
ge.

 100 gFP
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