
Flammkuchen
Flammkuchenin valmistus ja tarjoilu on nopeaa ja helppoa 

ja parhaiten se onnistuu  tähän tarkoitukseen 
suunnitelluilla välineillä!

Kaiken tarvittavan, Flammkuchen pohjat, reseptit, uunin 
ja puiset tarjoilulaudat, saat meiltä!

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Flammkuchen –uuni 

✓ Uuni on suunniteltu jäisten 
Flammkucheneiden
paistamiseen

✓ 2 erillistä grilliosaa
✓ Mitat: leveys 520 mm, syvyys 

350 mm, korkeus 330 mm
✓ Paino: 14 kg
✓ Sähkö: 230 V/1,7 kW
Tehdashuolletun Flammkuchen 

uunin hinta 395€ (alv 0 %) 



Flammkuchen
Flammkuchen –puulaudat 

tarjoiluun

✓ Laudat on tarkoitettu ns. lautasiksi, joilla 
valmiiksi leikattuja Flammkucheneita
tarjoillaan

✓ Puulaudat voi pestä astianpesukoneessa 
✓ Mitat Suorakaide: leveys 490 mm, syvyys 305 

mm, korkeus 5 mm 
✓ Mitat Ovaali: leveys 445 mm, syvyys 270,   

korkeus 5 mm
Puulaudan hinta 5 € /kpl (alv 0 %)

Ovaali mitat: 26 x 17,5 cm
MF tuotenumero: 2093
EAN: 4016645350390
ME: 100 x 60 g

Flammkuchen pohjat ovaali ja suorakaide

Suorakaide mitat: 37 x 30 cm
MF tuotenumero: 2092
EAN: 4016645350376
ME: 150 x 140 g

Ainesosat: VEHNÄjauho, vesi, suola, 
rapsiöljy, jauhonkäsittelyaine E920.
Alkuperämaa: Saksa
Pohjat on pakattu 25 kpl sisäpusseihin
Pakaste
Säilytys: -18 °C. Sulatuksen jälkeen ei saa 
pakastaa uudelleen. Säilyy 
jääkaappilämpötilassa (max. +6 °C) 7 vrk. 

Valmis Flammkuchen juusto-pepperonipaprika 30 g 
Ainesosat: RANSKANKERMA (ranskankerma, suola, pippuri) 30 
%, salaattiJUUSTO 22 % (pastöroitu MAITO, suola, 
hapate, juoksete), VEHNÄjauho, vesi, pepperoni-paprika 5 % 
(pepperoni, vesi, suola, happamuudensäätöaineet 
[sitruunahappo, etikkahappo], säilöntäaine E211, 
hapettumisenestoaine E223), rapsiöljy, hiiva, suola, sokeri, 
persilja. Voimakassuolainen
Alkuperämaa: Saksa
Uunivalmis pakaste
Säilytys: -18 °C. Sulatuksen jälkeen ei saa pakastaa uudelleen. 
Säilyy jääkaappilämpötilassa (max. +6 °C) 2 vrk. 

Koko: Ø 9 cm
MF tuotenumero: 1107
EAN: 4016645390310
ME: 60 x  30 g



Flammari Pekoni-Sipuli 60g

Klassinen Flammkuchen herkullisella pekoni-sipuli täytteellä on maistuva 
välipala.  Flammarissa on juuri sopivasti makua ja kokoa pieneen nälkään.

Ravintosisältö 100 g tuotetta sisältää: 
Energiaa: 983 kJ (235 kcal) 
Rasvaa 11,1 g
-josta tyydyttyneitä: 6,0 g 
Hiilihydraatteja: 23,3 g
-josta sokereita: 2,7 g 
Proteiinia: 10,4 g 
Suolaa: 1,73 g 

Tuotenumero: 1310 
GTIN: 4016645430382
Myyntierä: 60 x 60g (3,6 kg) , koko 8 x 20 cm
Valmistusohje: Paista jäisiä Flammareita
esilämmitetyssä uunissa 250 °C n 6-7 minuuttia. 
Parhaan tuloksen saat, kun käytät paistoalustana 
pizzakiveä tai vastaavaa. Huomioithan, että 
paistoaika vaihtelee uunin tehon mukaan.
Säilytys: -18 °C tai kylmempi. Pakaste. 
Alkuperämaa: Saksa 

Ainesosat: RANSKANKERMA (31 %) (MAITO), pekoni (15 %) (porsaanliha, suola, 
mausteet, dekstroosi, sokeri, glukoosisiirappi, mausteuute, 
hapettumisenestoaine: natriumaskorbaatti, happamuudensäätöaine: 
natriumsitraatti, säilöntäaine: E250, E252, savu), VEHNÄjauho, vesi, sipuli (10 %), 
kasviöljy (rapsi), hiiva, suola, sokeri. Voimakassuolainen. 

Kätevä muoto ja uudet 
käyttömahdollisuudet!



Flammari Juusto-
Pepperonipaprika 60 g

Flammari 60 g on juuri sopiva pieneksi suolaiseksi välipalaksi, oluen kaveriksi tai
take away myyntiin. Valmistus on nopeaa ja helppoa.
Kreikkalaistyylinen Flammkuchen  sopii kasvissyöjille ja siinä on kermainen
täyteläinen maku.

Ravintosisältö 100 g tuotetta sisältää: 
Energiaa: 1104 kJ (264 kcal) 
Rasvaa 15,7 g
-josta tyydyttyneitä: 11,3 g 
Hiilihydraatteja: 21,6 g
-josta sokereita: 1,5 g 
Proteiinia: 9,2 g 
Suolaa: 1,87 g 

Tuotenumero: 1311 
GTIN: 4016645430412
Myyntierä : 60 x 60g (3,6 kg), koko 8 x 20 cm 
Valmistusohje: Paista jäisiä Flammareita
esilämmitetyssä uunissa 250 °C n 6-7 minuuttia. 
Parhaan tuloksen saat, kun käytät paistoalustana 
pizzakiveä tai vastaavaa. Huomioithan, että 
paistoaika vaihtelee uunin tehon mukaan.
Säilytys: -18 °C tai kylmempi. Pakaste. 
Alkuperämaa: Saksa 

Ainesosat: Ranskankerma (31 %) (MAITO), salaattijuusto ( 20 %) (pastöroitu MAITO, suola, 
hapate, juoksete), VEHNÄjauho, vesi, pepperonipaprika (5 %) (pepperoni, vesi, suola, 
happamuudensäätöaine [sitruunahappo, etikkahappo], säilöntäaine [E211], 
hapettumisenestoaine [E223], kasviöljy (rapsi), hiiva, suola, persilja. Voimakassuolainen.






