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Flammkuchen-
liekeissä paistettu!

Flammkuchen syntyi nykyään Ranskaan 
kuuluvan Alsacen alueella, kun 
viikkoleivonnan yhteydessä paistettiin 
pala taikinaa leivinuunin lämpötilan 
tarkistamiseksi. Leipätaikinasta tehty 
”koekakku” paistettiin uunin keskellä 
kovassa kuumuudessa ja pohjan päälle 
ripoteltiin sipulia ja pekonia ja näin 
herkku syntyi.

Tuotteen nimi tuleekin juuri tästä 
paistamistavasta ja nimi tarkoittaa 
sanan mukaisesti ”liekeissä paistettu”.

Flammkuchenin pohja on erityisen 
rapea ja ohut ja mm. tästä syystä se 
eroaa pizzasta. Myöskään juusto-
raastetta ja tomaattikastiketta ei 
käytetä, vaan pohjan päälle levitetään 
hapankermaa ja sen päälle erilaisia 
täytteitä kuten sipulia, lihaa, kasviksia. 
Myös makea versio esim. omenalla  
toimii erinomaisesti.

Tuotteiden sisältämät 
ainesosat ovat vegaanisia.



Nopeaa, helppoa ja herkullista!

Esivalmistelu on helppoa, sillä voit 
kypsentää  valmistuotteet uunissa 
suoraan pakkasesta tai valmistaa 
itse käyttämällä apuna valmiita 
pohjiamme.

Vaivatonta valmistaa kerralla 
suurikin määrä.

Helppoa hallita hävikkiä ja laskea 
annoksen kustannukset. 

Tuotteet ovat valmistettu hyvistä 
raaka-aineista, ne ovat tasa-
laatuisia ja herkullisia.

Saat meiltä kaiken tarvittavan; 
Flammkuchen pohjat, 
valmistuotteet, reseptit, uunin ja 
puiset tarjoilulaudat. 

Herkullinen maku, 
loistava ulkonäkö ja 

helppous!



Vegaaniset valmispohjat

Flammkuchen-pohja suorakulmio 
150 x 140 g  (V)
Koko: 37 x 30 cm
Tuotenumero 2092

VALMISTUS NOPEAA JA HELPPOA!
Yhdistä valmis Flammkuchen-pohja, Créme Fraîche sekä 
täytteet ja paista esilämmitetyssä uunissa 240-260 °C noin 5-6 
minuuttia. Voit käyttää myös pizzakiveä paistoalustana.

Helppo syödä sormin: Flammkuchen viipaloidaan valmiiksi  
”pizza”leikkurilla ennen tarjoilua ja tarjoillaan puulaudalta koko 
pöytäseurueelle

Flammkuchen-pohja ovaali  
100 x 60 g  (V)
Koko: 26 x 17,5 cm
Tuotenumero 2093



Valmistuotteet -
Valmista helposti!

Valmiit Flammkuchenit
Ovat todella nopeita valmistaa ja voit valita tarpeisiisi 
sopivan tuotteen valikoimastamme tai tuunata siitä oman 
näköisesi lisätäytteillä.

Flammkuchen Pekoni-sipuli 
10x 300 g
Flammkuchen perinteisillä täytteillä.
Koko: n. 29 x 36 cm
Tuotenumero MF1060
Tilaustuotteena saatavilla myös 180 g 
koossa (MF1021 koko: 28x 23 cm )

Flammkuchen Juusto-
pepperoni-paprika 10x 300 g
Kreikkalaistyylinen Flammkuchen 
sopii kasvissyöjille ja siinä on 
kermaisen täyteläinen maku.
Koko: n. 29 x 36 cm 
Tuotenumero MF1070
Tilaustuotteena saatavilla myös 180 g 
koossa (MF1022,  koko: 28 x 23 cm )

Flammkuchen Sipuli-
soijasuikale 10x 300 g
Vegaaninen versio perinteisestä 
Flammkuchenista.
Koko: n. 29 x 36 cm 
Tuotenumero MF1081
Tilaustuotteena saatavilla myös 180 g 
koossa (MF1083, koko: 28 x 23 cm)



Pienet Valmistuotteet -
Juuri sopiva välipalaksi!

Pienet Flammarit
Ovat todella erinomaisia pienenä suolaisena välipalana, oluen 
kaverina tai alkupalana. Suorakaiteen muotoiset Flammarit
ovat mainioita take-away- tuotteina.

Flammari Pekoni-sipuli 
60x 60 g
Flammkuchen perinteisillä täytteillä.
Koko: 8 x 20 cm
Tuotenumero MF1310

Flammari Juusto-pepperoni-
paprika 60x 60 g
Kreikkalaistyylinen Flammkuchen 
sopii kasvissyöjille ja siinä on 
kermaisen täyteläinen maku.
Koko: 8 x 20 cm
Tuotenumero 1311

Flammkuchen Juusto-
pepperonipaprika 60x 30 g
Kreikkalaistyylinen Flammkuchen 
pyöreänä.
Koko: Ø  9 cm
Tuotenumero 1107

Vinkki! Laita kaksi Flammaria
vastakkain ja sinulla on ”Panini”-

tyylinen ruokaisa välipala!



Pienet 
Flammkuchenit

Pienet Flammkuchen valmistuotteet 
valmistuvat todella nopeasti ja helposti, 
joko tavallisessa esilämmitetyssä uunissa 
n.5-6 minuutissa, turboyhdistelmäuunissa 
n. reilussa minuutissa tai kauttamme 
saatavassa Flammkuchen-uunissa n.4 
minuutissa.

Tuunaa Flammari mieleisilläsi 
koristeilla ja saat näyttävän 

alkupalan!



Flammkuchen –
tarvikkeet 

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 
ja korkeus 330 mm

Sähkö 230V/1,7 kW

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



Myynti
Toimisto 010 470 1310

info@mondofresco.com

Isonniitynkatu 7 K
00520 Helsinki

www.mondofresco.com
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